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Piłki Fit Ball
nr kat. LP-9505
Piłki gimnastyczne wykonane z miękkiej, elastycznej gumy, dostosowane do wyma-
gań instruktorów fitness, aerobiku i gimnastyki. Są wyjątkowo trwałe i odporne na 
rozerwanie. Model Fit Ball był wielokrotnie testowany na warsztatach fitness, zawsze cie-
szy się dużą popularnością, zarówno wśród uczestników, jak i instruktorów.

300 kg

perłowy

śr. 55 cm 
śr. 65 cm   
śr. 75 cm  

ABS

DOBÓR PIŁKI DO WZROSTU

średnica piłki wzrost

cm in m ft

45 18’’ <1,54 <5’0’’
55 22’’ 1,55-1,69 5’1’’-5’6’’
65 26’’ 1,70-1,85 5’7’’-6’1’’
75 30’’ 1,86-2,00 6’2’’-6’7’’
85 34’’ >2,01 >6’9’’

DOBÓR PIŁKI DO DŁUGOŚCI RAMION

długość ramion średnica piłki

cm in cm in

46-55 18’’-22’’ 45 18’’
56-65 23’’-26’’ 55 22’’
66-80 27’’-32’’ 65 26’’
81-90 33’’-36’’ 75 30’’
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Piłki Gymnic Plus
nr kat.  LP-9539
Najwyższa jakość  zapewnia sprężystość i bezpieczeństwo nawet przy najbar-
dziej dynamicznych ćwiczeniach. Powierzchnia piłek jest ciepła i przyjemna, co 
daje poczucie komfortu podczas ćwiczeń. Piłki Gymnic Plus są rekomendowa-
ne dla kobiet w ciąży oraz do wszystkich form ćwiczeń w grupie. Jest oficjalną 
piłką Kanadyjskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

śr. 55 cm   
śr. 65 cm 
śr. 75 cm  

Piłki Opti Ball
nr kat.  LP-9655
Ciekawy model piłek, zupełnie przezroczystych i delikatnie błyszczą-
cych. Piłki spełniają wszystkie normy w zakresie bezpieczeństwa 
użytkowania. Elastyczna i miękka guma zapewnia wysoki kom-
fort ćwiczeń, a ich przejrzystość przyciąga uwagę ćwiczących.

300 kgprzezroczysty śr. 55 cm   
śr. 65 cm   
śr. 75 cm  

certyfikat  
med.

93/42 CEE

300 kg

zielony
żółty
czarny

ABS

93/42 CEE

Kompresor Bravo
nr kat.  LP-9905
Wysokiej mocy kompresor podłączany do zasi-
lania 220V, zapewniający do 10 min. nieprzerwa-
nej pracy. Uniwersalne zastosowanie dzięki kom-
pletowi końcówek. Idealny do materacy, piłek  
i zabawek dmuchanych.

Piłki Klubben 
nr kat. LP-9543KLUBBEN
Wysokiej jakości piłka Gymnic Plus produkcji wło-
skiej z logotypem naszej marki. Dostępne sezono-
wo w modnych kolorach. Istnieje możliwość za-
mówienia indywidualnego koloru i oznakowania 
od ilości 100 sztuk. Gama aktualnie dostępnych 
kolorów do wglądu na stronie www.

Pompka dwureczna duża
nr kat.  LP-11714
Duża pompka do piłek i 
innego rodzaju sprzętów 
dmuchanych. Pojemność 
5L. Rozkładane podnóżki i 
dwuręczny uchwyt. Szybkie 
nadmuchiwanie sprzętu 
dzięki dwubieżnej kon-
strukcji, długi wąż oraz wy-
mienne wtyczki inflatora.

Pompka Faster 
Blaster
nr kat.  LP-9904-BLASTER
Mała, poręczna pompka o pojemności 0,5l. Wy-
dajna dzięki dwustronnemu tłokowi. Idealna do 
wszystkich piłek Gymnic®. NOWOŚĆ
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Wieszak na piłki
nr kat.  SVL-BALLHANGER 
Wieszak montowany do ściany. Jeden wieszak zmieści 3 piłki w rozmia-
rach od 55 do 75 cm. Rozmieszczenie piłek ułatwia regulacja poprze-
czek. Istnieje możliwość łączenia półek w zależności od liczby piłek.

Obręcz do składowania 
piłek
nr kat. RBK-FITBAL-
LRING
Obręcz pasuje do du-
żych piłek gimnastycz-
nych o średnicy 55, 
65 i 75 cm. Pozwala 
układać piłki pionowo, 
jedna na drugiej.

Stojak na piłki
nr kat. RACK-FITBALL10TRENDY 
Stabilny stojak na 
piłki fit ball. Z pew-
nością przyozdobi 
każdy klub fitness i 
ułatwi przechowy-
wanie dużych piłek. 
Pomieści do 10 pi-
łek od 55 do 75 cm 
średnicy.

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

Na indywidualne zamówienia  
wykonujemy nadruki na piłkach  

dla klubów i firm. 
Minimalna ilość dla dużych piłek 100 sztuk o 

różnych średnicach.

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

śr. 45 cm   
śr. 65 cm   

NOWOŚĆ
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Taśmy treningowe w odcinkach i rolkach
nr kat.  MSD-LATEX
Wysokiej jakości taśmy wykonane z naturalnego lateksu. Taśmy są doskonałym uzupełnieniem treningu dla 
wszystkich. Mogą być używane przez wszystkie grupy wiekowe ćwiczących, a możliwość doboru obciążenia i 
długości czyni je jednym z bardziej uniwersalnych przyrządów treningowych. 

beżowy (bardzo słaby)

żółty (słaby)

czerwony (średni)

zielony (mocny)

niebieski (bardzo mocny)

czarny (specjalnie mocny)

srebrny (supermocny)

złoty (ultramocny)

żółty (słaby)

zielony (średni) 

czerwony (mocny)

niebieski (bardzo mocny)

2,5 m

5,5 m

22,5 m

45,5 m

Tubing z rączkami Trendy
nr kat. TUBE-TRENDY130
Tubingi Trendy Sport posiadają wygodne, miękkie uchwyty oraz 
nylonowe osłony, które dają możliwość większego naciągu gumy i 
dodatkowo zabezpieczają ją przed uszkodzeniami. Dostępne w wer-
sjach z osłonka materiałową lub bez.

1,40 m
1,20 m

7,5 m
30 m

kolorystyka i ob-
ciążenie jak przy 
MSD-TUBE1.2

Tubing w odcinkach
nr kat.  MSD-TUBE
Elastyczna guma do ćwiczeń oporowych oraz wzmacniających, 
wykonana z naturalnego lateksu. Wysoka jakość zapewni trwa-
łość i wytrzymałość. Tubing występuje w sześciu stopniach opo-
ru, który należy dobrać do ogólnej sprawności i stopnia zaawan-
sowania ćwiczeń. Możliwe indywidualne docięcie odcinków  
w zależności od potrzeb.

żółty (słaby)

czerwony (średni)

zielony (mocny)

niebieski (bardzo mocny)

czarny (specjalnie mocny)

srebrny (supermocny)

Tubing z rączkami MSD
nr kat.  MSD-TUBE1.2
Wysokiej jakości tubingi MSD® o optymalnej 
długości 1,2 m w połączeniu z uchwytami za-
pewnią pewny chwyt i bezpieczeństwo podczas 
ćwiczeń. Łatwość i wygoda użytkowania. Sześć 
stopni oporu.
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Akcesoria do taśm i tubingów
nr kat.  MSD-MSD5340, nr kat.  MSD-AST5927, nr kat.  MSD-DA5323, nr kat.  MSD-MSD5330
Akcesoria do taśm i tubingów w postaci praktycznych uchwytów, wpłyną na zwiększenie możliwości 
treningowych oraz ułatwią wykonywanie poszczególnych ćwiczeń. Proponujemy pięć rodzajów uchwy-
tów: miękkie uchwyty (para), uniwersalny uchwyt paskowy, uchwyt drzwiowy i bezpieczne uchwyty 
plastikowe (para).

Taśma w kształcie pętli
nr kat.  MSD-LOOP

Tubing w kształcie pętli
nr kat.  MSD-ORING
Tubing w postaci obręczy z wygodnymi uchwy-
tami. Doskonały dla wszystkich grup mięśnio-
wych, wzmocni i uatrakcyjni dotychczasowy 
trening. Dostępny w pięciu siłach oporu.

Tubing w kształcie ósemki
nr kat.  MSD-8RING
Tubing w kształcie ósemki jest przeznaczony dla 
ntensywniejszego ćwiczenia indywidualnych 
grup mięśniowych. Oferuje wiele możliwości 
ćwiczeń, zarówno dolnych, jak i górnych części 
ciała. Pięć poziomów pozwoli indywidualnie do-
brać sprężystość gumy do siły ćwiczącego. 

Tubing z mankietami na 
rzepy
nr kat.  MSD-CUFF
CUFF-RING służy do ćwiczeń 
wzmacniających olnych czę-
ści ciała. Wygodne opaski 
na kostki trzymują tubing na 
swoim miejscu. Pięć pozio-
mów lastyczności.

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

Niezwykle praktyczna i łatwa w użyciu taśma w kształcie zamkniętej pętli. Alternatywa dla przybo-
rów do treningu siłowego (np. hantli). Oferuje szeroką gamę ćwiczeń, pozycji wyjściowych, możli-
wości modyfikacji oraz szybkich zmian pozycji ćwiczącego. Przeznaczona do treningu poprawiające-
go siłę grup mięśniowych głównie kończyn górnych i dolnych.

NOWOŚĆ
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6 m
2,4 m

Zestaw Ankle Cordz
nr kat.  EXM-S140
Ankle Cordz służy do ćwiczeń dolnych partii ciała. Zestaw 
zawiera dwie regulowane opaski na kostki, wyścielane 
neoprenem oraz dwie wymienne gumy - żółtą (1,3-3,6 
kg) i srebrną (2,2-6,3 kg).

Profesjonalne zestawy gum do treningu na lądzie

Resist Asist
nr kat.  EXM-S150
Resist Asist jest idealny dla poprawy zwinności, przyspieszenia 
i wzmocnienia mięśni kręgosłupa. Zestaw przeznaczony jest dla 
dwóch osób, zawiera dwa pasy oraz mocną, nylonową taśmę o dłu-
gości 3 m.

żółty (słaby)

srebrny (bardzo słaby)

zielony (średni)

czarny (specjalnie mocny)

Zestaw oporowy Super Bungie
nr kat.  EXM-SBK
W skład zestawu wchodzą bardzo dobrej jakości, elastyczne i gru-
be gumy treningowe, pas biodrowy oraz uchwyt dwuręczny. Super 
bungie to produkt używany oraz przetestowany pod kątem trwało-
ści i użyteczności przez najlepszych spor-
towców na całym świecie. W zestawie 
trzy wymienne gumy o oporze - 34, 68, 
90 kg i długości 2,4 m.

Zestaw oporowy Sprint Belt & Speed Belt
nr kat.  EXM-S115BK
Każdy zestaw zawiera bezpieczną i wytrzymałą gumę, dodatkowo wzmocnioną linką 
kevlarową oraz pasy dla dwóch osób. Sprint Belt wyposażony jest w gumę czarną (9,1-
20,4 kg) o długości 2,4 m, natomiat Speed Belt zawiera gumę zieloną (3,6-10,8 kg) o 
długości 6 m. Używany głównie w kierunku treningu siły, szybkości reakcji przez piłka-
rzy, rolkarzy, sprinterów i biegaczy.

Elastiband
nr kat.  SVL-EX0142
Elastyczna guma do ćwiczeń. Wysoka jakość, podwójne przeszycia oraz uchwyty ponu-
merowane od 1 do 8 ułatwią dobieranie ćwiczeń. Guma jest odporna na rozerwanie 
i zniekształcenia. Doskonała alternatywa dla gum i taśm lateksowych. Bardzo trwały 
produkt.
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Maty
Airex
Wehncke
Sveltus
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93/42 CEE powłoka 
Sanitized

Maty Airex z linii fitness zostały specjalnie opracowane 
tak, aby spełniać wysokie standardy pod względem ja-
kości i trwałości. Maty fitness są elastyczne, wygodne, 
bezpieczne i solidne. Doskonale sprawdzone podczas 
gimnastyki, ćwiczeń na siłowni, aerobiku czy zajęć w wo-
dzie. Airex zapewnia również systemowe rozwiązania do 
przechowywania w postaci oczek i przystosowanych do 
nich wieszaków.

Właściwości mat Airex:

Komfortowe

Miękkie i elastyczne, zapewniające 
bardzo dobrą izolację

Absorbujące

Zapewniają skuteczne tłumienie i 
izolację

Długotrwałe

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

grafit

fiolet

Higieniczne

Antybakteryjnej ochronie Sanitized 
zawdzięczają odporność na rozwój 
grzybów i bakterii

Nie przepuszczają wody

Dzięki odpowiedniej strukturze 
komórkowej nie przepuszczają wody 
ani brudu

Wielofunkcyjne

Wyróżnia je wielofunkcyjność, można 
je stosować w pomieszczeniach, na 
otwartych przestrzeniach lub w wodzie

Antypoślizgowe

Specjalna technologia zapobiega 
ślizganiu się

Przylegające do podłoża

Idealnie płasko przylegają do po-
wierzchni, nie zawijają się

Zgodne z normami europejskimi

Wysoką jakość zapewniają najlepsze 
materiały poddane rygorystycznym 
kontrolom jakości

Mata pilates & joga
nr kat. MAT-PILATES

190 x 60 x 0,8 cm

Maty
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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

Nazywam się Fitline. 
Jestem wszechstronna. 
Leżę płasko. 
Jestem antypoślizgowa.
Nie sztywnieję pod wpływem zimnej podłogi.
Zapewniam doskonałą izolację termiczną. 
Moja powierzchnia jest w dotyku delikatna i ciepła. 
Z łatwością wytrzymuję lata treningu. 
KTOKOLWIEK MNIE ZNA ZECHCE ZOSTAĆ ZE MNĄ 
JUŻ NA ZAWSZE.
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Mata Coronella 200
nr kat.  MAT-CORONELLA200

brązowy
czarny
platyna

200 x 60 x 1,5 cm

NOWOŚĆ

Nowa mata Coronella 200 jest 15 cm 
dłuższa od swojej poprzedniczki. Do-
stępna jest  w trzech nowych natural-
nych kolorach, które dopasują się do 
większości wnętrz klubów. Mata dla 
najbardziej wymagających zapewnia 
najwyższy komfort ćwiczeń.
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Mata Fitness 120
nr kat. MAT-FITNESS120

120 x 60 x 1,5 cmniebieski

Mata Coronella
nr kat.  MAT-CORONELLA

185 x 60 x 1,5 cm
czerwony
niebieski
zielony

morski

Mata Fitline 140 i 180
nr kat. MAT-FITLINE

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

Mata do jogi Friedola
nr kat.  MAT-WH74010

Mata do jogi o grubości 4 mm. Nie rozciąga się na-
wet podczas najbardziej skomplikowanych ćwiczeń. 
Doskonała izolacja od podłogi. Można prać.

180 x 61 x 0,4 cm

Mata do ćwiczeń Friedola
nr kat.  MAT-WH24901

Długa mata wykonana z dobrej jakości pianki. Idealne rozwiązanie dla osób pragną-
cych połączyć aspekt ekonomiczny z jakością. Produkt niemiecki.

180 x 65 x 0,8 cmfiolet
niebieski
pomarańczowy
zielony

czerwony
niebieski
zielony
limonka
turkus

grafit
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Wysokiej jakości maty składane świetnie sprawdzą się na zajęciach aerobiku czy podczas 
indywidualnej gimnastyki w domu. Bardzo komfortowe dzięki wygodnemu uchwytowi do 
przenoszenia i możliwości składania.

PLAYGROUND NAJLEPSZA MOŻLIWA OCHRONA PODCZAS TRENINGU. 

Playground został stworzony aby z jednej strony uczynić trening bardziej bezpiecznym, a z drugiej aby zoptyma-
lizować ćwiczenia. Podłoga treningowa wcale nie musi być twarda. Trenerzy i sportowcy zatrudniani przez firmę 
Flexi-Sports stwierdzili, że amortyzacja zintegrowana w podłodze może w idealny sposób wspierać i wzbogacać 
trening. Podłoga w tym przypadku staje się częścią trójwymiarowego placu do treningu funkcjonalnego. Może 
ona również służyć jako zwykłe podłoże do ćwiczeń bez konieczności inwestowania w dodatkowe maty. Jest anty-
poślizgowa, wytłumia drgania i amortyzuje uderzenia. Specjalna mieszanka elastycznego poliuretanu powoduje, 
że Playground jest odporny na duże obciążenia oraz systematyczne działanie dużych ciężarów. Odpowiednio do-
brana elastyczność redukuje do 60% przeciążeń wywieranych na stawy biodrowe i kolanowe.

Dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych: ciemnym i jasnym szarym co czyni z niej uniwersalne podłoże 
pasujące do większości wnętrz. Wielkość pojedynczego elementu to 88 x 88 cm.

Możliwe jest zakup elementów z indywidualnymi nadrukami. 

Standardowe dostępne schematy 
oznaczeń to: 

koło do wypadów 
(Lunge Circle)

drabinka koordynacyjna 
(Multi Ladder)

ścieżka koordynacyjna 
(Power Bone)

Mata składana Sveltus
nr kat.  MAT-SVL1324 

Flexi-Sports Playground
nr kat.  FLEXI-PLAYGROUND

niebieski
czerwony
czarny

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

NOWOŚĆ
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Piłki
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Maty
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śr. max 26 cm100 kg

Piłka Softgym/Overball
nr kat. LP-9509
Miękka piłka do ćwiczeń. Dzięki zastosowaniu bar-
dzo elastycznej mieszanki PVC możliwe wszech-
stronne zastosowanie podczas zajęć pilates. Moż-
liwe dostosowanie ciśnienia oraz twardości piłki w 
zależności od ćwiczenia do, którego chcemy użyć. 
Wytrzyma nacisk dynamiczny nawet do 100 kg. 

Piłki Heavymed
nr kat. LP-9705
Dociążone gumowe piłki, niewielkich roz-
miarów, które swobodnie zmieszczą się  
w każdej dłoni. Środek stanowi miękki 
żel, natomiast powierzchnia zewnętrzna 
pokryta jest delikatną strukturą, która za-
pewni pewny chwyt. Dostępne wagi piłek 
Heavymed – od 0,5 kg do 5 kg.

śr. 10 cm
śr. 12 cm
śr. 15 cm
śr. 17 cm

0,5 kg
1 kg
2 kg
3 kg

IO-BALL®

nr kat. IO-IOBALL
Eliptyczna piłka Io-Ball została opracowana w oparciu o doświadczenia związane z 
ćwiczeniem na klasycznych piłkach. Rewolucyjny kształt daje dodatkowe możliwości 
treningu oraz jego modyfikacji zgodnie z założeniem input, output, siła włożona w ćwi-
czenie jest zwracana z podobną wartością w kierunku naszego ciała co powoduje stałe 
napięcie pracujących mięśni. Io-Ball jest doskonałym przyrządem do treningu sporto-
wego, fitness oraz rehabilitacji. Piłkę można wykorzystać w zajęciach wzmacniających, 
pilates, joga, „zdrowy kręgosłup” oraz w trakcie treningu indywidualnego. Trening  
z Io-ball to doskonała metoda wzmacniania całej muskulatury stabilizującej. Ćwiczenia  
z piłką eliptyczną przyczyniają się do poprawy wytrzymałości, koordynacji, równowagi, 
siły i gibkości. Piłka oryginalna, bardzo dobra jakość i wytrzymałość na odkształcenia.

żółty

czerwony

niebieski

kolory sezonowe dostępne 

w ofercie czasowej:

grafit

fiolet

zielony

czerwony

żółty

niebieski

czarny

czerwony

żółty
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Piłki sensoryczne Sensyball
nr kat. LP-9750
Piłki z miękkiej i wytrzymałej mieszanki gumy. Wypustki na 
powierzchni piłek stymulują mięśnie i receptory nerwowe 
podczas ćwiczeń, oraz delikatnie masują. Ciepłe i przyjem-
ne w dotyku dla ciała. Wytrzymałość nawet do 150 kg.

śr. 10 cm (2 szt.)

śr. 20 cm

śr. 28 cm

150 kg

Piłka Aku Ball 20 cm
nr kat. LP-9753
Piłka o średnicy 20 cm z licznymi twardymi wy-
pustkami świetnie sprawdza się w licznych ćwi-
czeniach pilates i wzmacniających. Twardsza 
mieszanka gumy w porównaniu  do żółtego sen-
syball’a.

żólty

zielony śr. 20 cm100 kg 93/42 CEE

Wałek piankowy twardy
nr kat. SVL-FOAMROLL
Bardzo twardy i wytrzymały wałek do pilates. 
Wykonany z pianki o gęstej strukturze dzięki 
czemu nie odkształca się nawet po długim użyt-
kowaniu. Produkt dla wymagających.

90 x 15 cm (525gr.)
biały
niebieski
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Obręcz pilates
nr kat. MSD-PILRING
Wygodna, giętka obręcz do ćwiczeń wzmac-
niających różnych partii mięśni. Świetnie na-
daje się do klubów fitness, jak i ćwiczeń pilates 
wykonywanych w domu. Łatwa w użyciu dla każdego ćwiczą-
cego bez względu na wiek i poziom sprawności. Wykonana  
z wysokiej jakości gumy z dwoma wygodnymi uchwytami.

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

szary niebieski

Wałek do pilates MSD Deluxe
nr kat. MSD-ROLLER
Wykonany ze zbitej, twardej pianki z delikatną aksamitną strukturą ze-
wnętrzną. Nie wchłania wody ani wilgoci. Wygodny w użytkowaniu i kon-
serwacji.

150 kg

Wałek gumowy FitBall Roller
nr kat. LP-9512
Cechy, które zdecydowanie wyróżniają roller fitball to możliwość dostosowa-
nia twardości wałka do własnych potrzeb poprzez regulowanie ilości powietrza,  
a także wysokiej jakości guma, odporna na rozerwania i bardzo łatwa  
w czyszczeniu.

szary

18 x 75 cm

90 x 15 cm

niebieski
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Dysk Senso Disc’o’Sit
nr kat. LP-8911
Dysk świetnie sprawdzi się w fitnessie, technice pilates, rehabilitacji, ćwiczeniach równoważ-
nych, a także podczas aktywnego siedzenia. Można dopasować ilość powietrza w dysku do 
odpowiedniej twardości. Wykonany jest z grubej, trwałej gumy, posiada liczne wypustki, które 
oddziałują na receptory.

200 kg śr. 39 cm 93/42 CEE

Dysk Disc’o’Sport
nr kat. LP-9514
Dysk stosowany do ćwiczeń równoważnych na podłodze. 
Doskonale nadaje się do ćwiczeń kształtujących sylwetkę – 
uda, biodra i talię. Powierzchnia pokryta wypustkami, któ-
rych zadaniem jest stymulacja receptorów.

200 kg śr. 55 cmczerwony
niebieski

Drewniany klocek do jogi
nr kat. ESC-YOGABLOCK
Klocek do jogi z drewna bukowego lub sosnowego 100%. Twar-
de drewno jest cięższe dając tym samym najlepszą, najpewniej-
szą stabilność oraz trwałość użytkowania na lata. Łagodnie za-
okrąglone kanty zapewniają większe poczucie bezpieczeństwa. 
Piękna, naturalna struktura drewna i twardość dzięki, której jest 
on idealny do wykonywania trudnych ćwiczeń.

22 x 14 x 7,5 cm

buk

sosna

ok. 1,5kg

Klocki do jogi z pianki
nr kat. MAT-74044

Lekki i delikatny, a zarazem bardzo trwały, klocek do jogi, wykonany z pianki EVA o dużej 
gęstości. Dostępny w 5 kolorach, aby można go było dopasować do wystroju klubu.

zielony

bordowy

pomarańczowy

fioletowy

szary

Pasek do jogi
nr kat. SVL-JOGASTRAP300

Pasek do jogi o długości 300 cm. Wykona-
ny z bawełny, z metalową sprzączką. 100% 
naturalny.
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Maty pilates i joga
Maty odpowiednie zarówno do jogi, jak i ćwiczeń pilates. Szczegó-
łowych opisów szukaj w dziale maty.

Taśmy lateksowe do pilates
nr kat.  MSD-LATEX2.5
Wysokiej jakości taśmy wykonane z naturalnego 
lateksu. Różne poziomy oporu taśm stanowią do-
skonały wybór dla zróżnicowanych stopni spraw-
ności ćwiczących. Pełna oferta taśm w dziale taśmy  
i tubingi.

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

śr. 26 cm
Przy zakupie pow. 20 sztuk  

Flow Tonic® w prezencie praktyczna 
torba do przechowywania dysków.

Flow Tonic®

nr kat. FLOW-418T, FLOW-4188
FLOW TONIC® to oryginalne i zupełnie nowe na polskim rynku narzędzie oraz program  
ćwiczeń, który łączy trening siły z płynnym ruchem ciała. Podczas ćwiczeń można używać  
jednego lub dwóch dysków. Mają zastosowanie w różnorodnych technikach fitness, takich jak: 
pilates, ćwiczenia zdrowego kręgosłupa, trening sensomotoryczny, ćwiczenia wzmacniające 
mięśnie, trening wytrzymałościowy oraz trening siły i elastyczności.  
Podczas rozciągania i wzmacniania ciała wpływamy na poprawę mobilizacji kręgosłupa  
i stawów. Dyski Flow Tonic® to połączenie lekkości, wytrzymałości, małych rozmiarów  
oraz przystępnej ceny. Dyski na parkiet/panele wykonane są z nylonu, który  
posiada zamknięte struktury komórkowe, przez co nie wchłania wilgoci. Odpowiedni  
materiał pozwala na płynne ruchy po parkiecie i podłogach w salach gimnastycznych.  
Dyski na dywan/wykładzinę wykonane są z tworzywa PCV, dzięki któremu wykonywane  
ruchy będą płynne, górna część pokryta jest dodatkowo pianką EVA, która nie pozwoli na 
ślizganie się dysku w punkcie podparcia. Użytkowane na właściwym podłożu są wyjątkowo 
trwałe. Może być on wykorzystywany w fitnessie, fizjoterapii, treningu personalnym, pilatesie, 
wzmacnianiu i zdrowym kręgosłupie.
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Równowaga
BeBalanced
Poduszki równoważne
BOSU i podobne
Dyski równoważne
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Jak trening w chmurach

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

Właściwości produktów Airex:

Komfortowe

Miękkie i elastyczne, zapewniające 
bardzo dobrą izolację

Absorbujące

Zapewniają skuteczne tłumienie i 
izolację

Długotrwałe

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

Higieniczne

Antybakteryjnej ochronie Sanitized 
zawdzięczają odporność na rozwój 
grzybów i bakterii

Nie przepuszczają wody

Dzięki odpowiedniej strukturze ko-
mórkowej nie przepuszczają wody ani 
brudu

Wielofunkcyjne

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

Antypoślizgowe

Specjalna technologia zapobiega śli-
zganiu się

Przylegające do podłoża

Idealnie płasko przylegają do po-
wierzchni, nie zawijają się

Zgodne z normami europejskimi

Wysoką jakość zapewniają najlepsze 
materiały poddane rygorystycznym 
kontrolom jakości

AIREX i BeBalanced!

Aktywacja i stymulowanie

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

Unikalny materiał

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

Poduszka równoważna Balance Pad Elite, wykonana z wysokiej jakości ma-
teriałów, gwarantujących wytrzymałość i odporność na zniekształcenia. 
Została wyposażona w dodatkowe wypustki na powierzchni. Mają one na 
celu stymulację receptorów stopy, zapewniają także większą przyczepność 
poduszki do podłoża.Poduszka Balance Pad Elite jest miękka i delikatna  
w dotyku, zamknięte struktury komórkowe nie przepuszczają wody. Wnętrze 
poduszki to pianka, która składa się z milionów pęcherzyków powietrza. Po-
duszka stanowi niestabilne podłoże, co wymusza poszukiwanie prawidłowej 
pozycji ciała. Efektem jest mimowolne napinanie mięśni posturalnych (od-
powiedzialnych za utrzymanie prawidłowej postawy ciała). Zastosowanie 
poduszki równoważnej jest niezwykle szerokie: „aktywne siedzenie”, zabawa 
z dziećmi, trening rekreacyjny, trening sportowy (siłowy, wytrzymałościowy, 
koordynacyjny), terapia i rehabilitacja (niestabilności stawów po zwichnię-
ciach i skręceniach stawu skokowego i kolanowego, zaburzeniach równo-
wagi i prioprocepcji, problemach z kręgosłupem). Dzięki wszechstronności 
zastosowań poduszka Balance Pad Elite może być używana zarówno do re-
habilitacji, jak i delikatnych form treningu kondycyjnego, specjalistycznych 
ćwiczeń siłowych, rozluźniających oraz złożonych programów treningowych.
Zalecana do rehabilitacji i ćwiczeń ogólnorozwojowych osób starszych.  
Aby osiągnąć optymalny efekt zaleca się trening boso. Dodatkowym elemen-
tem są stymulujące wypustki, które potęgują efekt treningowy i terapeutycz-
ny.

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. Większy rozmiar poduszki 
daje możliwość rozszerzenia zasobu ćwiczeń. Zalecana do rehabilitacji  
i ćwiczeń ogólnorozwojowych, także osób starszych. Aby osiągnąć 
optymalny efekt zalecane są ćwiczenia boso.

98cm x 41cm x 6 cm

Poduszki równoważne Airex®

50 x 41 x 6 cm

powłoka 
Sanitized

niebieski

0,7 kg

1,6 kg

NOWY
KOLOR
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Dysk Senso Disc’o’Sit
nr kat. LP-8911
Dysk świetnie sprawdzi się w fitnessie, technice pilates, rehabilitacji, ćwiczeniach  
równoważnych, a także podczas aktywnego siedzenia. Można dopasować ilość po-
wietrza w dysku do odpowiedniej twardości. Wykonany jest z grubej, trwałej gumy, 
posiada liczne wypustki, które oddziałują na receptory.

200 kg śr. 39 cm 93/42 CEE

162 x 24 x 6 cm powłoka Sanitized

niebieski

niebieski

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

0,9 kg
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Dysk do ćwiczeń Disc’o’Sport
nr kat. LP-9514
Dysk stosowany do ćwiczeń równoważnych na podłodze. Do-
skonale nadaje się do ćwiczeń kształtujących sylwetkę - uda, 
biodra i talię. Powierzchnia pokryta wypustkami, mającymi za 
zadanie stymulować kończyny.

200 kgpomarańczowy śr. 55 cm

wys. 25 cm
śr. 40 cm

200 kgzielony

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

DISCO DOME
nr kat. LP-9514DOMEX
Zestaw składający się z dużego dysku równoważ-
nego Disc’o’Sport oraz plastikowej podstawy o pa-
sującej średnicy. Świetna alternatywa dla sprzętów 
typu BOSU. Dysk posiada średnicę 55 cm oraz an-
typoślizgową podstawę, stosowany może być tak-
że osobno. Dysk na podstawie nie ślizga się dzięki 
specjalnym wypustkom. Nadaje się do korekcji wad 
postawy, znajduje zastosowanie w treningu pro-
prioceptywnym i równoważnym, a także w treningu 
funkcjonalnym.
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BOSU
nr kat. BOSU-PRO (BOSU PROFESSIONAL)
Wyróżniamy dwie wersje BOSU: 

HOME dla indywidualnych użytkowników i PROFES-
SIONAL przeznaczoną dla klubów fitness.

BOSU jest przyrządem dwustronnym, stanowi  
połączenie piłki i stepu:

•  jedną stronę stanowi kopuła, która ugina  
się przy każdym ruchu ćwiczącego 

• druga strona to płaska i sztywna platforma.

Przewracanie urządzenia z jednej strony na drugą 
ułatwiają ukryte w zagłębieniach rączki. Dzięki uni-
kalnej budowie amortyzuje siłę uderzenia w mo-
mencie styku stopy z kopułą. Unikalna, sprężysta 
konstrukcja angażuje znacznie większą liczbę mięśni 
podczas treningu niż w przypadku zastosowania 
innych przyrządów. Ćwiczenia wymagają stałej kon-
troli i napięcia mięśni środka dla utrzymania równo-
wagi, dlatego BOSU efektywnie wzmacnia i trenuje 
nasze ciało. BOSU posiada w zestawie pompkę.

śr. 62 cmniebieski

Trampolina Reebok Studio
nr kat. RBK-TRAMPLINE
Ćwiczenie na trampolinie to efektywny i przyjemny sposób 
na poprawę kondycji dla osób w każdym wieku. Trampolina 
Reebok to produkt, przeznaczony dla klubów fitness. 

Trampoliny Trimilin Studio
nr kat. PL-TRIMILIN
Trampoliny marki Trimilin to w pełni profesjonalne batuty niemieckiej produkcji. Zastosowanie 
sprężyn wykonanych z drutu strunowego gwarantuje długowieczne użytkowanie oraz wytrzy-
małość na wagę użytkownika nawet do 130 kg. Ochraniacz na sprężyny z opatentowanym sys-
temem gum zapewnia to, że nawet przy częstym używaniu w klubie fitness do zajęć grupowych 
nie musimy się obawiać o to, że ulegnie on rozerwaniu. Produkt w pełni profesjonalny do zasto-
sowania sportowego i posiadający wszystkie certyfikaty bezpieczeństawa w tym niemiecki TUV 
i GS. Jeżeli miałes już przykre doświadczenia z tanimi chińskimi trampolinami z ich awaryjnością 
w klubach fitness to jest produkt dla Ciebie. Kupujesz i używasz. 24 miesiące gwarancji.

śr. 90 cm

śr. 100 cm

100 kg

NOWOŚĆ
130 kg
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Trening siłowy
Sztangi
Kettle
Obciążenia
Wolne ciężary
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Sztangi gumowe i poliuretanowe ZVO
nr kat. ZVO-DBPC, ZVO-BSRB
Oryginalny, nowoczesny design. Uniwersalny czarny kolor obciążeń. Dostępne z dwoma rodza-
jami gryfów: prostym i łamanym. Gryfy są trzykrotnie chromowane, aby uniknąć jakichkolwiek 
odprysków czy innych śladów użytkowania. Sztangi dostępne z dwoma rodzajami powłoki na 
końcach: gumowym lub poliuretanowym. Trwała guma, doskonale pokrywająca elementy 
dociążające lub twardy poliuretan, są praktycznie nie do zdarcia. Kapsle na końcówkach są 
dostępne w trzech kolorach: żółtym, czerwonym i szarym. Średnica gryfu - 32 mm, dostępne 
w zakresie wagowym od 10 do 45 kg. Idealne rozwiązanie do strefy wolnych ciężarów w klubie 
fitness i siłowni. Uzupełnieniem oferty jest cała gama stojaków do sztang dopasowanych wizu-
alnie. Doskonała jakość produktów!

10-20 kg (co 2,5 kg) 
25-45 kg (co 5 kg)

czarny

Hantle gumowe i poliuretanowe ZVO
nr kat. ZVO-DBRB, ZVO-DBPU
Gumowe i poliuretanowe hantle ZIVA są wyjątkowe, zarówno w zakresie najnowszych technologii, 
jak i wzornictwa. Ergonomiczny design serii produktów ZVO przekłada się bezpośrednio na nie-
zrównany komfort użytkowania. Szeroka gama dostępnych ciężarów (sięgająca aż po hantle o wa-
dze 50 kg) sprawia, że ten model hantli jest odpowiedni zarówno dla małych stref wolnych ciężarów 
w klubach fitness, jak i wymagających siłowni. Bardzo wytrzymałe na zużycie zarówno w wersji z 
pokryciem gumowym, jak i poliuretanowym - objętym trzyletnią gwarancją. Bogactwo stojaków 
mogących pomieścić nawet do 18 par ciężkich hantli, z różnorodnym wykończeniem (z drewnianym 
włącznie), pozwoli dopasować je do każdego wnętrza.

Obciążenia i gryfy olimpij-
skie 50 mm ZVO
Talerze i gryfy o średnicy 50 mm, tak jak cała 
seria ZVO, dostępne są w pokryciu gumowym 
i poliuretanowym. Tak jak pozostałe produkty, 
cechuje je ergonomia i nowoczesne wzornic-
two. Dostępne w zakresie od 1,25 kg do 25 kg.  
Również do tych produktów oferujemy ergono-
miczne, estetyczne stojaki. Bogata oferta róż-
norodnych modeli gryfów! Skontaktuj się z by 
uzyskać szczegółową ofertę!

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

2-50 kg (co 2 kg) 
dostępne w 5 zestawach po 10 lub 5 par
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Sztanga Rep Set
nr kat. RBK-REPSET-KIT
Sztanga Rep Set pozwala łączyć trening siłowy z treningiem aerobowym, a 
ciężar można dostosować do możliwości i potrzeb każdego uczestnika trenin-
gu. Talerze dzięki specjalnym uchwytom na ręce mogą być stosowane osob-
no w innego typu treningu. Pokryte poliuretanem i posiadają odpowiedni 
kształt, który zapobiega toczeniu się dysków. Gryf zapewnia pewny chwyt, a 
zaciski wykonane z twardego plastiku zabezpieczają talerze przed zsunięciem 
z gryfu.

Sztanga Studio ZIVA
nr kat. ZVO-PUBS, ZVO-RBBS
Oryginalny, nowoczesny design. Kolorystyka pasująca do wystroju więk-
szości nowoczesnych sal fitness. Dostępne z dwoma rodzajami talerzy: 
z pokryciem poliuretanowym lub gumowym. Ekspresowe zaciski, waga 
talerzy 1.25, 2.5 i 5 kg. Doskonała jakość produktu!

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

Sztanga Kit Fit
nr kat.  SVL-KITFITUS-KIT,  SVL-KITFITUS-DISC
Bardzo dobrej jakości sztanga. Talerze żeliwne powlekane 
gumą, co czyni je bezpiecznymi dla podłoża. Wewnętrzna kół-
ko w talerzach z teflonu powoduje, że są ciche przy upuszcze-
niu na ziemię. Gryf wykonany z chromowanej stali o wadze 1 kg i 
długości 132 cm. Ilość dostępnych obciążeń pozwoli dostosować Kit Fit do 
indywidualnych potrzeb i typu ćwiczeń.

zestaw 4 kg 
zestaw 8 kg
zestaw 16 kg
zestaw 26 kg

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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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

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

Hantle winylowe
nr kat.  FIT-VINYL
Solidne i trwałe hantle, odporne na zniszczenia. Zapewniają pewny i wy-
godny chwyt. Są łatwe w użytkowaniu, ponieważ nie chłoną wilgoci 
ani nie brudzą się. Dostępne w zakresie 0,5 do 5 kg. W zestawie para 
hantli.

Hantle gumowane Studio ZIVA
nr kat.  ZVO-RB
Unikalny trójkątny kształt, doskonała ergonomia uchwytu. Trwałe i od-
porne dzięki ogumowanej powierzchni. Nie chłoną wilgoci. Dostępne w 
zakresie 0,5 do 10 kg. Sprzedawane na sztuki. Produkt dla wymagają-
cych. Dostępne z 3 kolorami kapsli.

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

NOWOŚĆ
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Piłka lekarska Gymnic
nr kat. LP-9701

Pełnowymiarowe piłki lekarskie wykonane z gumy. Antypoślizgowa, 
chropowata powierzchnia modeli jedno- i dwukilogramowych gwa-
rantuje pewny i wygodny chwyt, powierzchnia piłki trzykilogramowej 
jest natomiast gładka.

Piłka lekarska Double Grip ZIVA
nr kat. ZVO-MDSG

Dwuręczne piłki lekarskie ZIVA dokładnie odwzorowywujące trendy 
designerskie pozostałych produktów tej marki. Gumowana antypo-
ślizgowa powierzchnia i rączki. Doskonały produkt do strefy treningu 
funkcjonalnego.

1 kg 
2 kg
3 kg

4, 5, 6, 7, 8 kg

1-10 kg co 1 kg

5, 10, 15, 20, 25 kg

4-40 kg co 4 kg

niebieski czarny

czarny
szary
niebieski

szary

23 cm
32 cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Piłka lekarska ZIVA
nr kat. ZVO-MDST

Piłki lekarskie ZIVA  dostępne w 3 kolorach i wariantach wagowych 
od 1 do 10 kg. Wzornictwo znane z pozostałych produktów tej marki. 
Gumowana antypoślizgowa powierzchnia. Produkt  idealny do stref 
treningu personalnego oraz grupowego w klubach fitness.

Worek z rączkami Corebag ZIVA
nr kat. ZVO-PBST

Obciążony worek z rączkami idealny do treningu „garażowego” cross-
fit. Doskonała alternatywa treningu siłowego dla ludzi nielubiących 
klasycznych rozwiązań typu hantle, maszyny siłowe czy innych typo-
wych dla siłowni. 

Ciężarek Kettlebell Vinyl
nr kat. FIT-KETTLE

Obciążniki żeliwne pokryte warstwą vinylu w różnych kolorach w 
celu odróżnienia wagi. Ekonomiczna wersja „dzwonków” inaczej 
zwanych „czajnikami” zarówno do treningu grupowego jak i do 
stref treningu personalnego.
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5, 7, 10, 12, 15, 20 kg

4, 5, 6, 7, 8, 10, 
12, 15, 20 kg

4 do 16 kg co 2 kg
20 do 40 kg co 4 kg

czarny

czarny

czarny
szary

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Maczugi, kije żeliwne Club Bell ZIVA
nr kat. ZVO-CBST

Żeliwne, ogumowane maczugi do Crossfit nie służą do obijania samo-
chodów tylko do prawdziwego treningu siły i wytrzymałości.Dostępne  
w 6 wersjach wagowych. Doskonała alternatywa dla większości ob-
ciążników treningowych.

Ciężka piłka z piaskiem Slam Ball ZIVA
nr kat. ZFT-SBST

Ciężka piłka wypełniona w całości piaskiem kwarcowym. Pokryta an-
typoślizgowym, gumowym materiałem PVC. Jest miękka a zarazem 
diabelnie ciężka, przez co ćwiczymy zarówno chwyt jak i siłę ciągu.

Kolejne rozwiązanie rodem z podwórka, zaadoptowane do świata si-
łowni i klubów fitness.

Ciężarki Kettlebell ZIVA
nr kat. ZVO-KBRB, ZVO-KBPU
Gumowe i poliuretanowe „czajniki” ZIVA są wyjątkowe, zarówno w za-
kresie najnowszych technologii, jak i wzornictwa. Ergonomiczny design 
serii produktów ZVO przekłada się bezpośrednio na niezrównany komfort 
użytkowania. Szeroka gama dostępnych ciężarów sprawia, że ten model 
obciążenia jest odpowiedni zarówno dla małych stref wolnych ciężarów 
w klubach fitness, wymagających siłowni, stref treningu personalnego 
oraz w najniższych wersjach wagowych nawet do treningu grupowego.
Bardzo wytrzymałe na zużycie zarówno w wersji z pokryciem gumowym, 
jak i poliuretanowym - objętym trzyletnią gwarancją. Bogactwo dostęp-
nych stojaków zarówno dla kilku sztuk jak i dziesiatek kettli.
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niebieski

Pas wypornościowy
nr kat.  AQ-F4403
Pas ułatwia utrzymanie prawidłowej pozycji ciała pod-
czas treningu aqua i nie dopuszcza do całkowitego zanu-
rzenia się osoby ćwiczącej. Wykonany jest z trwałej, a jed-
nocześnie elastycznej pianki EVA, posiada plastikowe 
szlufki, zapobiegające przetarciom pianki. Dostępny jest  
w czterech rozmiarach, dostosowanych do wagi ćwi-
czących:
Model:
S - do 60 kg, wymiary - 64 x 20 x 4 cm,
M - od 60 kg do 75 kg, wymiary - 70 x 23 x 4 cm,
L - od 75 kg do 100 kg, wymiary - 77 x 23 x 4 cm,
XL - od 100 kg do 125 kg, wymiary - 78 x 26 x 4 cm.

niebieski

niebieski

Pas wypornościowy
nr kat.  AQ-0089
Elastyczna i bardzo wytrzymała pianka 
EVA, zapewni trwałe i przyjemne użyt-
kowanie pasa. Klamra zapinająca umożli-
wia regulację obwodu talii. Pas występuje 
w trzech rozmiarach, dostosowanych do 
wagi ćwiczących.
Model:
S -  od 45 kg do 72 kg, dług. 64 cm, grubość 4 cm,
M -  od 72 kg do 100 kg, dług. 69 cm,  

grubość 4 cm,
L - od 100 kg, dług. 76 cm, grubość 4 cm.

40-70 kg 
70 kg+

Pas wypornościowy
nr kat.  AQ-HYDROBUOY
Świetnej jakości pas wypornościowy szwajcarskiego producenta Airex®, z pewnością wytrzyma wiele lat użytkowania. Idealnie przylega do 
ciała, wykonany jest z higienicznej pianki, bardzo miękkiej, a jednocześnie wytrzymałej. Bardzo przyjemny w dotyku. Struktura komórek pianki 
- zamknięta, w związku z czym nie wchłania wody ani wilgoci. Nie ma potrzeby suszenia ani wietrzenia pasa. Łatwość przechowywania i pełna 
higienia dzięki powłoce Sanitized zastosowanej na powierzchni pasa. Dostępne są dwa modele, w zależności od wagi użytkownika:

 
45N - dla wagi 40-70 kg, o wymiarach: 86 x 38 x 2,5 cm 
50N - dla wagi powyżej 70kg, o wymiarach: 96 x 2,5 cm

Produkt najwyższej jakości!
SUPER
CENA
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niebieski

niebieski

niebieski
czerwony

niebieski
uniwersalny

uniwersalny

Mankiety na kostki
nr kat.  AQ-F4409
Kształt mankietów oraz dodatkowy 
pasek mocujący pod stopą zapewnia-
ją odpowiednią i nieruchomą pozycję 
na nogach ćwiczącego podczas zajęć 
aqua. Wykonane są z doskonałej jakości  
pianki, miękkiej i bardzo odpornej.

Dokładne wymiary:  
długość 22 cm, szerokość 21 cm,  
grubość pianki 3 cm.

W zestawie para mankietów.

Uniwersalne mankiety
nr kat.  AQ-0093
Uniwersalne mankiety, które pasują zarówno na kostki, jak i na nad-
garstki. Wykonane z miękkiej, wygodnej w użytkowaniu pianki. Po-
siadają szeroką taśmę z rzepem, która umożliwia regulację obwodu.

Dokładne wymiary: długość 62 cm, szerokość 12 cm,  
grubość pianki 2 cm.

W zestawie para mankietów.

Obciążniki na kostki  
i nadgarstki
nr kat.  TR-047
Obciążniki pasują na nadgarstki lub kostki. Pokryte 
są przyjemnym, miękkim materiałem. Posiadają 
regulację obwodu oraz szybkie i łatwe zapięcie. 
Ciężarki nadają się zarówno do treningu w wodzie, 
jak i na lądzie. W zestawie para obciążników.

uniwersalny 0,395 kg x 2

Dyski-buty Aqua Twin
nr kat.  AQ-TWIN
Aqua Twin są mocowane na stopy za pomocą wygodnego zapięcia. Wy-
konane zostały ze specjalnej, trwałej pianki. Doskonale sprawdzają się 
w głębokiej wodzie, aktywizując mięśnie nóg i pośladków. Dzięki spe-
cjalnym otworom w podeszwie można je stosować także jako rękawice 
oporowe, ćwicząc w ten sposób górne partie ciała. Wymiary: długość 
29 cm, szerokość 20 cm.

W zestawie para Aqua Twin oraz płyta DVD z ćwiczeniami.

rozmiary: 
S, L

Neoprenowe obciążniki na 
ręce i nogi MSD
nr kat.  MSD-7100
Idealne do aqua aerobiku obciążniki na kostki lub 
nadgarstki, wykonane z neoprenu, miękkie i przy-
jemne w dotyku. Posiadają regulowane zapięcie 
na rzepy, które zabezpiecza przed zsunięciem się 
podczas ćwiczeń. Dzięki zastosowanemu typowi 
obciążenia nie rdzewieją.

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



aqua aerobik

38
fitness.klubben.pl

Hantle
nr kat.  AQ-F4426, AQ-F4428
Hantle przeznaczone do ćwiczeń mięśni ramion i przedramion  
w wodzie. Bardzo lekkie, unoszą się na powierzchni i dopiero 
kiedy usiłujemy je wcisnąć pod wodę, ujawniają swoje właści-
wości oporowe. Pierścienie zostały wyprodukowane z lekkiej  
i wytrzymałej pianki EVA o gładkiej powierzchni. Antypoślizgowy 
uchwyt z tworzywa sztucznego wykonano tak, aby zapewnić ide-
alny komfort ćwiczeń. W zestawie para hantli.

Hantle
nr kat.  AQ-0019
Lekkie hantle wykonane z wysokiej jakości 
pianki EVA. Znakomicie spełniają funkcje 
oporowe dzięki dużym pierścieniom. An-
typoślizgowy uchwyt zapewnia wygodne  
i bezpieczne użytkowanie.

W zestawie para hantli.

73 cm
75 cm

niebieski

Sztanga
nr kat.  AQ-F4427, AQ-AQ01013
Długa, dwuręczna sztanga, wykorzystywana do ćwiczeń oporowych w wodzie. Sta-
nowi ciekawą alternatywę dla hantli i może być świetnym urozmaiceniem na zaję-
ciach aqua. Pierścienie wykonane zostały z bardzo lekkiej pianki EVA, o znakomitych 
właściwościach oporowych w wodzie. Antypoślizgowy uchwyt został wykonany z 
miękkiego i przyjemnego tworzywa.

Hantle aqua jogging
nr kat. AQ-F4429
Innowacyjny kształt hantli oraz er-
gonomiczny uchwyt zagwarantują 
wyższy opór w wodzie, bardziej in-
tensywne i komfortowe ćwiczenia. 
Pianka, z której wykonane są hantle, 
posiada zamknięte struktury komó-
rek, jest przyjazna dla ciała i łatwa 
w użytkowaniu. W zestawie znajduje 
się para hantli.
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Aqua dyski KIEFER
nr kat.  AQ-0096
Bardzo lekkie i praktyczne dyski do ćwiczeń oporowych w wo-
dzie. Wygodne podczas trzymania dzięki dodatkowemu otwo-
rowi na kciuk. Najbardziej popularny model. W zestawie para 
dysków.

Aqua dyski BECO
nr kat.  AQ-0008
Dyski przeznaczone do treningu wodnego górnych partii ciała. Wykonane 
z wysokiej jakości pianki polietylenowej i dodatkowo pokryte specjalną 
powłoką z trwałego, odpornego tworzywa. Kolor w zależności od dostawy!

śr. 19 cm

śr. 24 cmczerwony
niebieski
zielony
żółty

BECO EXERBALL
nr kat.  AQ-EXERBALL
ExerBall to idealne narzędzie szkoleniowe dla całego ciała. Połączenie wy-
trzymałości i elastyczności zapewnia uniwersalność zarówno w wodzie płyt-
kiej i głębokiej. Średnica piłki 17 cm (PVC),  uchwyty wykonane z 10% nylonu 
i 90% neoprenu, siatka z nylonu.

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

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

dł. 75 cmżółty

NOWOŚĆ
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Elastiband
nr kat. SVL-ELASTI
Elastyczna guma do ćwiczeń. Wysoka jakość, podwójne przeszycia oraz uchwyty 
ponumerowane od 1 do 8 ułatwią dobieranie ćwiczeń. Guma jest odporna na 
rozerwanie i zniekształcenia oraz na działanie wody chlorowanej. Bestseller ze 
względu na stosunek cena/jakość. 

80 cm

Piłka Softgym
nr kat. LP-9509
Miękka piłka do ćwiczeń, doskonale sprawdzona i 
polecana na zajęciach pilatesu. Może być pompo-
wana w różnym stopniu w zależności od naszych 
potrzeb do maksymalnej średnicy 25 cm. Wytrzy-
ma nacisk dynamiczny nawet do 100 kg. Doskonała 
także na zajęcia aqua!

śr. 25 cm100 kg

Piłka Over Ki
nr kat. LP-9508
Piłka wykorzystywana w technice pilates. Wyko-
nana z miękkiej i gładkiej gumy. Pompowana do 
maksymalnej średnicy 15 cm. Doskonała także na 
zajęcia aqua!

śr. 15 cm100 kg

Piłka Fantyball
nr kat. LP-8086
Mała piłka Fantyball przeznaczona jest do zaba-
wy, rehabilitacji i zajęć ruchowych z dziećmi oraz 
ludźmi starszymi. Można ją mniej lub bardziej na-
pompować, uzyskując pośrednią wielkość. Zróżni-
cowana waga w zależności od wielkości (180-280 
gr). Doskonała na zajęcia aqua!

śr. 15 cm

śr. 18 cm

śr. 24 cm

Piłka Freeball
nr kat. LP-8013
Piłki idealne do ćwiczeń i zabawy. Doskonałe na 
zajęcia aqua!

śr. 125 mm

czerwony
niebieski
żółty

niebieski
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Rękawice neoprenowe
nr kat.  AQ-F4462
Wyśmienitej jakości neoprenowe rękawice bez palców, z wygodnym za-
pięciem na rzep. Zaprojektowane tak, aby idealnie dopasowywały się do 
nadgarstka, zapewniając komfort podczas wykonywania ćwiczeń. Każde-
mu rozmiarowi przyporządkowany jest określony kolor. Najpopularniejszy 
model wśród szkółek fitness.

S
M
L

Rękawice Duo Tech
nr kat.  AQ-0009
Elastyczne, wygodne i dopasowane rękawice z lycry. Posiadają kieszonkę 
z wkładem piankowym, który spełnia zadanie oporowe podczas ćwiczeń 
w wodzie. Produkt stworzony we współpracy z światowym autorytetem 
Stephem Toogoodem. Idealne do boksu w wodzie.

M, L

M, L

Rękawice aqua boxing
nr kat.  AQ-F4433
Rękawice z pianki zaprojektowane tak, aby były 
zakładane na przedramię, stanowią ciekawą i 
wygodną formę ćwiczeń oporowych. Wykonane 
z wysokiej jakości pianki polietylenowej, bardzo 
lekkiej i jednocześnie odpornej. W zestawie para 
elementów oporowych.

czerwony
pomarańczowy
niebieski
szary

niebieski
Rękawice neoprenowe aqua gloves 
nr kat.  AQ-0064
Rękawice wykonane z wytrzymałego neoprenu, idealne na zajęcia Aqua 
Aerobiku. Wygodne i dopasowane do dłoni. Posiadają regulowane za-
pięcie na rzep na wysokości nadgarstka.

Hantle Aqua Sphere
nr kat. AQ-DUMBELLS
Hantle Aqua Sphere posiadają możliwość regu-
lowania siły oporu poprzez zdejmowanie lub do-
kładanie krążka. Ergonomiczna, antypoślizgowa 
rączka zapewnia wygodne użytkowania, może być 
stosowana samodzielnie jako minimalny opór.W 
zestawie znajdują się dwa uchwyty i cztery krążki 
do dowolnego montażu.

Buty AquaJog FootFloat
nr kat. AQ-FOOTLOATS
Buty wypornościowe Foot Float świetnie spraw-
dzają się podczas zajęć aqua aerobiku. Mogą być 
używane w głębokiej lub płytkiej wodzie. Wyko-
nane z lekkiej, nie chłonącej wody pianki Eva. 
Zaokrąglone krawędzie oraz regulowane paski 
zapobiegają przetarciom i zapewniają miękkie i 
wygodne dopasowanie.

Pas wypornościowy Aqua 
Sphere
nr kat. AQ-ERGOBELT
Pas wypornościowy Ergo Belt pomaga utrzymać 
pionową pozycję ciała podczas treningu Aqua 
Aerobiku. Wykonany tak, aby zapewnić komfort 
użytkowania. Posiada miękkie zaokrąglone krawę-
dzie. Wyprodukowany z doskonałej jakości pianki 
Eva, lekkiej i nie chłonącej wody.
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Bodyflex
nr kat. AQ-BODYFLEX
Wielofunkcyjny przyrząd do treningu w wodzie i na lądzie. Jest używany między in-
nymi do treningu stabilizacyjnego tułowia, barków, ramion. Trening odbywa się na 
zasadzie wibracji, które tworzą się podczas ćwiczeń z Bodyflex. Trzy stopnie oporu 
umożliwiają szerokie zastosowanie produktu, począwszy od terapii i rehabilitacji po 
profesjonalny trening dla zawodowców.

dł. 130 cmczerwony
niebieski
szary

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

Aqua Puzzle Step
nr kat. AQ-PUZZLESTEP
Ten step do wody to dzieło sztuki. Oprócz zastosowania jako 
klasyczny Aqua Step umożliwiono tworzenie konfiguracji wież 
schodkowych w bardzo prosty sposób, jak budowanie z klocków 
lub gra w popularnego Tetrisa. Wykonany jest z trwałego ABS’u, 
waży 7 kg i posiada 6 przyssawek. Dodawanie następnych kondy-
gnacji umożliwia szerokie spektrum zastosowań w rehabilitacji.

67 x 37 x 19 cm

70 x 35 x 19 cm

40 cm

Worek na sprzęt
nr kat.  BG-1304, BG-1297
Worki, które świetnie pasują na sprzęt oraz akcesoria do 
treningu wodnego. Posiadają strukturę siatki, dzięki cze-
mu bardzo szybko odprowadzają wodę z mokrego sprzę-
tu. 

75 x 45 cm
91,5 x 115 cm

Kijki Aqua Walking
nr kat.  AQ-F4431
Wygodne, lekkie i komfortowe kijki używane w technice 
zwanej aqua walking, która łączy zalety marszu i prostych 
ćwiczeń w środowisku wodnym. Kijki wykonane zostały  
z pianki EVA, posiadają przyjemne, antypoślizgowe uchwy-
ty oraz praktyczną opaskę na nadgarstki. W zestawie para 
kijków.

niebieski

NOWOŚĆ

Mankiety wypornościowe Aqquatix
nr kat. AQ-AFT0012
Mankiety wypornościowe z doskonałej jakości pianki. Bardzo miękkie i niezwykle 
komfortowe dla ćwiczącego. Nadają się do ćwiczeń ramion i nóg. Antypoślizgowy 
materiał decyduje o świetnym komforcie użytkowymi i nie przesuwaniu się podczas 
ćwiczeń. Zamknięta struktura komórek pianki powoduje nie nasiąkanie mankietów 
wodą. Doskonałe dla Klubów Fitness i Szkółek Aqua.

NOWOŚĆ
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Łączniki do makaronów
nr kat.  AQ-0013,  AQ-0014, AQ-2306 
Łączniki do makaronów 2, 4 i 6-otworowe. Dzięki nim możemy połączyć po-
jedyncze makarony tworząc różnorakie konstrukcje. 

Makarony
nr kat.  AQ-0060-160
Makarony wykonane są z bardzo wytrzymałej, nieabsorbującej wody pianki. 
Są elastyczne, dzięki czemu świetnie sprawdzają się podczas najróżniejszych 
ćwiczeń w wodzie. Przy wykorzystaniu łączników można budować z nich wsze-
lakie konstrukcje takie jak: tory przeszkód, tunele, zabawki. Ich wykorzystanie 
ogranicza tylko nasza wyobraźnia.

Urządzenia Cardio Waterflex

Bieżnia AquaJogg
nr kat.  AQ-AQUAJOGG
Bieżnia z przeznaczeniem do ćwiczeń w wodzie wykonana z kwasoodpornej 
stali AISI316L. Posiada 3 letnią gwarancję na wszystkie metalowe elementy  
ramy, a producent daje gwarancje na bezkorozyjną pracę w warunkach takich 
jak basen z wodą chlorowaną czy woda morska. Doskonałe rozwiązanie dla 
ćwiczących wymagających mniejszego obciążenia stawów podczas biegu czy 
marszu. Wyposażona w łatwy system transportowy na silikonowych kółkach 
i pas biegowy przystosowany do ćwiczeń bez obuwia ochronnego. Dla osób 
potrzebujących wsparcia podczas ćwiczeń wyposażona w regulowaną poręcz. 
Regulowane napięcie pasa w celu wzmocnienia lub obniżenia obciążeń tre-
ningowych.

śr. 6,5 cm 
dł. 165 cm

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

Rowery Water Rider
nr kat.  AQ-WRIDERFAMILY, WRIDER4S, WRIDER5
Water Rider to rodzina rowerów do Aqua Spiningu, czyli pedałowania w wodzie. Znajdziemy tu rowerki z pro-
stym obciążeniem tylko i wyłącznie przez opór wody na pedałach poprzez opór hydrauliczny na rozkładanych 
łopatkach do najbardziej zaawansowanych z płynnie regulowanym oporem mechanicznym. Najbardziej profe-
sjonalnym rozwiązaniem jest rower Water Rider 5 na, którym możemy wykonywać wszelakie obciążenia i for-
my treningowe znane z klasycznego spiningu na lądzie. Wszystkie rowery serii są wykonane z niemieckiej stali 
kwasoodpornej AISI316L i nadają się do użytku w kazdych warunkach wodnych. Łatwa regulacja poprzez śruby 
„click & turn”. Pedały przystosowane do jazdy w nagich stopach oraz moliwość wyposażenia w dodatkowe 
akcesoria typu drążek do rozciągania czy uchwyt na bidon powodują, że nawet najbardziej wymagający klienci 
znajdą w tej gamie produktów coś dla siebie.

NOWOŚĆ
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Maty podłogowe, podłogi
W naszej ofercie znajduje się bogata oferta podłóg i wykładzin z przeznaczeniem do różnych stref klubu fitness. Charakteryzują się one zróżnicowanym stopniem 
twardości i wytrzymałością na wycieranie. W zależności od strefy klubu, do którego są przeznaczone, posiadają odpowiednią grubość i amortyzację. Wszystkie pod-
łogi z naszej oferty mają właściwości antypoślizgowe oraz charakteryzują się długą żywotnością. W celu dobrania podłogi odpowiedniej dla ćwiczących, najpierw 
należy określić zajęcia, jakie będą się odbywać w określonej lokalizacji oraz rodzaj sprzętu, jaki będzie używany na tym podłożu.  
Poza klasycznymi podłogami modułowymi oraz rozwijanymi z rolki, są w ofercie takie wyspecjalizowane 
produkty jak ścieżki szybkościowe czy  gumowe podłogi modułowe przeznaczone do strefy wolnych cię-
żarów i siłowni. Oferta obejmuje podłogi takich producentów jak BSW, Escape Fitness czy Trendy Mats.  
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

Podłogi  Trendy
nr kat. MAT-TRENDY, STUDIOQUARTO, STUDIOCARDIO, STUDIOCLASSIC
Maty Trendy są ekonomicznym i trwałym wykończeniem podłóg w miejscach do ćwi-
czeń w salach fitness, siłowniach czy też zwykłych prywatnych salkach gimnastycz-
nych. W zależności od przeznaczenia pomieszczenia w kierunku określonej funkcji 
możemy wyróżnić 4 główne typy podłóg. 

Quarto, bardzo wytrzymała (do 10000 kg nacisku na m2) wykonana z grubej gumy w 
kawałkach 50 x 50 cm do siłowni i stref wolnych ciężarów.

Cardio, o grubości 1,5 cm charakteryzująca się bardzo dobrymi właściwościami tłu-
miącymi w kawałkach 50 x 50 cm pod urządzenia  aerobowe i do stref cardio. Przy-
pomina zwykła podłogę.

Classico, mata o grubości 1,4 cm stosowana zamiast zwykłych podłóg zagwarantuje 
maksymalny komfort dla ćwiczącego w strefach treningu grupowego czy też funk-
cjonalnego. Najmniejsza nośność, najbardziej miękka, dobra amortyzacja w elemen-
tach 100 x 100 cm.

Competition, o grubości 2 cm sprzedawana w kawałkach 100 x 100 cm. Do stref 
sportów walki. Gwarantuje doskonałą amortyzację podczas upadków.

Wszystkie podłogi dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych.

BSW

FLEXI-SOFT  
FLEXI-HARD  
FLEXI-TUFF

NOWOŚĆ
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Wieszak na maty
nr kat.  SVL-MATRACK
Lekki (1,5 kg) aluminiowy wieszak 
na maty, mocowany do ściany. 
Pomieści 10 mat o grubości do 
1,5 cm. Dokładne wymiary: dłu-
gość wieszaka - 70 cm, długość 
haka - 30 cm.

Stojak na maty System 
Airex®

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

70 x 79 cm

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

wys. 188 cm

70 x 30 cm

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

125 x 60 x 190 cm

Wieszaki na maty 
System Airex®

nr kat.  MAT-WHS
Wieszaki z serii Airex® produkowa-
ne są z wysokiej jakości nierdzew-
nej stali. Dostępne są trzy modele. 
Krótki 65 cm i długi 105 cm prze-
znaczone do mat bez oczek. Trzeci 
model do mat z oczkami,  o szero-
kości 60 cm.

Stojak na 10 par hantli 
pionowy ZIVA
nr kat. ZSC-5107

Stojak na 10 par hantli ZIVA o pionowej, 
ergonomicznej konstrukcji. Wykonany ze 
stali, mocny i stabilny. Uchwyty na hantle 
pokryte są odporną na uderzenia warstwą 
plastiku. Stojaki Ziva to idealne połączenie 
świetnego designu i solidnego wykonania. 
Objęte są 10-letnim okresem gwarancji.

107 x 130 x 67 cm 61 kg
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Trójnóg na obciążenia olimpijskie ZIVA
nr kat. ZSC-5201

Stabilne, stalowe stojaki ZIVA do przechowywania obciążeń. Charak-
teryzują się świetnym designem i solidnym wykonaniem. Polerowane, 
zaokrąglone uchwyty ze stalin nierdzewnej ułatwiają wsuwanie i zastę-
powanie dysków oraz minimalizują otarcia. Objęte są dziesięcioletnim 
okresem gwarancji.

Seria stojaków do ciężarów ZIVA EX
nr kat. ZEX

Tak samo jak stojaki serii ST są stabilne a ergonomia ich wykonania 
zostawia konkurencję daleko w tyle. Dostępne we wszystkich wersjach 
do hantli, sztang, obciążeń czy ciężarków Kettlebell. Wykonane ze stali 
z elemantami drewnianego wykończenia w różnych kolorach.

119 x 136 x 94 cm

27 kg

Stojaki na hantle poziome ZIVA
nr kat. ZSC-5104, ZSC-5103

Idealny dla dużych, przestronnych sal będzie poziomy 
stojak ZIVA na 10 par dużych lub małych hantli. Pochy-
lone pod odpowiednim kątem uchwyty, ułatwiąją zdej-
mowanie lub wymianę hantli. Bardziej kompaktowym 
rozwiązaniem jest jego mniejszy brat mieszczący 5 par 
hantli. Wykonane ze stali o mocnej, stabilnej konstrukcji. 
Uchwyty na hantle pokryte są odpornym na uderzenia 
plastikiem. Stojaki Ziva to idealne połączenie świetnego 
designu i solidnego wykonania. Objęte są 10-letnim okre-
sem gwarancji.

83 x 131 x 78 cm

240 x 83 x 81 cm

32 kg

67 kg

37 kg

82 x 127 x 72 cm
Stojaki na sztangi ZIVA
nr kat. ZSC-5109, ZSC-5108
Te modele stojaków pomieszczą 5 lub 10 sztang, piono-
wa konstrukcja maksymalizuje przestrzeń pomieszczenia. 
Stojak wykonany jest ze stali o mocnej, stabilnej konstruk-
cji. Stojaki Ziva to idealne połączenie świetnego designu i 
solidnego wykonania. Objęte są 10-letnim okresem gwa-
rancji. Dostępne w kolorach czarnym i srebrnym.

NOWOŚĆ
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50 x 45 x 60 cm 22 cm długość haka

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

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

Stojaki na sztangi Studio ZIVA
nr kat. ZSC-SB10, SB20, SB30

Dostępne są 3 rodzaje stojaków do sztang Body Pump fir-
my Ziva. W zależności od ilości ćwiczących mamy stojaki 
do 10, 20 lub 30 pełnych zestawów sztang do Pumpu. Do-
stępne w 3 wariantach kolorystycznych, czarnym, srebr-
nym i szarym. Pozwalają na wygodne przechowywanie 
zatrzasków oraz krążków do sztang. Objęte są 10-letnim 
okresem gwarancji.

Stojaki ST ZIVA do użytku 
w studiach fitness
nr kat. ZST

w ofercie mamy całą gamę stojaków do pozo-
stałych ciężkich akcesoriów fitness takich jak: 
ciężarki Kettlebell, hantle czy piłki lekarskie. Tak 
jak wszystkie pozostałe produkty dostępne są w 
wielu wersjach kolorystycznych i są wykonane z 
materiałow najwyższej jakości.

75 x 138 x 51 cm
119 x 138 x 64 cm
157 x 138 x 66 cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Stojak na kije duży
nr kat. SVL-1528
Bardzo pojemny stojak na ponad 
100 kijów treningowych lub gry-
fów do sztang. Bezpieczeństwo 
przechowywania dzięki wytrzy-
małej, stalowej konstrukcji.

80 x 60 x 90 cm

Kosz na sprzęt Aqua
nr kat.  PE-008
Kosz na kółkach, który pomieści dużą ilość sprzętu. 
Wyposażony jest w kółka i zamykaną klapę. Wy-
konany z kraty stalowej, pokrytej specjalnym two-
rzywem chroniącym kosz przed szkodliwym działa-
niem czynników zewnętrznych np. wilgoci.

67 x 37 x 19 cm

135 x 135 x 30 cm 135 x 135 x 45 cm

Wózek na sprzęt 2 piętra z drzwiami
nr kat.  PE-ARM2N
Regał dwupoziomowy na 
ocynkowanych, skrętnych kół-
kach (2 z blokadą), drzwiczki 
oferują możliwość zamknięcia 
na kłódkę. 

Kosz na sprzęt 
nr kat.  PE-C1000L, C1200L, CC700, CC1000
Kosz na sprzęt lekki wykonany z twardego wytrzymałego PVC. Wy-
posażony w kółka w celu umożliwienia łatwego transportu akceso-
riów. Dwie wersje rozmiarowe z wiekiem lub bez. 

Kosz na sprzęt/makarony
nr kat.  PE-CT1200/1400

nr kat.  PE-012
W naszej ofercie znajdują się 3 rodzaje plasti-
kowych, wysokich koszy na sprzęt lub makaro-
ny dwóch producentów. Wszystkie są jezdne, 
wyposażone w gumowe kółka. W zależności 
od modelu różnią się pojemnością i wysoko-
ścią.

Półka regał na stepy
nr kat.  AQ-CDSTEPS
Lekki, wytrzymały wykonany z twar-
dego PVC wózek pomieści 16 ste-
pów każdego rodzaju. Doskonała 
alternatywa do składowania stepów. 
Wyposażony w kółka, które ułatwią 
transport w dowolne miejsce na salę 
ćwiczeń.

Wózek na sprzęt 3 piętra z drzwiami
nr kat.  PE-ARM3N
Regał 3-poziomowy na ocynkowanych, skręt-
nych kółkach (2 z blokadą), drzwiczki oferują 
możliwość zamknięcia na kłódkę. 

NOWOŚĆ
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Wyróżnić można:

1. Flexi-Bar Standard (czerwony): wersja standardowa, którą sto-
suje się do wszystkich wskazań (sport, rekreacja, rehabilitacja). 
Zalecany dla osób początkujących, które dopiero rozpoczynają 
przygodę z Flexi-Bar, ale także dla zaawansowanych do standar-
dowego treningu. Waga: 508gr

2. Flexi-Bar Intensiv (niebieski) został w przeciwieństwie do nor-
malnego Flexi-Bar stworzony dla pacjentów z nadwagą, jest bo-
wiem cięższy przy drganiach, co gwarantuje w rezultacie lepsze 
i szybsze spalanie tłuszczu. Dla początkujących i zaawansowa-
nych, daje większy opór niż wersja standard. Przeznaczony jest 
do treningu o wzmożonej intensywności. Waga: 516 gr.

3. Flexi-Bar Athletik (czarny) stworzony został dla bardzo silnych 
i wprawionych sportowców, którzy mają już duże doświadczenie 
w używaniu drążka z włókna szklanego (wymagający ruch). Nie 
jest zalecany dla osób początkujących. Waga: 746 gr.

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

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

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

508 g
516 g
746 g
472 g

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

Flexi-Bar®

nr kat. FLEXI
Flexi-Bar® to drążek wykonany z tworzyw sztucznych wzmocnionych włók-
nem szklanym. Jego długość w wersji dla dorosłych wynosi 150cm, w wer-
sji dla dzieci 118 cm. Na obu końcach znajduje się ciężarek o cylindrycznym 
kształcie z naturalnego kauczuku. Wyjątkowość Flexi-Bar® polega na dokład-
nie wyważonym stosunku między elastycznością i wytrzymałością drążka i 
zakresem jego drgań powiązanych z ciężarkami. Według producenta cy-
lindryczna forma końcówek w przeciwieństwie do form owalnych i innych 
umożliwia bardzo dokładne poziomy ruchu. Tę zaletę terapeutycznego różni-
cowania kątów, osi i poziomów wykorzystuje się przy leczeniu fizjoterapeu-
tycznym w celu bardziej celowego i efektywnego treningu.

Flexi-Bar® osiąga amplitudę drgań wynoszącą 4,6 herca zapewniającą właści-
wą częstotliwość do trenowania muskulatury głębokiej .

Flexi-Bar® jest jednolity, nie można rozłożyć go na części. Precyzyjne drgania 
i najwyższą wytrzymałość osiągnąć można tylko z Flexi-Bar®, wykonanym we 
właściwy sposób.  

Przeznaczony dla początkujących i zaawansowanych.
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Efekty treningu z Flexi-Bar?

Z Flexi-Bar®em trenować można jednocześnie: siłę, wytrzymałość, ela-
styczność i koordynację, niezależnie od poziomu zaawansowania. Drążek 
jest stabilizatorem dla całego tułowia, a przede wszystkim kręgosłupa!

Po opanowaniu techniki pracy z Flexi-Barem trening staje się przyjemno-
ścią.  W celu wzmocnienia danych obszarów treningowych można dłużej 
wykonywać wybrane ćwiczenia. Zalecamy 10-minutowy trening z Flexi-
-Bar® 3 razy w tygodniu. Ważne, żeby wykonywać ćwiczenie 30 do 60 
sekund (zależnie od stopnia zaawansowania wydolnościowego). Wszyst-
kie ćwiczenia wzmacniają w zrównoważony sposób muskulaturę ramion i 
brzucha, jak również głębokie i powierzchowne mięśnie pleców. 

Certyfikat jakości AGR

Certyfikat jakości AGR przyznawany jest po gruntownych testach wyłącznie produktom, które długotrwa-
le wzmacniają zdrowie kręgosłupa. 

Flexi-Bar® jest jedynym elastycznym drążkiem posiadającym „certyfikat AGR” (Stowarzyszenia Zdrowych 
Pleców: Aktion Gesunder Rücken) i nagrodzonym certyfikatem jakości jako produkt przyjazny dla kręgo-
słupa.  

Zastosowanie:

- w centrum fitness lub klubie sportowym

- w dziedzinie treningu personalnego

- w sporcie wyczynowym (indywidualnym i grupowym)

- w fizjoterapeutycznym leczeniu indywidualnym

- w dziedzinie rehabilitacji (fizykoterapia, również w domu: opieka pozabiegowa)

- w domu

Ten wielofunkcyjny przyrząd treningowy daje świetne efekty w treningu sportowym, 
fizjoterapii, terapii sportowej, ortopedii, traumatologii, jak również w prewencji i re-
habilitacji w ramach terapii indywidualnej bądź grupowej.
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XCO-TRAINER®

nr kat. XCO-V
XCO®-TRENER to unikalny przyrząd opracowany przez ho-
lenderskich fizjoterapeutów. Budową przypomina hantle 
w kształcie walca, wykonane z aluminium i plastiku. XCO®-

-TRAINER w 2/3 swojej objętości wypełniony jest specjal-
nym granulatem krzemu, który stanowi dynamiczną masę. 
Przyrząd zamknięty jest na obu końcach plastikowymi 
nakładkami. To właśnie dynamiczna masa wyróżnia XCO®-

-TRAINER spośród podobnych urządzeń treningowych np. 
hantli. 

Pojedynczy XCO®-TRAINER waży jedynie 600gr. 

27 cm 600 g

Prezentowany przez nas model XCO®-TRAINER 
jest najlżejszym modelem i spośród dostęp-
nych rynku. Wygodę użytkowania zapewnia 
neoprenowa pianka na powierzchni, stabilność- 
specjalne opaski na ręce (łagodzą obciążenia 
mogące powstawać w kciuku oraz mięśniach 
zginaczach i prostownikach przedramienia).  
W efekcie XCO®-TRAINER jest niezwykle wygod-
ny w użyciu.
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Dla kogo XCO®-TRAINER:

Dla początkujących i zaawansowanych, amatorów sportu i wyczyno-
wych sportowców, klubów fitness, drużyn sportowych, szkół, pojedyn-
czych użytkowników. 

Trening z XCO®-TRAINER chroni stawy i minimalizuje ryzyko obrażeń. 
Nieważne czy celem jest siła, wytrzymałość, czy koordynacja, każdy 
osobisty cel można osiągnąć trenując z XCO®-TRAINER. 

Działanie:

Badania wykazują, że ćwiczenia z XCO®-TRAINER pobudzają metabolizm, nawet 
o 33%. Oznacza to, że można stosować krótsze treningi przy zachowaniu tego 
samego efektu.

W zależności od rodzaju, długości i intensywności treningu XCO®-TRAINER może 
wpływać na: wytrzymałość, siłę, koordynację, elastyczność. Ze względu na nie-
zwykle dynamiczną pracę (reaktywny impact) XCO®-TRAINER umożliwia rów-
noczesną pracę wielu grup mięśniowych. Tętno podczas treningu z XCO może 
zawierać się w przedziale 120-160 uderzeń na minutę. Oznacza to, że   trening z 
XCO®-TRAINER można dobrać w zależności do potrzeb ćwiczącego, tym samym 
uzyskać zamierzony cel.

Rodzaje treningu:

Rodzaje treningu z XCO®-TRAINER: trening interwałowy siłowo-wytrzymałościo-
wych, trening obwodowy, trening interwałowy, trening kondycyjny, eksplozywny 
trening siłowy i reaktywny trening siłowy.

XCO®-TRAINER jest doskonały dla klubów fitness, sportowców i pasjonatów 
sportu. 

Sprawdza się podczas:

- zajęć w klubie fitness

- treningu personalnego i funkcjonalnego

- podczas treningu wytrzymałościowego (bieganie, marsz, marszobieg zarówno 
na bieżni jak i na świeżym powietrzu)

- w zapobieganiu kontuzjom i rehabilitacji pourazowej 
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Step
nr kat. RBK-STEP
Najbardziej popularny, profesjonalny model stepu. Bardzo 
wytrzymała i stabilna konstrukcja. Platforma pokryta jest an-
typoślizgowym tworzywem o wysokiej trwałości. Możliwość 
ustawienia wysokości stepu w 3 poziomach.

Step ZIVA
nr kat. ZVC-STEP
Doskonałej jakości step Ziva. Kolorystyka zgodna z najnowszy-
mi trendami mody. Model profesjonalny, idealny do studia fit-
ness. Bardzo wytrzymała i stabilna konstrukcja. Platforma po-
kryta jest antypoślizgowym tworzywem o wysokiej trwałości. 
Możliwość ustawienia wysokości stepu w 3 poziomach.

90 x 35 x 15/20/26 cm

90 x 35 x 15/20/25 cm

czarny
szary

Step
nr kat. SVL-STEP
Wysoka jakość stepu, model przeznaczony dla klubów i kon-
wencji fitness. Step posiada antypoślizgową powierzchnię 
oraz podstawę, która zapobiega przed przesuwaniem się stepu 
podczas ćwiczeń.

98 x 38 x 14,5 cm

98 x 38 x 19,5 cm

110 x 33 x 20/35,5 cm

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

NOWOŚĆ
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Freestyler
nr kat. TR-FREESTYLER
FREESTYLER™ powstał z potrzeby poprawienia jakości stylu życia oraz wykorzystania w praktyce swobod-
nych i naturalnych ruchów. Jest przeznaczony do efektywnego treningu wszystkich mięśni ciała. Główną 
jego cechą jest metodyczna, systematyczna i logiczna technika treningowa o nazwie FUNKCJONALNA DY-
NAMIKA™. Cały FREESTYLER™ można w pełni dostosować do twoich potrzeb, zdolności i wielkości ciała. 

Zestaw FREESTYLER™ obejmuje:

1x podstawa FREESTYLER™

12x elastyczna linka (siła 1-4)

2x obejma na kostki

2x uchwyt 

1x składana mata (200x60)

1x torba do przechowywania

TRX - system podwieszeń

Najbardziej znany system ćwiczeń w podwieszeniu. Dzięki zdobywanej popularności jest co-
raz częściej obecny w klubach fitness na całym świecie. Idealny do ćwiczeń z trenerem per-
sonalnym, a dzięki zastosowaniu ramy do podwieszania o maksymalnej długości 6 m również 
do ćwiczeń grupowych. Pozwala na wykonanie ponad 300 ćwiczeń górnych i dolnych partii 
ciała. Wielkość oporu uzyskujemy przez przemieszczanie ciężaru ciała. TRX powstał po wie-
lu latach intensywnych badań i testów. Produkowany z najwyższej jakości materiałów. Łatwa 
regulacja oraz solidne wykonanie zapewniają bezpieczny i komfortowy trening nawet najbar-
dziej wymagającym użytkownikom. Odporny na rozerwanie - do wagi użytkownika 560 kg. 
Każdy zestaw zawiera profesjonalne liny do podwieszania TRX, kartę treningową oraz DVD  
z przykładowymi ćwiczeniami.

Aby skorzystać z TRX w klubie mającym możliwość montażu pod sufitem, potrzebna jest prze-
dłużka oferowana osobno. 

560 kg

Battle Rope ZIVA
nr kat. TR-BATTLEROPE
Lina o długości 15 m tak jak pozostałe produkty Ziva 
do treningu funkcjonalnego jest w kolorze czarnym aby 
zachować trend. Dostępna w dwóch długościach 3,8 
i 5 cm. Doskonałe uzupełnienie treningu wzmacniają-
cego oraz wytrzymałościowego. Końcówki pokryte an-
typoślizgowym materiałem zapewniają pewny chwyt. 
Doskonale nadaje się do ćwiczenia mięśni górnych  
i dolnych partii ciała. Stymuluje metabolizm. 

dł. 15 m
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ActiBreathe i PowerBreathe

Program ActiBreathe – rewolucja w fitness

Obok poprawy parametrów wydolnościowych u sportowców wyczynowych urządzenie POWERbreathe czę-
sto stosowane jest przez osoby aktywne, chcące poprawić jakość życia i wytrzymałość. W świecie fitness 
oddech do tej pory był aspektem niedocenionym i traktowanym po macoszemu. Techniki właściwego odde-
chu należy się nauczyć, to oczywiste, jednak powinniśmy sobie także zdać sprawę, że wykonując ćwiczenia 
z piłką, na macie, z hantlami czy też katując naszą domową bieżnię czy rowerek spinningowy przy jednocze-
snym zastosowaniu trenażera POWERbreathe możemy zachowując tą samą efektywność sesje treningowe 
skrócić lub urozmaicić (czyt. zintensyfikować). Każdy, kto spróbował kombinacji 5 min. treningu na piłce czy 
ergometrze z POWERbreathe w ustach na pewno się z tym zgodzi.

Gama produktów POWERbreathe

Oddychanie odkryte na nowo!

Trenażery mięśni oddechowych serii POWERbreathe CLASSIC, PLUS oraz K-Series to opatentowane rozwiąza-
nia pozwalające poprzez oporowy trening mięśni wdechowych poprawić jakość życia, wydolność oraz ogólną 
wytrzymałość podczas wysiłku. Trening mięśni wdechowych znajduje bezpośrednie przełożenie na samopo-
czucie osób z problemami oddechowymi, a także na wyniki u sportowców wyczynowych. Korzystają z niego 
czołowi zawodnicy w wielu dziedzinach (piłkarze, kolarze, biegacze, triathloniści), a także osoby uprawiające 
wspinaczkę i inne ekstremalne sporty.

POWERbreathe K-Series dzięki swej elektronicznie regulowanej przepustnicy i bogatym możliwościom kon-
figuracji pozwala Ci dodatkowo programować i śledzić postępy w treningu, zawsze zachowując najwyższą 
efektywność. Mechaniczny POWERbreathe PLUS jest częścią programu ActiBreathe szturmem zdobywające-
go popularność w klubach i wśród trenerów personalnych w Europie.

Aby poznać szczegóły dotyczące oferty trenażerów POWERbreathe odwiedź stronę ww.powerbreathe.pl.  

Plus

K-Series

Nagłośnienie klubów i basenów
Proponujemy profesjonalne konsultacje i dobór sprzętu nagłośnie-
niowego, wyposażenia scenicznego oraz efektów świetlnych zna-
nych marek IMG Stage Line i Monacor. Dobieramy systemy według 
państwa indywidualnego zapotrzebowania tak aby aspekt ekono-
miczny inwestycji nie przerósł wymagań. Mamy doświadczenie w 
nagłaśnianiu mokrych stref aqua fitness oraz klasycznych sal fitness. 
Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń.
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