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HMS - doskonale rozpoznawalna rodzima marka sprzętu fitness
od 14 lat na rynku. Oferta jest bogata asortymentowo,
co potwierdza stale wzrastająca liczba klientów.
Firma Abisal powstała w sierpniu 1990 r. Prowadzi sprzedaż
szerokiej gamy artykułów sportowych w kraju i za granicą.
Głównymi odbiorcami firmy są specjalistyczne salony sportowe,
hurtownie, sieci handlowe, a także prywatne sklepy sportowe
i internetowe.
Abisal jako jeden z większych importerów sprzętu sportowego
bierze udział w imprezach targowych i wystawienniczych krajowych
i zagranicznych. Oferta Spółki wielokrotnie była prezentowana
na Międzynarodowych Targach Branżowych Mody i Sprzętu
Sportowego .ISPO" w Monachium.
Istotne miejsce w sprzedaży Firmy zajmuje dystrybucja sprzętu
fitness pod własną marką HMS oraz HMS PREMIUM.
HMS to gwarancja dobrej jakości , funkcjonalności , innowacji
technicznych i technologicznych, estetyki i nowoczesnego
wzornictwa.
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HMS se jiz 14 let objevuje na trhu s fitness produkty. Za tu dobu se
a nabizi velmi sirokou skalu produktu.

znaćka razrostła

SpolećnostABISAL była zalozena v roce 1990. Jiz v poeatcich było jiste,
ze se vydame cestou pouze velkoobchodni spoluprace a to jak na
dornacim trhu, tak i v zahranići. Mezi nase klienty patfi sportovni
obchody ci retezce, internetove obchody, nakupni centra a dalsi.

Velkou devizou je, ze bylo vybaveni uvedeno na Mezinarodnim veletrhu
sportovnich potreb ISPO v Mnichove. Nabidka nasi spolećnosti se
neustale vyviji dle potreb trhu a spravnost tohoto vY-'oje utvrzuje neustale
rostouci poeet no.,Ych zakazniku.
Na ćeskem trhu funguje ABISAL od roku 2005 a za zminku stoji, ze
v roce 2013 nazev na ABISTORE SPORT s.r.o.

spolećnost zmenila

Proto jsme velice hrdi, ze muzeme predstavit nejnovejsi katalog Fitness
2014/15, pod taktovkou nasi vlajkove lodi znaćky HMS a nove
HMS PREMIUM. Tato premiova znaćka nabizi modemi fe5eni jak
v oblasti techniky, tak oblasti designu. Samozfejme je toto vybaveni
urćeno pouze pro dornaci trenink a spinuje pozadavky jak zacatećnikum
tak i velmi pokroeilym cvićencum.
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ABISAL Sp. z o.o.
Ul. ŚW. ELŻBIETY 6
41-905 BYTOM
tel. +48 32/ 388 60 60
fax +48 32/ 388 60 70
www.abisal.pl
www.hms-fitness.pl
e-mail: abisal@abisal.pl
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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nasz kolejny już ,
najnowszy katalog sprzętu fitness przeznaczonego do treningu
domowego: HMS Fitness 2014/2015.
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ABISTORE SPORT S.R.O.
Podebradova 111
702 00 Ostrava
ĆESKA REPUBLIKA
tel. +420 59 611 00 90
fax +420 59 513 69 00
www.abistore.cz
www. hms-fitness.pl
e-mail: abistore@abistore.cz
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-Rower~~.~~~-

system hamowania: magnetyczny wewnętrzny
waga koła zamachowego: 9 kg
regulacja oporu: 32 stopniowa automatyczna
wyświetlacz : LCD kolorowy
funkcje komputera: 12 programów, w tym program
indywidualny i program manualny, scan, czas, prędkość ,
spalane kalorie. dystans. pomiar pulsu . pomiar tkanki
tłuszczowej, WATT, recovery, obroty na m inutę
pomiar pulsu: sensory dotykowe lub pas
telemetryczny (brak w zestawie)
dodatkowo: uchwyt na bidon, bidon
kółka transportowe: tak
regulacja siodełka: pion l poziom
regulacja kierownicy: tak
zasilanie: sieciowe (zasilacz w zestawie)
waga produktu : 36,5 kg
maks. waga użytkownika : 150 kg
wymiary produktu: 104 x 59 x 152 cm
wymiary kartonu: 98 x 25,5 x 68 cm
ilości w kontenerze: 20'140'140HQ: 13812881360

Magneticky rotoped ~
brzdny system: magneticky vnitfni
hmotnost setrvacniku: 9 kg
nastaveni odporu: 32 stupnova automaticka
displej: LCD barevny
funkce: poćitaće 12 programu, vćetne programu
individualniho a manualniho, scan, ćas , rychlost,
spalene kalorie, vzdalenost, mefeni pulsu,
mefeni tukove tkane, WATT, recovery, frekvence slapani za minulu
mei'eni pulsu: dotykove senzory nebo telemetrie pas
(neni soućast i baleni)
transportni kolećka: ano
plus: drżak na lahev
nastaveni sedadla: vertikalni l horizontalni
nastaveni i'iditek: ano
napajeni: sit'ove
hmotnost vyrobku: 36,5 kg
max. hmotnost użivatele: 150 kg
razmery vyrobku: 104 x 59 x 152 cm
razmery krabice: 98 x 25,5 x 68 cm
mnożstvi v kontejneru: 20'140'140HQ:13812881360
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Rower magnetyczny

system hamowania: magnetyczny wewnętrzny
waga koła zamachowego: 6 kg
regulacja oporu: automatyczna
kółka transportowe: tak
funkcje komputera: 19 programów, w tym: 8 pr. ustawionych,
4 pr. indywidualne, 1 pr. manualny, 1 pr. kontroli spalanych kalorii,
1 pr. pomiaru tkanki tłuszczowej, 4 pr. kontroli akcji bicia serca, WATT,
czas, prędkość, dystans, puls, recovery
pomiar pulsu: sensory dotykowe
regulacja siodełka: pion l poziom
zasilanie: sieciowe (zasilacz w zestawie)
waga produktu : 30,5 kg
maks. waga użytkownika : 150 kg
wymiary produktu: 114 x 63,5 x 114 cm
wymiary kartonu: 93 x 28,5 x 59 cm
ilość w kontenerze: 20'140'140HQ; 19013921420

~ Magneticky rotoped
brzdny system: magneticky vnitfni
hmotnost setrvaćniku: 6 kg
nastaveni odporu: automaticky
transportni kolećka: ano
displej: modre podsvetleny
funkce poćitaće: 19 programu, vćetne 8 pr. Set, 4 pr. lndividualni,
1 pr. manualni, 1 pr. Kontrolni kalorii, 1 pr. Mefeni h~lesneho tuku,
4 pr. Kontrola srdećn iho lepu, WATT, ćas rychlost, vzdalenost.
spalene kalorie, puls, vyużiti
mei'eni pulsu: dotykove senzory
napajeni: sit'ove
nastaveni sedadla: vertikalni l horizontalni
nastaveni i'iditek: ano
hmotnost vyrobku : 30,5 kg
max. hmotnost użivatele: 150 kg
rozmery vyrobku: 114 x 63,5 x 114 cm
rozmery krabice: 93 x 28,5 x 59 cm
mnożstvi v kontejneru: 20'140'140HQ: 19013921420

17-1-041

Rower magnetyczny _
system hamowania: magnetyczny zewnętrzny
wag a koła zamachoweg o: 9 kg
regulacj a oporu: 16 stopniowa automatyczna
kółka transportowe: tak
funkcje komputera: 21 programów w tym: 10 pr. ustawionych,
1 pr. manualny, 4 pr. użytkownika , 1 pr. WATT, 1 pr. HRC
(kontrola akcji bicia serca), 1 pr. pomiaru tkanki tłuszczowej
czas, prędkość, dystans, spalane kalorie, pomiar pulsu, WATT
dodatkowo: wejście Audio i USB do podłączenia np. Tabletu, Mp3
dod atkowo: uchwyt umożliwiający bezpieczne
umieszczenie Tabfelu lub Mp3
pomiar puls u: sensory dotykowe
regulacj a si odełka: pion l poziom
regulacj a kierownicy: tak
waga produktu: 24,5 kg
maks. waga użytkownika : 120 kg
wymiary produktu: 93 x 54,5 x 128,5 cm
wymiary kartonu: 75 x 25,9 x 61 ,3 cm
ilość w kontenerze: 20'140'140HQ; 25215371564

Magneticky rotopad ._
brzdny system: magneticky vnejśi
hmotnost setrvacniku: 9 kg
regulace odporu: 16 stupnova automaticka
transpo rtni kolecka: ano
funkce poćitace: 21 programu vćetne: 1Opr. Set,
1 pr. manualni , 4 pr. uzivatel1 pr. WATT, 1 pr. HRC
(Kontrola srdećniho lepu), 1 pr. Mefeni telesneho tuku,
cas, rychlost, vzdalenost, spalene kalorie, mereni pulsu, WATT
mei'eni pulsu: dotykove senzory
navic: Audio vstup a USB napfiklad tablety, Mp3
nastaveni sedadla: vertikalni l horizontalni
nastaveni i'iditek : ano
hmot nost vyrobku: 24,5 kg
max. hmotnost uzivatele: 120 kg
rozmery vyrobku: 93 x 54,5 x 128,5 cm
rozmery krabice: 75 x 29,5 x 61 ,3 cm
mnozstvi v ko ntejneru : 20'/40'/40HQ: 252/537/564

17-1-110
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Rower magnetyczny

s ystem hamowania: magnetyczny zewnętrzny
waga koła zamachowego: 9 kg
regulacja oporu : 8 stopniowa manualna
kółka transportowe: tak
funkcje komputera: czas, prędkość, dystans,
spalane kalorie, scan , pomiar pulsu
pomiar pulsu: sensory dotykowe
regulacja siodełka : pion l poziom
regulacja kierownicy: tak
waga produktu : 24,5 kg
maks. waga użytkownika : 120 kg
wymiary produktu : 93 x 54,5 x 128,5 cm
wymiary kartonu : 75 x 25,9 x 61 ,3 cm
ilość w kontenerze: 20'140'140HQ; 25215371564

._ Magneticky rotopad
brzdny system: magneticky vnejsi
hmotnost setrvaćniku: 9 kg
regulace odpo ru: 8 stupnova manualni
transportni kolećka : ano
poćitaćove funkce: ćas, rychlost, vzdalenost,
spalene kalorie, puls, sken
mei'eni pulsu : dotykove senzory
nastaveni sedadla: vertikalni l horizontalni
nastaveni i'iditek: ano
hmotnos t vyrobku : 24,5 kg
max. hmotnost użivatele : 120 kg
rozmery vyrobku : 93 x 54,5 x 128,5 cm
rozmery krabice : 75 x 29,5 x 61,3 cm
mnożstvi v kontejneru: 20'140'140HQ: 25215371564

17-1-102 (biało-zielony l bila a zelena)
17-1-055 (czarno-fioletowy l ćerna a fialova)

-

Rower magnetyczny

system hamowania: magnetyczny zewnętrzny
waga koła zamachowego: 6 kg
regulacja oporu: 8 stopniowa manualna
kółka transportowe: tak
funkcje komputera: czas, prędkość, dystans,
spalane kalorie, scan, pomiar pulsu
pomiar pulsu: sensory dotykowe
dodatkowo: wieszak na ręcznik , żelowe siodełko
regulacja siodełka: pion l poziom
regulacja kierownicy: tak
waga produktu: 23,5 kg
maks. waga użytkownika: 120 kg
wymiary produktu: 97 x 53,5 x 150 cm
wymiary kartonu: 79 x 25 x 59,5 cm
ilość w kontenerze: 20'140'140HQ; 26015371590

.._ Magneticky rotoped
brzdny system: magneticky vnejśi
hmotnost setrvaćniku: 6 kg
nastaveni odporu: 8-stupiiova manualni
transportni kolećka : ano
poc':itac':ove funkce: skenovani, ćas, rychlost, vzdalenost,
spalene kalorie, puls
mereni pulsu: dotykove senzory
nastaveni sedadla: vertikalni l horizontalni
plus: gelove sedlo, driak na rucniky pfi sedatku
regulace riditek: ano
hmotnost vyrobku: 23,5 kg
max. hmotnost uiivatele: 120 kg
razmery vyrobku: 97 x 53,5 x 150 cm
razmery krabice: 79 x 25 x 59,5 cm
mnoistvi v kontejneru:
20'140'140HQ: 260/537/590

17-1-113

Rower magnetyczny -
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system hamowania: magnetyczny zewnętrzny
waga kola zamachowego: 6,5 kg
regulacja oporu: 8 stopniowa manualna
obrotowe zaślepki: tak
funkcje komputera: czas, prędkość, dystans,
spalane kalorie, scan, pomiar pulsu
pomiar pulsu: sensory dotykowe
regulacja siodełka: pion
regulacja kierownicy: nie
waga produktu: 18 kg
maks. waga użytkownika: 100 kg
wymiary produktu: 92,5 x 56,5 x 112,5 cm
wymiary kartonu: 66 x 29 x 52 cm
ilość w kontenerze: 20'140'140HQ; 30016481720

Magneticky rotoped .._
brzdny system: magneticky vnejśi
hmotnast setrvaćniku: 6,5 kg
regulace odporu: 8 stupnova manualni
transportni kolećka: ano
poćitaćove funkce: cas, rychlost, vzdalenost,
spalene kalorie, mefeni pulsu
mereni pulsu: dotykove senzory
nastaveni sedadla: vertikalni
nastaveni riditek: ne
hmotnost vyrobku: 18 kg
max. hmotnost uiivatele: 100 kg
razmery vyrobku: 92,5 x 56,5 x 112,5 cm
razmery krabice: 66 x 29 x 52 cm
mnoistvi v kontejneru:
20'140'140HQ: 3001648/720

17-1-098

CE ~
RoHS
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Rower magnetyczny

system hamowania: magnetyczny zewnętrzny
waga koła zamachowego: 5 kg
regulacja oporu: 8 stopniowa manualna
kółka transportowe: tak
funkcje komputera: czas, prędkość, dystans,
spalane kalorie, scan, pomiar pulsu
pomiar pulsu: sensory dotykowe
regulacja siodełka: pion
regulacja kierownicy: nie
waga produktu: 20,4 kg
maks. waga użytkownika: 100 kg
wymiary produktu: 93 x 56 x 117 cm
wymiary kartonu: 75 x 25 x 51 cm
ilość w kontenerze: 20'140'140HQ; 308/6401718

.._ Magneticky rotoped
brzdny system: magneticky vnejsi
h motnast setrvaćniku: 5 kg
nastaveni odporu: 8-stupiiova manualni
trasportni kolećka: ano
poćitaćove funkce: sken, ćas , rychlost. vzdalenost,
spalene kalorie, puls
mereni pulsu: dotykove senzory
nastaveni sedadla: vertikalni
regulace riditek: ne
razmery vyrobku: 93 x 56 x 117 cm
max. hmotnost uzivatele: 100 kg
h motnast vyrobku:--20,4 kg
razmery krabice: 75 x 25 x 51 cm
mnozstvi v kontejneru: 20'140'140HQ: 30816401718

17-1-112
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Rower magnetyczny

system hamowania: magnetyczny zewnętrzny
waga koła zamachowego: 5 kg
regulacja oporu: manualna
obrotowe zaślepki: tak
funkcje komputera: czas, prędkość, dystans,
spalane kalorie, scan, pomiar pulsu
pomiar pulsu: sensory dotykowe
regulacja siodełka: pion
regulacja kierownicy: me
waga produktu: 17 kg
maks. waga użytkownika : 1 00 kg
wymiary produktu: 89 x 53 x 112 cm
wymiary kartonu: 61 ,5 x 26,2 x 47 cm
ilość w kontenerze: 20'/40'/40HQ: 405/830/910

CE ~
RoHS

-

111ttt. Magneticky rotoped

C/

brzdny system: magneticky vnejśi
hmotnost setrvaćniku : 5 kg
regulace odporu: manualni
transportni kolećka : ano
poćitaćove funkce: ćas, rychlost, vzdalenost,
spalene kalorie,mefeni pulsu
mereni pulsu: dotykove senzory
nastaveni sedadla: vert1kalni
nastaveni iiditek: ne
hmotnosi vyrobku: 17 kg
max. hmotnost uzivatele: 100 kg
rozmery vyrobku: 89 x 53 x 112 cm
rozmery krabice: 61,5 x 26,2 x 47 cm
mnozstvi v kontejneru: 20'/40'/40HQ·
405/830/91 o

17-0-070

Rower magnetyczny poziomy system hamowania: magnetyczny zewnętrzny
waga koła zamachowego: 9 kg
regulacja oporu : 8 stopniowa manualna
obrotowe zaślepki : tak
funkcje komputera: czas, prędkość, dystans.
spalane kalorie, scan, pomiar pulsu
pomiar pulsu: sensory dotykowe
regulacja siodełka: poziom
waga produktu: 28,5 kg
maks. waga użytkownika : 1 20 kg
wymiary produktu: 142 x 65 x 98 cm
wymiary kartonu : 99 x 29 x 58 cm
ilość w kontenerze: 20'/40'/40HO: 176/384/432
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Horizontalni magneticky rotoped
brzdny system: magneticky vnejśi
hmotnost setrvaćniku: 9 kg
regulace odporu: 8 stupnova manualni
transportni koleć ka: ano
poćitaćove funkce: ćas, r:ychlost. vzdalenost,
spalene kalorie. puls, sken
mełeni pulsu: dotykove senzory
nastaveni sedadla: horizontalne
nastaveni riditek: ne
hmotnost vyrobku: 28,5 kg
max. hmotnost uzivatele: 120 kg
rozmery vyrobku: 142 x 65 x 98 cm
rozmery krabice: 99 x 29 x 58 cm
mnozstvi v kontejneru: 20'/40'/40HQ: 176/384/432

•
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Rower magnetyczny poziomy

system hamowania: magnetyczny zewnętrzny
waga koła zamachow ego: 6 ,5 kg
regulacja oporu : 8 stopniowa manualna
obrotowe zaślepki : tak
funkcje komputera: czas, prędkość, dystans,
spalane kalorie, scan, pomiar pulsu
pomiar pulsu: sensory dotykowe
regulacja siodełka: poziom
waga produktu: 23 kg
maks. waga użytkownika: 100 kg
wymiary produktu: 126 x 63 x 92 cm
wymiary kartonu: 97 x 26 x 52,5 cm
ilość w kontenerze: 20'/40'/40HQ: 224/448/550

111ttt. Horizontalni magneticky rotoped
brzdny system: magneticky vnejśi
hmotnosi setrvać niku : 6,5 kg
regulace odporu: 8 stupnova manualni
transportni kolecka: ano
pocitacove funkce: ćas, rychlost, vzdalenost,
spalene kalorie, puls, sken
moT!feni pulsu: dotykove senzory
nastaveni sedadla: horizontalne
nastaveni riditek: ne
hmotnost vyrobku: 23 kg
max. hmotnosi uzivatele: 100 kg
rozmery vyrobku: 126 x 63 x 92 cm
rozmery krabice: 97 x 26 x 52.5 cm
mnozstvi v kontejneru: 20'/40'/40HQ 224/448/550

17-1-106
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Rower treningowy _
system hamowania: mechaniczny
waga koła zamachowego: 22 kg
regulacja oporu : manualna
kółka transportowe: tak
funkcje komputera: czas, prędkość , dystans,
spalane kalorie, scan
hamulec: nie
regulacja siodełka : pion l poziom
regulacja kierownicy: tak
dodatkowo: uchwyt na bidon, bidon,
przycisk awaryjnego zatrzymania
waga produktu: 54,8 kg
maks. waga użytkownika : 120 kg
wymiary produktu: 122 x 56 x 135 cm
wymiary kartonu: 101 x 25 x 89 cm
ilość w kontenerze: 20'140'140HQ; 12312601310

Cyklotrenazer .._
brzdny system: mechanicky
hmotnost saetrvaćniku: 22 kg
nastaveni odporu : manualni
transportni kolećka: ano
poć ita ćove funkce: ćas , rychlost, vzdalenost,
spalene kalorie, scan
nastaveni sedadla: vertikalni l horizontalni
nastavitelne i'iditka: ano
brzda : ne
plus: drźak na lahev,
tlaćitko nouzoveho zastaveni
hmotnost vyrobku: 54 ,8 kg
max. hmotnost użivatele: 120 kg
rozmery vyrobku: 122 x 56 x 135 cm
rozmery krabice: 101 x 25 x 89 cm
mnożstvi v kontejneru: 20'140'140HQ: 12312601310

17-0-030
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Rower treningowy

system hamowania: mechaniczny
waga koła zamachowego: 18 kg
regulacja oporu : manualna
kółka transportowe: tak
funkcje komputera: czas, prędkość , dystans,
spalane kalorie, scan, dystans
hamulec: tak
regulacja siodełka: pion l poziom
regulacja kierownicy : tak
dodatkowo: uchwyt na bidon, bidon
waga produktu: 45 kg
maks. waga użytkownika: 120 kg
wymiary produktu: 120 x 51 x 117 cm
wymiary kartonu: 114 x 25 x 87 cm
ilość w kontenerze: 20'140'140HQ; 11612401282

.._ Cyklotrenazer

C€ ~
RoHS

o

brzdny system: mechanicky
hmotnost saetrvaćniku: 18 kg
nastaveni odporu: manualni
transportni koleć ka : ano
poćitaćove funkce: ćas , rychlost, vzdalenost,
spalene kalorie, scan,
nastaveni sedadla: vertikalni l horizontalni
nastavitelne riditka : ano
brzda : ano
plus: drżak na lahev
hmotnost vyrobku : 45 kg
max. hmotnost użivatele : 120 kg
rozmeryvyrobku: 120x51 x 117cm
rozmery krabice: 114 x 25 x 87 cm
mnożstvi v kontejneru: 20'140'140HQ: 11612401282

17-0-017
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Orbitrek magnetyczny _

s ystem hamowania: magnetyczny zewnętrzny
waga koła zamachowego: 10 kg
regulacja oporu : 16 stopniowa automatyczna
wyświetlacz : LCD kolorowy
funkcje komputera: 12 programów, w tym program
indywidualny i program manualny,
scan, czas, prędkość, spalane kalorie, dystans, pomiar pulsu,
pomiar tkanki tłuszczowej , WATT, recovery, obroty na minutę
pomiar pulsu : sensory dotykowe lub pas
telemetryczny (brak w zestawie)
dodatkowo: uchwyt na bidon, bidon
kółka transpo rtowe: tak
zasilanie: sieciowe (zasilacz w zestawie)
waga produktu: 51 kg
maks. waga użytkownika : 150 kg
wymiary produktu : 160 x 60 x 125 cm
wymiary kartonu : 127 x 40 x 57 cm
ilość w kontenerze: 20'/40'/40HQ; 88/188/210

Magneticky crossovy trenazer IIII.
brzdny system: magneticky vnitfni nebo vnejśi
hmotnost setrvaćniku: 1 O kg
nastaveni odporu: 32 stupnova automaticka
displej: LCD barevny
funkce: poCitace 12 programu, vćetne programu
individualniho a manualniho, scan , ćas, rychlost,
spalene kalorie, vzdalenost, mefeni pulsu ,
mefeni tukove tkane, WATT, recovery, frekvence ślapani za minulu
mereni pulsu: dotykove senzory nebo telemetrie pas
(neni soućasti baleni)
trans portni koleć ka : ano
napajeni: sit'ove
plus: drżak na lahev
hmotnost vyrobku : 51 kg
max. hmotnost użivatele : 150 kg
rozme ry vyrobku: 160 x 60 x 125 cm
rozmery krabice: 127 x 40 x 57 cm
mnozstvi v kontejneru : 20'/40'/40HQ: 88/188/210

17-2-046
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Orbitrek magnetyczny

system hamowania: magnetyczny wewnętrzny
waga koła zamachowego: 7,5 kg
regulacja oporu: automatyczna
rolki transportowe: tak
funkcje komputera: 13 programów, w tym: 1 pr. manualny,
6 pr. ustawionych, 1 pr. Body F at do pomiaru poziomu tkanki tłuszczowej,
1 pr. pomiaru poziomu pulsu, 2 pr. kontroli pulsu,
1 pr. indywidualny, czas, prędkość, dystans, spalane kalorie,
scan, dystans, puls
pomiar pulsu : sensory dotykowe
dodatkowo: regulacja długości uchwytów (5 pozycji), płynna
regulacja pedałów, uchwyt na bidon, bidon
zasilanie: sieciowe (zasilacz w zestawie)
waga produktu: 43 kg
maks. waga użytkownika : 11 O kg
wymiary produktu : 128 x 68 x 159 cm
wymiary kartonu: 114 x 40 x 60 cm
ilość w kontenerze: 20'/40'/40HQ; 101/208/228

IIII. Programovatelny magneticky crossovy trenazer
brzdny system: magnet1cky vn1trni
hmotnost setrvaćniku : 7,5 kg
nastaveni odporu: automaticky
transporrtni kolećka : ano
funkce poćitaće: 13 programu, vćetne: 1 pr. manualni , 6 pr. set,
1 pr. pro mefeni telesneho tuku, 1 pr. mefeni pulsu, 2 pr. kontrola pulsu,
1 pr. individualni, ća s, rychlost, vzdalenost, spalene kalorie, scan, puls
mefeni pulsu: dotykove senzory
napiijeni: sit'ove
plus : nastavitelna delka rukojeti (5 stupriU), nastavitelne pedaly,
drżak na lahev
hmotnost vyrobku : 4 3 kg
m ax. hmotnost uzivatele: 11 O kg
rozmery vyrobku : 128 x 68 x 159 cm
rozmery krabice: 114 x 40 x 60 cm
mnozstvi v kontejneru: 20'/40'/40HQ: 101/208/228

17-2-057

l
Orbitrek magnetyczny programowany _
system hamowania: magnetyczny wewnętrzny
waga koła zamachowego: 6 kg
regulacja oporu : automatyczna
kółka transportowe: tak
funkcje komputera: 19 programów, w tym: 8 pr. ustawionych,
4 pr. indywidualne, 1 pr. manualny, 1 pr. kontroli spalanych kalorii,
1 pr. pomiaru tkanki tłuszczowej, 4 pr. kontroli akcji bicia serca, WATT,
czas, prędkość, dystans, puls, recovery
pomiar pulsu: sensory dotykowe
dodatkowo: plynna regulacja pedalów
zasilanie: sieciowe (zasilacz w zestawie)
waga produktu : 38,3 kg
maks. waga użytkownika: 150 kg
wymiary produktu: 141 x 69 x 158,5 cm
wymiary kartonu : 114 x 40 x 60 cm
ilość w kontener.ze: 20'/40'/40HQ; 101 /208/228

Programovatelny magneticky crossovy trenazer

IIII.

br.zdny system : magneticky vnitrni
hmotnost setrvacniku: 6 kg
nastaveni odporu: automaticky
transporrtni kolecka: ano
funkce poćitace: 19 programu, vcetne 8 pr. Set, 4 pr. lndividualni,
1 pr. manualni, 1 pr.Kontrola kalorii, 1 pr. Mereni telesneho
tuku, 4 pr. Kontrola srdecniho lepu, WATT, cas, rychlost,
vzdalenost, spalene kalorie, puls, vek, vyuziti
mereni pulsu: dotykove senzory
napajeni: sifove
plus: plynule nastavitelne pedaly
hmotnost vyrobku : 38,3 kg
max. hmotnost uźivatele: 150 kg
rozmery vyrobku: 141 x 69 x 158,5 cm
rozmery krabice: 114,4 x 40 x 59 cm
mnoźstvi v kontejneru: 20'/40'/40HQ: 101/208/228

17-2-022
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Orbitrek magnetyczny

system hamowania: magnetyczny zewnętrzny
waga koła zamachowego: 9 kg
regulacja oporu: 8 stopniowa manualna
kółka transportowe: tak
funkcje komputera: czas, prędkość, dystans, spalane
kalorie, puls, scan
pomiar pulsu : sensory dotykowe
waga produktu: 32 kg
maks. waga użytkownika: 120 kg
wymiary produktu: 157 x 60 x 130 cm
wymiary kartonu: 103,4 x 33 x 56 cm
ilość w kontener.ze: 20'/40'/40HQ; 148/316/360

IIII. Magneticky crossovy trenazer
br.zdny system: magneticky vnejśi
hmotnost setrvacniku : 9 kg
nastaveni odporu : 8 stupnova manualni
transportni kolećka: ano
pocitacove funkce: ćas , rychlost, vzdalenost,
spalene kalorie, puls, sken
mereni pulsu : dotykove senzory
hmotnost vyrobku: 32 kg
max. hmotnost uźivatele: 120 kg
rozmery vyrobku: 157 x 60 x 130 cm
rozmery krabice : 103,4 x 33 x 56 cm
mnoźstvi v kontejneru: 20'/40'/40HQ: 148/316/360

17-2-062

l
Orbitrek magnetyczny _
system hamowania: magnetyczny zewnętrzny
waga koła zamachowego: 6,5 kg
regulacja oporu : 8 stopniowa manualna
obrotowe zaślepki: tak
funkcje komputera: czas, prędkość, dystans, spalane kalorie,
puls, scan
pomiar pulsu: sensory dotykowe
waga produktu : 26,5 kg
maks. waga użytkownika : 100 kg
wymiary produktu: 158 x 58 x 115 cm
wymiary kartonu : 89 x 33 x 46 cm
ilość w kontenerze: 20'/40'/40HQ; 220/465/530

Magneticky crossovy trenazer ..._
brzdny system : magneticky vnejśi
hmotnost setrvaćniku: 6,5 kg
nastaveni odporu: 8 stupnova manualni
transportni kolećka : ano
poćita ćove funkce: ćas, rychlost, vzdalenost,
spalene kalorie, puls, sken
mefeni pulsu: dotykove senzory
hmotnost vyrobku: 26,5 kg
max. hmotnost użivatele: 100 kg
rozmery vyrobku: 158 x 58 x 115 cm
rozmery krabice: 89 x 33 x 46 cm
mnożstvi v kontejneru: 20'/40'/40HQ: 220/465/530

17-2-058
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Orbitrek magnetyczny

system hamowania: magnetyczny zewnętrzny
waga koła zamachowego: 5 kg
regulacja oporu: manualna
obrotowe zaślepki : tak
funkcje komputera: czas, prędkość, dystans, spalane
kalorie, puls, scan
pomiar pulsu: sensory dotykowe
waga produktu : 28,6 kg
ma ks. waga użytkownika: 100 kg
wymiary produktu: 157 x 59 x 108 cm
wymiary kartonu : 82 x 33 x 48,8 cm
ilość w kontenerze: 20'/40'/40HQ; 245/504/539

..._ Magneticky crossovy trenazer
brzdny system: magneticky vnejśi
setrvaćnik hmotnost: 5 kg
nastaveni odporu : manualni
rotaćni konektor: ano
poćitaćove funkce: ćas , rychlost, vzdalenost,
spalene kalorie, puls, sken
mefeni pulsu: dotykove senzory
hmotnost vyrobku: 28,6 kg
max. hmotnost użivatele: 100 kg
rozmery vyrobku: 157 x 59 x 108 cm
rozmery krabice : 82 x 33 x 48,8 cm
mnożstvi v kontejneru: 20'/40'/40HQ: 245/504/539

17-2-045
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Bieżnia

elektryczna _

silnik (moc): 3,50 hp cicha praca silnika
zakres prędkości : 1,0-22 km/h
zakres kąta nachylenia: 0-22 poziomy
wymiary pasa bieżnego: 138 x 52 cm
kółka transportowe: tak
wyświetlacz: Touch panel - ekran dotykowy LCD
funkcje komputera: 99 programów (każdy trwa 30 minut),
2 moduły pomiaru spalania tluszczu Body Fat (każdy
trwa 20 minul), kontrola tempa bicia serca Heart Rate,
czas, dystans, spalane kalorie
w1yczka: MP3, wejście na USB, kartę SD,
5 przycisków szybkiego wyboru prędkości ,
5 przycisków szybkiego wyboru poziomu
kąta nachylenia pasa bieżnego
pomiar pulsu: sensory dotykowe lub pas
telemetryczny (brak w zestawie)
zasilanie: sieciowe
amortyzacja: gumowe amortyzatory
pomiędzy 2 warstwami ramy pasa bieżnego
dodatkowo: wentylator, antypoślizgowy pas bieżny
możliwość składania : tak
waga produktu: 97 kg
maks. waga użytkownika: 180 kg
wymiary produktu: 190 x 86 x 146 cm
wymiary kartonu: 201 x 89 x 41 cm
ilość w kontenerze: 20'/40'/40HQ: 30/65/78

Elektricky bezecky pas .._
motor (vykon): 3,50 hp lichy chod motoru
rychlostnl rozsah: 1,0-22 km l h
Uhel skłonu rozsah: Oaf 22 urovni
razmery beźecke płochy pasu: 138 x 52 cm
transportni kolećka : ano
displej: Dotykovy panel- LCD dotykovy dispiej
funkce poćitaće: 99 programu (z n1chf każdy trva 30 minut). 2 moduły
pro mefeni spalovanl telesneho tuku (z nichź kaźdy trva 20 m1nut),
kontrola tepove frekvence mefeni srdećni frekvence: ćas,
vzdalenost, spalene kalane, zaslrćka: MP3, USB vstup. SD karta,
5-rychlostnl Flash tlaćitka , 5 tlaćitek pro rychłe zvoleni
urovl\e uhlu pasu
mereni pulsu: dotykove senzory nebo telemetne pas
(neni soućasti balenl)
napajeni: sit"ove
system od prużeni: pryź mezi dvema vrstvami
ramu pasu beźecke płochy
navic: vent1lator
bezecka plocha-protiskluzova
mażnosi stożeni: ano
hmotnost vyrobku: 97 kg
max. hmotnost użivatele: 180 kg
razmery vyrobku: 190 X 86 X 146 cm
razmery krabice: 201 X 89 X 41 cm
mnotstvi v kontejneru: 20'/40'/40HQ: 30/65/78

17-4-024

l BE4600

- Bieżnia elektryczna
silnik (moc): 2,50 hp
zakres prędkości : 1,0-16 km/h
zakres kąta nachy lenia : 1-15%
wymiary pasa bieżnego : 135 x 45 cm
kółka transportowe: tak
funkcje komputera: 108 programów, czas, prędkość,
dystans, spalane kalorie, scan, kąt nachylenia pasa bieżnego ,
pomiar pulsu: sensory dotykowe
zasilanie: sieciowe
amortyzacja: 4 gumowe poduszki, 4 sprężyny w gumowej
osłonie, 2 stalowe ramy
możliwość składania : tak
waga produktu: 75 kg
maks. waga użytkownika : 115kg
wymiary produktu: 172,5 x 73 x 135cm
wymiary kartonu : 166 x 78 x 33 cm
ilość w kontenerze: 20'/40': 50/ 100

.._ Elektricky bezecky pas
motor (vykon): 2.50 h p
rychłosini rozsah: 1,0-16 km/h
Uhel skłonu rozsah: 1-15 %
rozmery beżecke płochy pasu: 135 x 45 cm
transportni kolećka: ano
funkce poć itaće: 108 programu, ćas, rychlost, vzdalenost,
spalene kalorie, scan, mereni pulsu rućne (dotykove senzory)
napajeni: sit"ove
system odprużeni: 6 x elastometry a 2 x gumove tlum iće
mezi 2 vrstvami ramu pasu
możnost stożeni: ano
hmotnost vyrobku: 75 kg
max. hmotnost użivate le: 115 kg
razmery vyrobku: 172,5 x 73 x 135 cm
rozmery krabice: 186 x 78 x 33 cm
mnoźstvi v kontejneru: 20'/40' 50/100

17-4-018

l BE4500
Bieżnia

-

elektryczna

silnik (moc): 2,50 hp
zakres prędkości: 1,0-16 km/h
zakres kąta nachylenia: 1-15 %
wymiary pasa bieżnego: 130 x 43 cm
kółka transportowe: lak
funkcje komputera: 18 programow, czas, prędkość, dystans.
spalane kalone, scan, pom1ar pulsu (sensory dotykowe)
zasilanie: S1ec1owe
możliwość skladania: tak
waga produktu: 66 kg
maks. waga użytkownika : 115 kg
wymiary produktu: 167 x 73 x 131 cm
wymiary kartonu : 182 x 78 x 29 cm
ilość w kontenerze: 20'/40'/40HQ: 75/153/172

11111. Elektricky

~~~mr€&1 ~~ @

bezecky pas

motor (vykon): 2.50 hp
rychlostni rozsah: 1,0-16 km/h
Uhel sklonu rozsah: 1-15%
rozmery bezecke plochy pasu: 130 x 43 cm
transportni kolećka : ano
funkce poćitaće: 18 programu, ćas, rychlost, vzdalenost,
spalenil kalorie, sken meleni pulsu rućne (dotykove senzory)
napajeni: sit'ovil
moznost slozeni: ano
hmotnost vyrobku: 66 kg
max. hmotnost uzivatete: 115 kg
rozmery vyrobku: 167 x 73 x 131 cm
rozmery krabice: 182 x 78 x 29 cm
mnozstvi v kontejneru: 20'/40'/40HQ 75/153/172

17-4-022
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ilość
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elektryczna _

s ilnik (moc): 1,25 hp
zakres prędkości: 1,0-10 km/h
wymiary pasa bieżnego : 120 x 40 cm
kółka transportowe: tak
zasilanie: sieciowe
możliwość składania: tak
waga produktu: 40 kg
maks. waga użytkownika: 100 kg
wymiary produktu: 160 x 68 x 130 cm
wymiary kartonu : 161 x 77 x 23 cm
w kontenerze: 20'/40'/40HQ: 110/219/240

•
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Elektricky bezecky pas 11111.
motor (vykon): 1,O hp
rychlostni rozsah: 1 O- 10 km/h
rozmery bezecke plochy pasu: 120 x 40 cm
transportni kolećka : ano
poćitaćove funkce: ćas rychlost, vzdalenost.
spalenil katone sken
napajeni: sitovil
moznost slozen i: ano
hmotnost vyrobku : 40 kg
max. hmotnost uzivatele: 100 kg
rozmery vyrobku: 160 x 68 x 130 cm
rozmery krabice: 161 x 77 x 23 cm
mnoźstvi v kontejneru : 20'/40'/40HQ 110/2191240
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KĄT NACHYLENIA PASA BIELNEGO
USTAWIA SIĘ ZA POMOCĄ POKRĘTŁA
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- Bieżnia magnetyczna
system oporu : magnetyczny
regulacja kąta nachylenia: 3 stopniowa (8', 9', 10')
wymiary pasa bieżnego: 106 x 32,5 cm
funkcje komputera: czas, prędkość. dystans spalane
kalone, scan. pom1ar pulsu przez dlome (sensory dotykowe)
możliwość składania : tak
waga produktu: 30 kg
maks. waga użytkownika : 100 kg
wymiary produktu: 136,5 x 68 x 134,5 cm
wymiary kartonu: 150 x 59 x 21 ,7 cm
ilość w kontenerze: 20'/40'/40HQ 154/341/384

11111.

Magneticky bezecky pas

nastaveni odporu: magneticke manualni
3 stupne (8 ', 9', 1O') uhel nastaveni skolnu
rozmery bezecke plochy pasu. 106 x 32,5 cm
poćitaćove funkce: ćas, rychlost, vzdalenost.
spalenil kalorie, scan, meleni pulsu rućne (dotykove senzory)
moznost slozen i: ano
hmotnost vyrobku: 30 kg
max. hmotnost uzivatele: 100 kg
rozmery vyrobku: 136,5 x 68 x 134,5 cm
rozmery krabice: 150 x 59 x 21,7 cm
mnozstvi v kontejneru: 20'/40'/40HQ 154/341/384

17-4-019

Atlas atlas do tremngu siłowo-wytrzymałościowego całego ciała
opcje: wieża latissiumus - motylek,
modlitewmk, przyrząd do ćwiczeń mięśni nóg,
wyciskanie na ławeczce siedząc, regulacja siedziska,
nac1ąg liny od góry, wycisanie na ławeczce leząc,
regulacja kąta nachylenia ławki
w zestawie: drążek zaczepowy
i obrotowy, uchwyt pojedynczy
dodatkowo: osłona obciążeń, podwójne łożyska
lączna waga obciążników: 200 LBS (90,72 kg)
rama o profilu: 5 x 5 cm
wymiary oparcia: 75 x 25 x 5 cm
wymiary produktu: 185 x 161 x 202 cm
waga: 179 kg
maks. waga użytkownika : 140 kg
wymiary kartonów: 199.5 x 59.59 x 18.5 cm, 106.5 x 100 x 16 cm,
390 x 190 x 185 cm, 390 x 190 x 225 cm, 390 x 190 x 225 cm
ilości w kontenerze: 20': 95

Posilovaci vez IIII.
Posilovaci

vl!ź

pro silovy trenink-k procviceni celehe tela
Volby: lat1Ss1umus vei - motYlek, modlitebnik,
zalizen i pro cvićeni svalstva na nohou, bench press,
nastavitelne sedadlo,
vytahovani kladky vzhuru, stahovani kladky dołu,
nastav1telny uhellav1ce: nastaveni uhlu skłonu lavice
plus: bezpećnostni kryl zavaźi
dvojita lotiska
celkova h motnost zavaźi: 200 LBS (90,72 kg)
profil ramu: 5 x 5 cm
operadla: 75 x 25 x 5 cm
rozmery vyrobku: 273 x 161 x 202 cm
hmotnost· 179 kg
max. hmotnost uźivatele: 140 kg
rozmery krabie: 199.5 x 59.59 x 18.5 cm, 106.5 x 100 x 16 cm,
390 x 190 x 185 cm, 390 x 190 x 225 cm, 390 x 190 x 225 cm
mnoźstvi v kontejneru: 20': 95

17-3-088
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Atlas

atlas do treningu silowo-wytrzymałościowego całego ciała
opcje: wieża lat1ssiumus- motylek, modlitewnik,
wyciskanie na ławeczce siedząc,
przyrząd do ćwiczeń mięśni nóg,
naciąg liny od dołu,
uchwyty do ćwiczeń m ięśni brzucha
ławka skośna , uchwy1y do ćwiczeń pompek
łączna waga obciążników: 150 LBS (67,5 kg)
waga produktu: 140 kg
wymiary: 185 x 219 x 202 cm
maks. waga użytkownika : 100 kg
wymiary kartonów: 187,5 x 20 x 17 cm , 133 ,5 x 19 x 48 cm
186,5 x 28 x 16,5 cm, 40 x 20 x 27,5 cm, 40 x 20 x 22,5 cm
ilości w kontenerze: 20': 66

IIII. Posilovaci vez
Posilovaci veź pro silovy t ren1nk-k procvićeni celehotera
Volby: latissiumus-motylek, modlitebnik,
bench-press,
zarizeni pro cvićeni svalu na nohou,
stahovani kladky dołu ,
madla na cviky kliku
moźnost cviku D1ps intenz1vniho tren inku
spodnihoi horniho briśniho
svalstva (take zvedani nohou ) , śikma lavićka
celkova hmotnost zavażi: 150 LBS (67,5 kg)
hmotnost vyrobku : 140 kg
rozmery: 185 x 219 x 202 cm
max. hmotnost użivatel e: 100 kg
rozmery krabie: 187,5 x 20 x 17 cm,
133,5 x 19 x 48 palcu, 186,5 x 28 x 16,5 cm ,
40 x 20 x 27 ,5 cm, 40 x 20 x 22,5 cm
mnożstvi v kontejneru: 20': 66

17-3-032

atlas do tremngu

siłowo-wytrzymałościowego całego ciała

opcje: wieża latissiumus- motylek,
modlitewnik, przyrząd do ćwiczeń m1ęśni nóg,
wyciskanie na ławeczce siedząc, regulacja siedziska
naciąg liny od góry, naciąg liny od dołu
w zestawie: uchwyt
dodatkowo: osłona obc1ąteń
łączna waga obciążników: 150 LBS (67.5 kg)
rama o profilu: (okrągła) 6 x 1,5 cm
waga produktu: 142 kg
maks. waga użytkownika : 120 kg
wymiary produktu: 165 x 118 x 205 cm
wymiary kartonów: 192 x 39 x 24,5 cm, 110,5 x 59 x 28,5 cm,
39 x 19 x 30,5 cm, 39 x 19 x 26,5 cm
ilości w kontenerze: 20': 67

Posilovaci vez ....
posilovacl vez pro silovy trenink-k procvićeni celeho tela
volby: latissismus veź-motYiek , modlitebnik,
zafizeni pro cvićeni svalstva na nohou,
bench press, nastavitelne sedadlo,
vytahovani kladky vzhuru,
stahovani kladky dołu ,
v sade: uchyt
plus: bezpećnostnl kryt zavazi
nastavitelne sedlo: ne
celkova hmotnost zavazi: 150 LBS (67,5 kg)
profil ram u (kulałY) 6 x 1,5 cm
hmotnost vyrobku : 142 kg
max. hmotnost uzivatele: 120 kg
rozmery vyrobku: 165 x 118 x 205 cm
rozmery kartonu: 192 x 39 x 24,5 cm, 110,5 x 59 x 28,5 cm,
39 x 19 x 30,5 cm, 39 x 19 x 26,5 cm
mnozstvi V kontejneru : 20': 67

17-3-022
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Atlas

atlas do treningu siłowo-wytrzymałościowego całego ciała
opcje: wieża latissiumus -motylek,
modlitewnik, przyrząd do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej,
przyrząd do ćwiczeń mięśni nóg,
regulacja oparcia, regulacja siedziska,
wyciskanie na ławeczce siedząc
w zestawie: łańcuch , uchwyt, opaska na staw skokowy
dodatkowo: osłona obciążeń
łączna waga obciążników: 150 LBS (67 ,5 kg)
rama o profilu: (owal) 8 x 4 x 1,5 cm
waga produktu: 142,5 kg
maks. waga użytkownika : 120 kg
wymiary produktu: 151 x 116 x 205 cm
wymiary kartonów: 180,5 x 54 x 20,5 cm,
173,0 x 27 x 20,5 cm , 39 x 19 x 30,5 cm,
39x19x30,5cm
i lośc i w kontenerze: 20': 80

.._ Posilovaci vez
posilovaci veż pro silovy trenink-k procvice ni celeho tela
latissiumus vei:-mocylek,
modlitebnik, zafizeni pro cvićeni svalstva pażi ,
zafizeni pro cvićeni svalstva na nohou,
nastavitelne operadlo, nastaveni sedadla
bench-press
v sade: fetez, uchyty, popruh kotniku
plus: bezpećnostni kryl zavai:i
celkova hmotnost zavai:i: 150 LBS (67,5 kg)
profil ram u (oval) 8 X 4 X 1,5 Cm
hmotnost vyrobku: 142,5 kg
max. zaliżeni vyrobku: 100 kg
razmery vyrobku : 151 x 116 x 205 cm
razmery kartonu: 180,5 x 54 x 20,5 cm ,
173,0 x 27 x 20,5 cm, 39 x 19 x 30,5 cm ,
39x19x30,5cm
mnożstvi v kontejneru: 20': 80
vołby :

17-3-021

Atlas atlas do treningu

SI/owo-wytrzymałościowego całego ciała

opcje: wieża latisimus- motylek,
wyciskanie na ławeczce siedząc ,
przyrząd do ćwiczeń mięśni nóg,
naciąg liny od dołu ,
naciąg liny od góry,
modlitewnik
łączna waga obciążników: 150 LBS (67,5 kg)
dodatkowo: osłona obciążeń
waga produktu: 137 kg
wymiary: 150 x 120 x 210 cm
maks. waga użytkownika : 120 kg
wymiary kartonów: 188 x 40 x 22 cm
86,5 x 24,5 x 16,5 cm, 40 x 20 x 27 ,5 cm
ilości w kontenerze: 20': 101

Posilovaci vez IIII.
posilovaci

veź

pro silovy trenink-k procvićeni celehe tela
Volby : latisimus veź-motylek,
bench-press,
zarizeni pro cvićeni svalu na nohou,
stahovani kladky dolu,
vytahovani kladky vzhuru,
modlitebnik
celkova hmotnost zavaźi : 150 LBS (67 ,5 kg)
plus : bezpećnostni kryl zavaźi
hmotnost vyrobku : 137 kg
rozmery : 150 x 120 x 210 cm
max. hmotnost uzivatele: 120 kg
rozmery krabie : 188 x 40 x 22 cm
86,5 x 24 ,5 x 16,5 cm 40 x 20 x 27,5 cm
mnozstvi v kontejneru : 20': 101

17-3-020

l TYTAN S
-

Atlas

atlas do treningu siłowo-wytrzymalościowego calego ciała
opcje: wieża latisimus - motylek,
wyciskanie na ławeczce siedząc,
przyrząd do ćwiczeń mięśni nóg,
modlitewnik,
naciąg liny od dołu
łączna waga obciążników : 100 LBS (45 kg )
dodatkowo: osłona obciążeń
waga produktu : 99 kg
wymiary: 157 x 110 x 213 cm
maks. waga użytkowników: 100 kg
wymiary kartonów: 203 x 43 x 17 cm, 38 x 19 x 22 cm,
38 x 19 x 26 cm
ilości w kontenerze: 20': 140

IIII. Posilovaci vez
posilovaci veż pro silovy trenink-k procvićeni celehe tela
volby: latisimus veż-mo!Yiek ,
bench-press,
zarizeni pro cvićeni svalu na nohou,
modlitebnik,
stahovani kladky dołu
celkova hmotnost zavaźi: 100 LBS (45 kg)
plus: bezpećnostni kryl zavażi
hmotnost vyrobku : 99 kg
rozmery: 157 x 110 x 213 cm
max. hmotnost uźivatele : 100 kg
rozmery krabie: 203 x 43 x 17 cm, 38 x 19 x 22 cm,
38 x 19 x 26 cm
mnoźstvi v kontejneru: 20'/40'/40HQ: 190/392/420

17-3-015

l
Ławka

pod

sztangę 

opcje: wyciskanie na ławeczce leżąc,
wyciskanie na ławeczce siedząc, 5 stopniowa regulacja
modlitewnika ,5 stopniowa regulacja wysokości
stojaków do sztangi (z dociskami), 3 stopniowa regulacja
siedziska : 0-32•, 5 stopniowa regulacja kąta
nachylenia oparcia: 0-40°, prasa do nóg, przyrząd do ćwiczenia
mięsni bicepsów, możliwość rozbudowy o wyciąg do ćwiczeń
mięśni pleców, barków
antypoślizgowe uchwyty
profile: grubość 7,5 cm
rozstaw stojaków: 91 cm
waga produktu : 32,6 kg
maks. waga użytkownika: 120 kg
wymiary produkyu: 180 x 114 x 137 cm
wymiary kartonu: 109 x 79 x 20,5 cm
ilości w kontenerze: 20'/40'/HQ40: 144/306/336

Vsestranna posilovaci lavice llilll.
moźnosti: bench press v leźe, bench press v sede,
5 stupnnovy nastavitelny bicepsovy adapter,kter)' je soutasti baleni,
5 stupńove vyśkove nastavitelne stojany na osu,
3 stupnove nastavitelne sedadlo: 0-32•.
5 stupńovy nastavitelny uhel operadla: 0-40•,
B1cepsovy adapter, Lavic1 lze rozśifit pli zakoupeni adpateru
znaćky HMS modelu LW111
protiskluzove rukojeti
profily o tloust'ce aź do 7,5 cm
vzdalenost mezi stojany na ćinku
hmotnost vyrobku: 34,6 kg
max. hmotnost uźivatele : 1 20 kg
rozmery: 183 x 125 x 134 cm
razmery krabice: 109 x 79 x 20,5 cm
mnoźstvi v kontejneru: 20'/40'/HQ40: 144/306/336

17-3-092

Wyciąg górny waga produktu: 6 kg
wymiary produktu: 158 x 113 x 147 cm
wymiary kartonu: 115 x 46 x 16 CM
ilości w kontenerze: 20'/40'/HQ40:
336nooi826

Horni kladka llilll.
hmotnost vyrobku : 6 kg
rozmery vyrobku: 158 x 113 x 147 cm
razmery krabice: 115 x 46 x 16 cm
mnoźstvi v kontejneru : 20'/40'/HQ40:
336/700/826

17-3-093

Ławka pod sztangę opcje: wyciskanie na ławeczce leżąc, wyciskanie
na ławeczce siedząc , przyrząd do ćwiczenia
mięśni nóg (mięśnie ud przednie i tylne),
przyrząd do ćwiczenia klatki i mięśni naramiennych,
regulacja kąta nachylenia oparcia (4 stopniowa
w zakresie 0-40%),
regulacja wysokości uchwytów pod sztangę
(odległość między uchwytami 55 cm)
antypoślizgowe uchwyty
waga produktu: 23 kg
maks. obciążenie produktu: 110 kg
wymiary produktu: 168 x 118x 137.5 cm
wymiary kartonu : 110 x 60 x 15 cm
ilości w kontenerze: 20'/40'/HQ40: 266/540/620

Vsestranna posilovaci lavice llilll.
regulovatelna vyśka stojanu na ćinku
nastavitelny posilovać nohou
motylek
4 polohy nastaveni operadla (0-40•)
vzdalenost drźadel ćinky 55cm
protiskluzova drźadla
max. vyska cvicence: 190 cm
max. hmotnost uiivatele: 110 kg
razmery vyrobku: 168 x 118 x 137 cm
hmotnost vyrobku: 23 kg
mnożstvi v kontejneru : 20'/40'/HQ40:
266/540/620

17-3-011

l LS7838

- Ławka pod sztangę składana
opcje: wyciskanie na ławeczce leżąc, wyciskanie na ławeczce siedząc,
przyrząd do ćwiczenia mięśni nóg (mięśnie ud przednie i tylne).
przyrząd do ćwiczenia klatki i m ięśni naramiennych, regulacja kąta
nachylenia oparcia (4 stopniowa w zakresie 0-25%),
regulacja wysokości uchwytów pod sztangę
(odległość między uchwytami 55 cm).
możliwość złożenia do pionu
antypoślizgowe uchwyty
waga produktu: 22 kg
maks. waga użytkownika: 100 kg
wymiary produktu: 158 x 113 x 147 cm
wymiary kartonu: 115 x 46 x 16 CM
ilości w kontenerze: 20'140'/HQ40: 33617001826

11111.

Vsestranna posilovaci lavice

posilovaci lavice
regulovatelna vyśka stojanu na cinku
nastavitelny posilovac nohou, motylek
4 polohy nastaveni operadla (0-25' )
vzdalenost drżadel Clnky 55 cm
protiskluzova drżadla
max. vyska cvićence : 190 cm
max. hmotnost użivatele:1 00 kg
max. zatizeni vyrobku- bench s hrideli 100 kg,
butterfly 35kg. posilovac nohou 35 kg
razmery vyrobku: 158 x 113 x 147 cm
hmotnost vyrobku: 22 kg
mnożstvi v kontejneru: 20'140'/HQ40: 33617001826
vśestranna

17-3-011

wielofunkcyjna składana wszystkich grup mięśniowych: ćwiczenie
mięśni brzucha, ramion - bicepy, tricepsy, mięśn i
czworoglowych i dwugłowych ud , mięśn ie grzbietu. mięśnie
klatki piersiowej, barki
dodatkowo: 2 pary linek do ćwiczeń ,
dwa uchwyty piankowe, drążek
antypoślizgowe uchwyty
waga produktu: 13,5 kg
maks. waga użytkownika : 110 kg
wymiary produktu: 155 x 130 x 44 cm
wymiary kartonu: 174,5 x 30 x 23 cm
ilości w kontenerze: 20'140'/HQ40: 27515501620

możliwość ćwiczenia

Multifunkćni skladaci lavice 11111.
mornosti: cviky na bfiśni svaly, paże · biceps, triceps,
quadriceps a dvouhlava stehna, zadove svaly, svaly
hrudniku a ramen
navic: 2 pary lanek
dve rukojeti penovy, tyć
rukojeti protiskluzove
Hmotnost vyrobku: 13,5 kg
max. hmotnost użivatele: 110 kg
Rozmery vyrobku: 155 x 130 x 44 cm
Rozmery krabice: 174,5 x 30 x 23 cm
mnozstvi v kontejneru : 20'140'/HQ40: 27515501620

,.

17-3-002

L8301
Ławka

wielofunkcyjna

składana

z linkami

opcje: lwyciskania i podnoszenia w pozycji leżącej,
oraz do ćwiczeń m1ęśn i brzucha
dodatkowo: linki gumowe do ćwiczeń mięśn i rąk
regulacja siedziska w 3 poziomach
antypoślizgowe uchwyty
regulacja kąta nachylenia oparcia: 0-90'
waga produktu: 12 kg
maks. waga użytkownika: 100 kg
wymiary produktu: 151 x 118 x 32 cm
wymiary kartonu: 122 x 33,5 x 17 cm
ilości w kontenerze: 20'/40'/HQ40: 4001830/980

Multifunkcni skladaci lavice s
a gumovymi lanky

siedzącej

ćinkami

volby: cviceni hrudniku i zad v leże i sede, cvićeni bficha
nastaveni sedadla ve 3 urovnich, gumove lanka k posileni svalu rukou
protiskluzove rukojeti
Uhel nastaveni: O- 90'
razmery vyrobku: 168 x 118 x 137,5 cm
hmotnost vyrobku: 12 kg
max. hmotnost użivatele: 100 kg
rozmery krabice: 122 x 33,5 x 17 cm
mnożstvi v kontejneru: 20'140'/HQ40: 40018301980

17-3-095

~l L8355
- Ławka skośna z ciężarkami i linkami
opcje: ćwieczenia m1ęśni brzucha, pleców. b1oder linki gumowe
do ćw1czeń mięśni rąk
antypoślizgowe uchwyty
regulacja: kąta nachylema i wysokości ławki
ciężarki cementowe pokryte winylem: 2 x 1,5 kg
możliwość składania

wymiary oparcia : 90 x 30 cm
waga produktu: 12 kg
maks. waga użytkownika: 100 kg
wymiary produktu: 135 x 58 x 65 cm
wymiary kartonów: 115 x 35 x 18 cm
ilości w kontenerze: 20'/40'/HQ40 390/800/940

Śikma lavićka s ćinkami a gumovymi lanky
volby: cvićeni bf1sniho svalstva 1zad , boku.
gumove lanka k posileni svalu rukou
protiskluzove rukojeti
vinylove ćinky plnene cementem o hmotnostl: 2 x 1,5 kg
nastavitelny u hel i vyśka
opoirad lo: 90 x 30 cm
razmery vyrobku: 135 x 58 x 65 cm
hmotnost vyrobku: 12 kg
max. hmotnost uzivatele: 100 kg
razmery krabice: 115 x 35 x 18 cm
mnozstvi v kontejneru: 20'/40'/40HQ 390/800/940

17-3-086

L8306
Ławka składana 

l

opcje: ćwiczenia mięśni brzucha, pleców, bioder
linki gumowe do ćwiczenia mięśni rąk
antypoślizgowe uchwyty
mozliwość składania

ilości

waga produktu: 8 kg
maks. waga użytkownika : 100 kg
wymiary oparcia: 51 x 30 cm, 51 x 30 cm
wymiary produktu: 135 x 56 x 32 cm
wymiary kartonu: 62 x 35 x 19 cm
w kontenerze: 20'/40'/HQ40: 690/1410/1650

Skladaci lavice
volbyi: bf1śni svaly, zada boky
gumove lanka k posileni svalu rukou
protiskluzove ruko)ell
razmery vyrobku: 135 x 56 x 32 cm
operadla: 51 x 30 cm. 51 x 30 cm
hmotnost vyrobku: 8 kg
max. hmotnost użivatele: 100 kg
razmery krabice: 62 x 35 x 19 cm
mnożstvi v kontejneru : 20'/40'/40HQ: 690/141 0/1650
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17-3-087

l l

V \

EN957

l ZM1801
-

Wioślarz

magnetyczny

system hamowania: magnetyczny wewnętrzny
waga koła zamachowego: 6 kg
regulacja oporu: 8 stopniowa manualna
funkcje komputera: czas, spalane kalorie,
liczba powtórzeń na m1nutę, scan
mozłiwość składania: tak
pomiar pulsu: pas
telemetryczny (brak w zestawie)
dodatkowo: stopki, drązek do ćwiczeń m1ęśni
ramion
waga produktu: 38,5 kg
maks. waga użytkownika : 120 kg
wymiary produktu: 191 x 60 x 49 cm
wymiary kartonu: 127 x 28 x 50 cm
ilości w kontenerze: 20'/40'/HQ40:
152/328/360

.._ Magneticky rotoped
brzdny system: magneticky vnitfni
hmotnost setrvaćniku: 6 kg
regulace odporu: 8 stupnova manualni
poćita ćove funkce: ćas, spalene kalorie,
poćet opakovani za minutu, skenovani
moznost slozeni: ano
mereni pulsu: telemetrie pas
(neni soućasti baleni)
hmotnost vyrobku: 38,5 kg
max. hmotnost uzivatełe: 120 kg
razmery vyrobku: 191 x 60 x 49 cm
razmery krabice: 127 x 28 x 50 cm
mnozstvi v kontejneru : 20'/40'/40HQ.
152/328/360

17-5-085

Stepper skośny z

kolumną 

53025

stepper skośny z kolumną
przyrząd do ćwiczeń mięśni nóg i pośladków
dodatkowo: gumowe linki do ćwiczeń mięśni rąk
kolumna z uchwytami
regulacja wysokości stepu
2 cylindry hydrauliczne
funkcje komputera: czas, odliczanie,
liczba powtórzeń na minutę, spalane kalorie, scan
waga produktu: 9,3 kg
maks. waga użytkownika: 100 kg
wymiary produktu: 40 v 43 x 126 cm
wymiary kartonu: 40 x 28,5 x 48,5 cm
itości w kontenerze: 20'/40'/40HQ:
490/1010/1190

_

Stepper prosty

do ćwiczeń
nóg oraz pośladków
regulacja oporu
w zestawie: linki do ćwiczeń mięśni rąk
2 cylindry hydrauliczne
komputer: czas, odliczanie, liczba
powtórzeń na minutę, kalorie, scan
waga produktu: 7,5 kg
ma ks. waga użytkownika: 100 kg
wymiary produktu: 41 x 31 x 20 cm
wymiary kartonu: 35 x 21 x 46,5 kg
ilości w kontenerze: 20'/40'/HQ40:
760/1544/1796
przyrząd
mięśni

Stepper se sloupcem .._
efektivnejśi zpevneni svalu nohou a hyźdi
plus: gumove uchyty k procvićeni svalu rukou
sloupec s madly
nastaveni v)iśky kroku
2 hydraulicke valce
poćitaćove funkce: ćas, poćet kroku,
poćet opakovani za minutu, spalene kalorie, sken
hmotnost vyrobku: 9,3 kg
max. hmotnost uiivatele: 100 kg
razmery vyrobku: 40 v 43 x 126 cm
razmery krabice: 40 x 28,5 x 48,5 cm
mnoistvi v kontejneru: 20'/40'/40HQ:
490/1010/1190

.._ Stepper
efektivnejśi zpevneni
svalu nohou a hyźdi
plus: gumove uchyty
k procvićeni svalu rukou
2 hydraulicke valce
poćitaćove funkce: ćas, poćet kroku,
poćet opakovani
za minutu, spalene kalorie, sken
hmotnost vyrobku: 7,5 kg
max. hmotnost uiivatele: 100 kg
razmery vyrobku: 4 1 x 31 x 20 cm
razmery kartonu: 35 x 21 x 46,5 cm
mnozstvi v kontejneru: 20'/40'/HQ40:
760/1544/1796

17-5-009

Stepper skośny w

20

przyrząd do ćwiczeń mięśni nóg
oraz pośladków, regulacja oporu
zestawie: linki do ćwiczeń mięśni rąk

2 cylindry hydrauliczne
komputer: czas, odliczanie, liczba
powtórzeń na minutę, kalorie, scan
waga produktu: 9,5 kg
maks. waga użytkownika: 110 kg
wymiary produktu: 40 x 43 x 24 cm
wymiary kartonu: 43 x 28 x 50 kg
ilości w kontenerze: 20'/40'/ HQ40:
490/1010/1190

Twist stepper .._
efektivnejśi

zpevneni svalu nohou
nastaveni odporu
2 hydraulicke tlumiće
poćitaćove funkce: ćas,
kroky za minutu, spalene kalorie, scan
hmotnost vyrobku: 9,5 kg
max. hmotnost użivatele: 110 kg
razmery vyrobku: 40 x 43 x 24 cm
razmery krabice: 43 x 28 x 50 cm
mnoistvi v kontejneru: 20'/40'/HQ40:
490/1010/1190
a

hyżdi ,

17-5-090
-

Stepper skośny

przyrząd do ćwiczeń
mięśni nóg oraz pośladków

regulacja oporu
w zestawie: linki do ćwiczeń
mięśni rąk



Twist stepper .._

przyrząd do ćwiczeń mięśni nóg
oraz pośladków, regulacja oporu
w zestawie: linki do ćwiczeń mięśni rąk
2 cylindry hydrauliczne
komputer: czas, odliczanie, liczba
powtórzeń na minutę, kalorie, scan
waga produktu: 6,8 kg
ma ks. waga użytkownika: 100 kg
wymiary produktu: 40,5 x 37 x 20 cm
wymiary kartonu: 43 x 23 x 45,5 cm
ilości w kontenerze: 20'/40'/HQ40:
600/1260/1490

efektivnejśi zpevneni svalu
nohou a hyźdi , nastaveni odporu
plus: gumove uchyty k procvićeni
svalu rukou , 2 hydraulicke valce
poćitaćove funkce: ćas, poćet kroku,
poćet opakovani za minutu,
spalene kalorie, sken
hmotnost vyrobku: 6,8 kg
max. hmotnost uzivatele: 100 kg
razmery vyrobku: 40,5 x 37 x 20 cm
razmery kartonu: 43 x 23 x 45,5 cm
mnozstvi v kontejneru: 20'/40'/HQ40:
600/1260/1490

Stepper skośny

17-5-092

2 cylindry hydrauliczne
komputer: czas, odliczanie, liczba
powtórzeń na minutę, kalorie, scan
waga produktu: 6,5 kg
maks. waga użytkownika: 100 kg
wymiary produktu: 40,5 x 37 x 20 cm
wymiary kartonu: 41 x 23 x 45 kg
ilości w kontenerze: 20'/40'/HQ40:
680/1450/1630

.._ Twist stepper
efektivnejśi zpevneni svalu
nohou a hyźdi
plus: gumove uchyty k procvićeni
svalu rukou
2 hydraulicke valce
poćitaćove funkce: ćas,
poćet kroku, poćet opakovani za minutu,
spalene kalorie, sken
hmotnost vyrobku: 6,5 kg
max. hmotnost ui ivatele: 100 kg
razmery vyrobku: 40,5 x 37 x 20 cm
razmery kartonu: 41 x 23 x 45 cm
mnozstvi v kontejneru: 20'/40'/H040:
680/1450/1630

~
- skakanka

~
Skakanka -

uchwyty: piankowe
linka: skórzana
łożyska w uchwytach
opakowanie:
1 szt./pudełko

uchwyty: drewniane
linka: skórzana
łożyska w uchwytach
opakowame:
1 szt./pudełko

Śvihadlo 11111.

lliii. Śvihadlo
uchyty: dfev~ne
lanko: kotene
lotiska v rokujelich
baleni:
1 ks./krabice

uchyty: dfev~ne
lanko: kotene
lotiska v rokujelich
ba leni:
1 ks./krabice

,

17-8-020

17-8-016

.... SK23

Skakanka -

-

lliii. Śvihadlo

Śvihadlo 11111.

Led poćitadlo pfeskoku
uchyty: plastove
lanko: plastove
baleni: 1 ks.lkrabice

Led pocilad lo pfeskoku
uchyty: plastove
lanko: plastove
baleni· 1 ks./krabice

17-8-164

17-8-163

...., SK38

41,Je1•11,Jeill...
Skakanka -

-

bardzo lekka szybka skakanka
długość linki: 3 m
mothwość regulacJi długości linki
uchwyty zapewniające
dobrą przyczepność

11111. Śvihadlo

Śvihadlo FAST 11111.

SKSO Saook

SKSO 17-8-180
SK51 17-8-184

skakanka

uchwyty: PVC
linka: ABS + TPR
łożyska w uchwytach
opakowanie:
1 szt./pudełko

lotyska w uchwytach
opakowame: SK51 pudełko
SKSO worek
velmolehke rychłe ~vihadlo
delka lanka: 3 m
mofnost nastavot delku lanka
Uchyty s dobrou
pfilnavostl k ruce
łoioska v rukojetlch
baleni: SK51 krabice

skakanka

licznik LCD
uchwyty: plastikowe
linka: plastik
opakowanie: 1 szt./pudełko

licznki LCD
uchwyty: plastikowe
linka: plastik
opakowame: 1 szt./pudełko

,,

uchyty: PVC
lanko: ABS + TPR
lotiska v rokujelich
baleni:
1 ks./krabice

17-8-171

Skakanka -

-

licznk mechaniczny
uchwyty: piankowe
linka: sznurek
opakowanie:
1 szt./pudełko

licznik mechaniczny
uchwyty: ABS + TPR
linka: plastik
opakowanie:
1 szt./pudełko

Śvihadlo 11111.
mechanicke pocilad lo pfeskoku
uchyty: ~nove
lanko: śnura
baleni 1 ks./krabice

~
~
17-8-021

SK10

skakanka

lliii. Śvihadlo

mechanicke poćitadlo pfeskoku
uchyty: ABS + TPR
lanko: plastove
baleni: 1 ks./krabice

-

17-8-170

SK98

Skakanka -

-

uchwyty· drewniane
linka: plastik
opakowanie:
1 szt./pudełko

uchwyty:PVC
linka: plastik
opakowanie:
1 szt./pudełko

Śvihadlo 11111.
uchyty: dfev~ne
lanko: plastove
baleni:
1 ks./krabice

17-8-109

.

skakanka

11111. Śvihadlo
uchyty: PVC
lanko: plastove
baleni:
1 ks./krabice

17-8-172
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...l SK01a
Skakanka uchwyty: drewniane
linka: sznurek
opakowanie:
1 szUpudełko

Śvihadlo llllt.
uchyty: dfevene
lanko: snurka
baleni:
1 ks./krabice

17-8-014

-

skakanka

uchwyty: drewniane
linka: sznurek
opakowanie:
1 szUpudełko

Illit. Śvihadlo
uchyty: dfevene
lanko: snurka
baleni:
1 ks./krabice

17-8-107

SC03
Ściskacz twardy z licznikiem

-

licznki mechaniczny
uchwyty: plastikowe
podwójnie zwijany
opakowanie: 2 szt./pudełko

Posilovać

zapesti Illit.
tvrdy

mechanicke pocitadlo
uchyty: plastove
baleni: 2 ks./krabice

~
~
17-8-168

Illit. Posilovać zapesti
mekky
mechanicke pociladlo
uchyty: penove
baleni:
2 ks./krabice

17-8-040

Ściskacz twardy -

- Ściskacz miękki

uchwyty: plastikowe
podwójnie zwijany
opakowanie:
2 szt./pudełko
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Posilovać

zapesti
tvrdy

Illit.

Ściskacz miękki

uchwyty: piankowe
podwójnie zwijany
opakowanie:
2 szt./pudełko

uchwyty: piankowe
podwójnie zwijany
opakowanie:
2 szt./pudełko

Illit. Posilovać zapesti
mekky

uchyty: plastove
baleni:
2 ks./krabice

17-8-041

mechanicke pocitadlo
uchyty: penove
baleni:
2 ks./krabice

17-8-112

SC02
Ściskacz twardy uchwyty: plastikowe
podwójnie zwijany
opakowanie:
1 szUpudełko
Posilovać zapesti

Illit.

tvrdy
uchyty: plastove
baleni:
1 ks./krabice

17-8-038

-

Ściskacz miękki

uchwyty: piankowe
podwójnie zwijany
opakowanie:
1 szUpudełko

Illit. Posilovać zapesti
mekky
uchyty: penove
baleni:
1 ks./krabice

17-8-039

EG03
Ekspander -

uchwyty: piankowe
linka gumowa
długość: 125 cm
grubość: 0,7 cm
opakowanie: 1 szUpudełko
pojedyńcza

Expander llllt.
uchyty: penove
jednodilne gumove lanko
delka: 125 cm
tlouSfka: O,7 cm
baleni: 1 ks./krabice

17-8-032

-

Ekspander

uchwyty: piankowe
pojedyńcza linka gumowa
dł. bez rozciągania: 39 cm
maks. dl po rozci ągnięciu: 50-55 cm
szerokość uchwytów; 11 cm
opakowanie: 1 szUpudełko

Illit. Expander
uchyty: penove
Jednodilne gumove lanko
del. bez roztaźeni: 39 cm
Max.delka po roztaźeni: 50-55 cm
sifka uchytu: 11 cm
baleni: 1 ks./krabice

17-8-034

...l
ćwiczeń 4 x gumy oporowe

Zestaw gum do
o

różnym obciążeniu:

6x10x1400mm
7 x 12 x 1200 mm
6 x 10 x 600 mm
7 x 12 x 600 mm
1 x guma elast yczna:120 x 12 x 0,04 cm
1 x opaska oporowa: 7 x 1O x 600 mm
2 x uchwyty na ręce
1 x uchwyt na kostkę
1 x uchwyt pod drzwi
1 x skakanka
opakowanie:1 zestaw/siatka

Sestava gum na posilovani llltt.
4 x odpo rove
gumy o ruzne tuhosti:
6 x 10 x 1400 mm
7 x 12 x 1200 mm
6 x 10 x 600 mm
7 x 12 x 600 mm
1 x elasticka guma: 120 x 12 x 0,04 cm
1 x upeviiovaci pas: 7 x 1O x 600 mm
2 x plmove rukojeti
1 X uchyl ke kotniku
1 x uchyl na dverei
1 x śv ihadlo
1 sestava./sifka

17-8-173

5 x gumy oporowe
o różnym obciążen iu :
żółta dl. 1600 mm - ob. 8,6 kg
czerwona dl. 1600 mm- ob. 9,7 kg
zielona dl. 1600 mm - ob. 10,6 kg
niebieska dl. 1600 mm- ob. 10,7 kg
czarna dl. 1600 mm- ob.11 kg
2 x uchwyty na ręce
2 x uchwyt na kostkę
1 x uc hwyt pod drzwi
opakowanie:
1 zestaw l siatka

Sestava gum na cviky

llltt.

5 x odpo rove g umy
o ruzn e tuhosti:
!luta delka 1600 mm- ob. 8,6 kg
ćervena delka 1600 mm- ob. 9,7 kg
zelena delka 1600 mm - ob. 10,6 kg
modra delka 1600 mm - ob. 1O. 7 kg
ćerna delka 1600 mm - ob.11 kg
2 x penove rukojeti
2 x uchyl na kotnik
1 X uchyl ke dvefim
ba leni:
1 sestava./sifka

17-8-181

kółka z wytrzymalego
tworzywa sztucznego
solidne taśmy
ocynkowane klamry
zabezpteczające

wymiary kółek: 28 x 230 mm
waga kółek: 439 g x 2 szt.
opakowanie:
1 zestaw l pudełko

Gymnasticke kola 111tt.
kola z odolneho plastu
robustni pasky
rozmer: 28 mm x 230 mm
hmotnost : 439 g x 2 ks
pozinkovana
bezpećnostni prezka
baleni: 1 ks./ krabice

17-8-183

-

Zestaw gum do ćwiczeń

3 x gumy oporowe
o różnym obciążeniu:
6 x 9 x 1200 mm
7 x 1O x 1200 mm
8 x 12 x 1200 mm
2 x piankowe uc hwyty na
1 x uchwyt pod drzwi
opakowanie:
1 zestaw l siatka

ręce

TX01
llltt. Sestava gum

na posilovani

3 x odporove gumy
o ruzne tuhosti:
6 x 9 x 1200 mm
7 x 10 x 1200 mm
8 x 12 x 1200 mm
2 x penove ru kojeti
1 X UChyl na dvefei
baleni: 1 sestava./sifka

17-8-174

-

Zestaw taśm do ćwiczeń

wytrzymale taśmy
z uchwytem na drzwi
uchwyty na ręce bądż nogi
klamry z możliwością regulacji

~~~tt. Zavesny system
odolne pasy z lichytern na dvefe
Ochyty na ruce a nohy
svorky s nastavitelnou delkou popruhu
baleni: 1 ks./ krabice

długości taśm

opakowanie: 1 zestaw l

17-8-182

pudełko
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~,
Wałek podwójny -

kółka pokryte gumą

-l
Gumy do ćwiczeń -

GU01 - 17-8-035

wymiary: 0,04 x 12 x 120 cm
opakowanie: 1 szt.Iworek

GU02 17-8-036
wymiary: 0,05 x 12 x 120 cm
opakowanie: 1 szt./worek

Posilovaci guma

llilll.

GU01 - 17-8-035
rozmery: 0,04 x 12 x 120 cm
baleni: 1 ks./sacek

GU0217-8-036
rozmery: 0,05 x 12 x 120 cm
baleni: 1 ks./sacek

K002
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Krążek

obrotowy _
z linkami
materiał:

wysokiej
plastik
uchwyty: pianka
opakowanie:
1 szt./pudełko
jakości

Rotana z lanky

llilll.

materiał:

vysoce
kvalitni piast
uchyty: penove
baleni: 1 ks./ krabice

17-8-117

llilll.

WA01
Wałek pojedyńczy - Jednoduchy

valecek

kolećka pokryte

wysokiej

gumou

jakości plastik

materiał: vysoce

opakowanie:
1 szt./pudełko

kvalitni piast
baleni:
1 ks./ krabice

materiał:

17-8-042

Dvojity valecek

....
kółko

pokryte gumą
wysokiej
plastik
opakowanie:
1 szt./pudełko

s sprężyn metalowych
opakowanie:
1 szt./pudełko

Expander

llilll.

5 ocelovych pruźin
baleni: 1 ks./krabice

17-8-029

llilll.

kolećka

materiał:

jakości

pokryte gumou
vysoce
kvalitni piast
baleni: 1 ks./ krabice
materiał:

17-8-048

17-8-047

-

AQrafka

przyrąado ćwiczeń mięni ud,

ramion, klatki piersiowej, pośladków
pokrycie: pianka poliestrowa
opakowanie:
1 szt./worek

llilll. Posilovac pazi
Vhodny k posilovani svalu
na stehnech,
paii, hrudniku a hyidi
povrch: silna vrstva jemneho
molitanu
baleni: 1 ks./sacek

17-8-058

...,

K001

-

Krążek obrotowy

materiał: wysokiej
jakości plastik

opakowanie:
1 szt./pudełko

lliiii. Rotana
materiał : vysoce
kvalitni piast
baleni: 1 ks./ krabice

17-8-052

EM01
Ekspander -

,....

-

Ekspander

5 naciągów gumowych
opakowanie:
1 szt./pudełko

llilll. Expander
5 gumovych linek
ba leni:
1 ks./krabice

17-8-028

~l 0001
-

Drążek

rozporowy

w zes tawie :
drążek ze stali nierdzewneJ
dodatkowe mocowania do futryny
śruby mocujące

17-5-076

opakowanie: 1 szt. l p udełko
regulacja w zakresie: 62- 100 cm
uchwyty: neoprenowe
zabezpieczenia gumowe

..._ Hrazda mezi zarubne dveri
v sestave: hrazda z nerezove
oceliupevi'iovacl śrouby
baleni: 1 ks ./ krab1ce
nastavitelna velikost: 62-100 cm
uchyty : neoprenove
gumove koncovky proti oderu
zarubne dveli

~11@
Przyrząd

do ćwiczeń ramion

- Rękawy

do

Posilovać

podciągania

wykonane z nylonu
podszyte pianką
mocne haki aluminiowe

sznur nylonowy
antypoślizgowe piankowe
uchwyty

..._ Zavesne rukavy

predlokti ..._

vyrobene z nylonu
nylonove ruk<lvy lemovane
penou
pevne hlinikove karabiny

nylonove lanko
protiskluzove penove rukojeti

17-8-153

17-8-152
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PU01

Sprężyna 

Pruzina ..._

61 cm

delka: 61 cm
bezpećnostni pasky
zabrai'iujici sklouznuti rukou
baleni: 1 ks./ plastovy obal

długość:

paski zabezpieczające ręce
przed wysunięciem
opakowanie:
1 szt.Iblister

-

Podpórki do pompek

materi ał: stal
uchwyty: piankowe
opakowanie:
2 szt./pudełko

..._ Podpery pro kliky
materia ł : ocel
uchyty: penove
baleni : 2 ks./ krab1ce

17-8-037

17-8-118

ZE04

ZE03
ćwi czeń 

Sestav a pomucek na cviky ..._

w zestaw ie: ekspander,
sprężyna, skakanka,
2 ściskacze
opakowanie: 1 kpiJpudełko

v sest ave: expander, pruziny,
śvihadlo a posilovaće zapesti
baleni: 1 sestava./krabice

Zestaw do

17-8-055

-

Zestaw do

ćwi czeń

w zestawie: skakanka z miękkimi
uchwytami,
2 x ściskacze z miękkimi
uchwytami,hantle 2 x 0,5 kg
pokryte pianką
opakowanie: 1 kpl ./pudełko

..._ Sestava pom ucek na cviky
v sestave: ćinky 2 x 0,5 kg,
śvihadlo a posilovaće zapesti
baleni: 1 sestava./plastove obal

17-8-056

Obciążniki

~l CM04/CM05

na ręce i nogi

- Ciężarki miękkie

CM04: 2 x 1 kg
17-6-124
opakowanie: 2 szUpudełko
CM05: 2 x 1,5 kg
17-6-125
opakowame: 2 szt./pudełko

0802: 2 X 0,7 kg
opakowame. 2 szt./pudełko
czerwone: 17-6-127
niebieskie: 17-6-126
0803 : 2 X 1,5 kg
opakowanie: 2 szt./pudełko
c ze rwo n e: 17-6-129
niebieskie: 17-6-128

llilll. Mekka cinky
CM04: 2 x 1 kg
17-6-124
baleni: 2 ks l krabićka
CM05: 2 x 1,5 kg
17-6-125
baleni: 2 ks l krabićka

Zateze na ruce a nohy llilll.
0802: 2 X 0,7 kg
baleni: 2 ks l krabitka
t ervena: 17-6-127
modra: 17-6-126
0803:2 X 1,5 kg
baleni: 2 ks l krabitka
t ervena: 17-6-129
modra: 17-6-128

~

~o

Ciężarki żeliwne 
pokryte gumą

-

Lite cinky llilll.
materiał :

Kettlebell

materiał. teliwo pokryte gumą
ergonomiczny, chromowany uchwyt
ka!dy kettlebeli jest pokryty odpornym
na ścoeranoe winylem dla zwoększenoa

materiał: żeliwo

trwałoŚCI

litina potatena gumou

llilll. Kettlebell
material.litina potatena gumou.
ergonomicky chromovany uchop
katdy kettlebeli je pokryt odolnym
vinylem odolnym proto oderu

5 kg
4 kg
3 kg
2kg
1,5 kg
1 kg
0,75 kg
0,5 kg

4 kg
6 kg
Skg
10kg
12kg
16kg
20kg

17-6-150
17-6-012
17-6-011
17-6-01 o
17-6-009
17-6-008
17-6-115
17-6-007

17-6-161 o czerwony l ćervena
17-6-162 o czerwony l ćervena
17-6-163 o czerwony l ćervena
17-6-164 o czerwony l ćervena
17-6·165 o czarny l ćema
17-6-166 oczamy l ćema
17-6-167 · czamy l ćema

SG03
Sztangielka gwintowana

-

sztangielka gwintowana
z zaciskiem gwiazdowym
regulacja od 5 - 15 kg
1 X gryf 2,5 kg
2 x talerz 1,25 kg
4 x talerz 1 ,5 kg
2 x talerz 2 kg

sztangielka gwintowana
z zaciskiem gwiazdowym
regulacja od 3,5 • 1O kg
1 X gryf 2,5 kg
2 x talerz 0,5 kg
2 x talerz 1 kg
2 x talerz 2,25 kg

Jednorucky llilll.
jednorutka se zavitem
nastavitelna od 5- 15 kg
1 x hlidel 2,5 kg
2 x kotout 1,25 kg
2 x kotout 1 ,5 kg
2 x kotout 2 kg

llilll. Jednorucky
-

-~
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17-6-114

-

Sztangielki w walizce

20kg(2x10kg)
2 goyfy: 2,5 kg
śr 30mm
dl. 35 cm z zaciskiem
gwiazdowym
talerze czarne:
4 X 2,5 kg
4 X 1,25 kg

llilll. Ć inky v kuffiku

Jednorucky 11i111.

20 kg (2 X 10 kg)
2 x hlldel 2,5 kg,
plumer: 30 mm,
delka: 35 cm
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Kotouće ćerne :
X 2,5 kg

4
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4 X 1,25 kg

DUMBBELL SET

17-6-138

, , "' 1.-...Jvvr'',

jednorutka se zavitem
nastavitelna od 3,5- 1O kg
1 x hrldel 2,5 kg
2 x kotouć 0,5 kg
2 x kotouć 1 kg
2 x kotouć 2,25 kg

Sztangielki

sztangielka gwintowana
z zaciskiem gwiazdowym
regulacja od 4 ,5 - 7 kg
1 X gryf 2,5 kg
2 x talerz 1 kg
2 x talerz 1,25 kg

jednorutka se zavitem
nastavitelna od 4,5- 7 kg
1 x hlidel 2,5 kg
2 x kotout 1 kg
2 x kotout 1,25 kg

~
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DUMBBELL SET

-~~-....__

-~ $$i i;

HV\'> '

17-6-029

sztangielka
gwintowana

,••• •

,.:;;. '~

17-6-137

Sztangielki w walizce -

dł.

-

20 kg (2 X 10 kg)
2 gryfy: 2,5 kg
śr. 30 mm
35 cm z zaciskiem gwiazdowym
talerze chromowane:
4 X 2,5 kg
4x 1,25kg

Sztangielki w walizce

15 kg (2 X 7,5 kg)
2 gryfy: 2,5 kg
śr. 30 mm
dł. 35 cm z zaciskiem gwiazdowym
talerze chromowane:
8x 1,0kg
4 X 0,5 kg

~ Ćinky v kufriku

Ćinky v kufi'iku ~

15 kg (2 X 7,5 kg)
2 x hlidel 2,5kg,
plumer: 30 mm,
delka: 35 cm
Chromove kotouće:
8x1,0 kg
4 X 0,5 kg

20 kg (2 X 10 kg)
2 x hridel 2,5kg,
plumer: 30mm,
delka: 35cm
Chromove kotouće:
4 X 2,5 kg
4 X 1,25 kg

17-6-030

17-6-031

~l RF10
Fitness pas ~

Pas do ćwiczeń materiał: nylon
szerokość

jersey + EVA + velvet
pasa z tyłu: 12,75 cm
zapięcie : rzep

-

materia!: nylon + EVA + sarnet

Rękawice do ćwiczeń

materiał: skóra
pakowanie: para/saszetka

Śilka bederni patele: 12,75 cm

za viraci: na suchY zip

rozmiar:
M - 17-8-099
L - 17-8-100
XL - 17-8-101

'

......

-

s·

1

M:
L:
XL:

'

~ Rukavice na cvićeni

1 delka:
17-7-177
17-7-178
17-7-179
17-7-1 80

długość

85.5 cm98 cm109 cm128.5 cm-

materia!: synteticka kufe
balenl: parlsaćek
rozmer:
M - 17-8-099
L - 17-8-100
XL - 17-8-101

Gryf
Gryf gwintowany z zaciskiem
materiał. stal hartowana
wykończenie części

chwytnej: radełkowana
zabezpieczenie
antykorozyjne. chrom

Jednoru ćni hi'idel ~

ilość

zac1skr gw1azdowe
Ilość

zacisków. 2 szt
30 mm

matice hvl!zdicove
poćet matic. 2 kusy
pruml!r: 30 mm

x 13 cm

waga 7 kg
długość 86 cm

delka osy 35 cm

waga. 2,5 kg
długość 35 cm

zacisków 2 szt

średn•ca 25 mm
długość części chwytnej • 2
długość gwintu • 2 x 22 cm

ochrana protr koroz.: chrom

średnrca:

materal: tvrzena ocel

stal hartowana

zabezp1eczen'e antykorozyJne· chrom

matercil tvrzena ocel
povrch Uchopu: vroubkovany

zac1sk1: gw1azdowe

~ Hridel se zavitem kratka

Gryf kratka

materiał

wykończenie częśCI chwytneJ. radełkowana

povrch Uchopu: vroubkovany
ochrana proti korozL chrom

27

matlce: hv~Zd1cov~
poćet matic: 2 kusy
prum~r: 25 mm
delka uchopove ćasti- 2 x 13 cm
delka nakladacl ćasti - 2 x 22 cm
vaha: 7 kg
delka osy: 86 cm

17-6-090
17-6-151

...

~

......

~

Gryf gwintowany łama ny 
z zac iskiem gwiazdowym
materiał: stal hartowana
wykończenie części chwytnej: radełkowana

zabezpieczenie antykorozyjne: chrom
zaciski: gwiazdowe
ilość zacisków: 2 szt
waga: 7 kg
długość: 120 cm

Gryf gwintowany moc no ła many z zaciskiem gwiazdowym
materiał: stal hartowana
wykończenie części chwytnej: radełkowana

zabezpieczenie antykorozyjne: chrom
zaciski: gwiazdowe
ilość zacisków: 2 szt.
waga: 7,6 kg
długość: 120 cm

Lomena hi'idel se zavitem
a hvezdicovymi maticemi

~

materal: tvrzena ocel
povrch uchopu: vroubkovany
ochrana proti korozi: chrom
matice: hvezdicove
poćet matic: 2 kusy
vaha: 7 kg
delka: 120 cm

Gryf łamany
28mm 17-6-147
30 mm 17-6-091

Silne lomena hridel
se zavitem a hvezdicovymi
maticemi
materal: tvrzena ocel
povrch uchopu: vroubkovany
ochrana proti korozi: chrom
matice: hvezdicove
poćet matic: 2 kusy
vaha: 7,6 kg
delka: 120 cm

28mm 17-6-146
30mm 17-6-160

l...

.A.__
~

....

Hrid el se zavitem llilll.
a hvezdicovymi maticemi

Gryf gwintowany z zac iskiem gwiazdowym
matenał:

stal hartowana
wykończenie częś.c1 chwytnej. radełkowana
zabezpreczenie antykorozyjne: chrom
zaciski: gwiazdowe
ilość zaCISków: 2 szt
średnica: 30 mm

matertłt: tvrzena ocel
povrch Uchopu: vroubkovany
ochrana proti korozi: chrom
mat1ce: hv~zdicove
poćet matic: 2 kusy
prumer: 30 mm

waga: 7/9,6/10,53/11,53 kg
120 /165/180/ 200 cm

vaha: 7 /9,6/ 10,53/11,53 kg
delka: 120/165/180/200 cm

długość.

Tale rze hammertone z uchwytem

Kotouće

Średnica otworu: 31 mm

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

-

17-6-107
17-6-106
17-6-105
17-6-104
17-6-103

28
Gryfy olimpijskie materiał:

stal chromowana
wykończenie części chwytnej: radełkowana
nadaje się do obciążeń z otworem o średnicy 50 mm
długość: 200/180 1150/ 120 cm
długość części chwytnej: 110 1110 190 183 cm
średnica części chwytnej: ok. 28 mm
średnica: 50 mm
maksymalne obciążenie: 300 l 300 l 250 250 kg
waga: ok. 16 114 111 18,2 kg
wyposażony w bezpieczne tuleje łożyskowane
zabezpieczenie antykorozyjne: chrom
zaciski: sprężynowe, ilość zacisków: 2 szt

hammertone llilll.
z uchopem
Śirka otvoru: 31 mm
20 kg
10 kg
5 kg
2,5 kg
1,25 kg

-

17-6-107
17-6-106
17-6-105
17-6-104
17-6-103

120 cm - 17-6-089
165 cm - 17-6-088
180 cm - 17-6-087
200 cm- 17-6-112

-

llilll.

Talerze czarne
31 mm

Kotouće ćern e

średnica otworu:

Śirka otvoru: 31 mm

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

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

Olympijska hridel

-

17-6-097
17-6-096
17-6-095
17-6-094
17-6-093

-

17-6-097
17-6-096
17-6-095
17-6-094
17-6-093

llilll.

materia!: chromovana ocel
povrch uchopu: vroubkovany
vhodny pro kotouće s otvorem 50 mm
delka: 200 1180 11501120 cm
delka uchopove ćasti: 11 o l 11 O l 90 l 83 cm
prumer uchopu: ok. 28 mm
prumer otvoru: 50 mm
maximalni zatizeni: 300 1 300 l 250 l 250 kg
vaha: ok. 16 1 14 1 11 18,2 kg
ochrana proti korozi: chrom
svorky: pruzinove
poćet svorek: 2 kusy

120 cm
150 cm
180 cm
200 cm

-

-

17-6-157
17-6-158
17-6-159
17-6-136

Talerze olimpijskie

materiał: żeliwo pokryte gumą
uchwyty ułatwiające przenoszenie
średnica otworu: 51 mm

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

- 17-6-156
- 17-6-155
- 17-6-1 54
-17-6-153
- 17-6-152

llilll. Olympijske kotouće
Materia!: litina potazena pryzi
rukojeti pro snadne prenaśeni
Śifka otvoru: 51 mm
20 kg - 17-6-156
10 kg - 17-6-155
5 kg
- 17-6-154
2,5 kg - 17-6-153
1,25 kg - 17-6-152

Step do aerobiku -

-

platforma z antypoślizgową
dostosowania
wysokości stepu do umiejętności
użytkownika od 10- 15 cm

nóżki

Pompka do

piłek

materiał: PVC
pakowanie: pudełko
rozmiar: 75 cm

powierzchnią możliwość

._ Pumpa na mice

z antypoślizgowym wykończeniem
maks. obciążenie produktu: 250 kg
wymiary: 67 x 27 x 10 cm
waga: 2,8 kg

materia!: PVC
baleni: krabice
rozmer: 75 cm

Step na aerobik ._
17-8-175

protiskluzovy povrch
a moznost nastaveni vysky
stepu- 10- 15 cm
nozky s protiskluzovymi koncovkami
maximalni zatizeni: 250 kg
rozmery: 67 x 27 x 10 cm
vaha: 2,8 kg

....l NK05/NK03
-

Piłka 

Piłki

NKOS

do balansowania

lekarskie

._ Medicinbal

tworzywo syntetyczne
odporne na ścieranie
średnica: 27 cm
waga: 5 kg

NKOS
material:synteticky
odolny proti oderu
prumer: 27 cm
vaha: 5 kg

NK03
materiał: tworzywo syntetyczne
odporne na ścieranie
średnica: 22,5 cm
waga: 3 kg

NK03
material:synteticky
odolny proti oderu
pru mer: 22,5 cm
vaha: 3 kg

materiał:

materiał:

PVC
material podstawy: ABS
średnica: 60 cm
wysokość: 25 cm
pakowanie: pudełko
Balanćni mić

._

materia!: PVC
material zakladny: ABS
pru mer: 60 cm
vyska: 25 cm
baleni: krabice

5 kg 17-8-157
3 kg 17-8-156

17-8-158

~l
-

PG55/PG65/PG75
Piłka

gimnstyczna

materiał:

PVC
pakowanie: pudełko

._ Mić pro gymnastiku
materia!: PVC
baleni: krabice

rozmiar/rozmer:

75 cm 17-8-115
65 cm 17-8-064
55 cm 17-8-121

Mata do jogi materiał:

PVC
wymiary: 173,5 x 61 x 0,4 cm

Podlozka na jógu ._

-

materia!: PVC
rozmer: 173,5 x 61 x 0,4 cm

4

Modułowa

mata ochronna

wielkość
łączny

1 płytki: 60 x 60 cm
wymiar: 125 cm x 125 cm

łączone płytki

ilość obrzeży:

8
wodoodporna
pianka EVA
materiał:

. . Modularni ochranna podlożka
velikost 1 desky: 60 x 60 cm
celkova velikost: 125 cm x 125 cm
4 lepem'! desky
poćet hran: B
materia!: vodeodolny EVA

Grubość

maty 10 mm:
Hrubost podlozky 10 mm:
17-8-159

Grubość

maty 12 mm:
Hrubost podlozky 12 mm:
17-8-160

Ściągacz na brzuch -

~l BR5182

Ściągacz na brzuch

-

matenal 80% neopren.
20% nylon
wym1ary szerokość 19 cm
długość 100 cm
rozm1ar uniwersalny
wygodne zap1ęoe na rzep

neopren
opakowame: blister
rozmiar: uniwersalny

Stahovadlo bricha .._

materiał : neopren
baleni: plastoyY obal
rozmer: universalni

material 80% neopren,
20% nylon
rozrrery: śilka: 19 cm
delka: 100 cm
velikost: univerzalni
pohodlne zapinani
na suchy zip

matenał:

.._ Stahovadlo bricha

17-7-101

17-7-183

WS4881
Szorty

wyszczuplające 
materiał: neopren
opakowanie: blister

Redukcni krafasy .._
materiał : neopren
baleni: plastoyY obal

M
L
XL
XXL
XXXL

17-7-123
17-7-124
17-7-125
17-7-126
17-7-127

~l L05153
materiał:

neopren
opakowanie: blister
rozmiar: uniwersalny

.._ Stahovadlo lokte
materiał:

neopren
baleni: plastoyY obal
rozmer: universalni

17-7-117

K05165
Ściągacz na kolano materiał :

neopren
szyny boczne
opakowanie: blister
rozmiar: uniwersalny

Stahovadlo kolene .._
materiał:

neopren
balenl: plastovy obal
rozmer: universalni

17-7-111

K05113
Ściągacz na kolano materiał: neopren
opakowanie: blister
rozmiar: uniwersalny

Stahovadlo kol en e .._
materiał:

neopren
balenl: plastovy obal
rozmer: universalni

Ściągacz na łokieć

-

K05161
_

neopren
opakowanie: blister

.._ Stahovadlo kolene
materiał :

neopren
baleni: plastovy obal

s 17-7-106
M 17-7-107
L 17-7-108
XL 17-7-109

K05115
-

Ściągacz na kolano

materiał:

neopren
opakowanie: blister

.._ Stahovadlo kolene
materiał: neopren
balenl: plastovy obal

s
17-7-003

Ściągacz na kolano

materiał:

M
L
XL

17-7-102
17-7-103
17-7-104
17-7-105

~'l]~
Ściągacz _
na nadgarstek
materiał.

neopren
opakowanie: bilster

Stahovadlo zapesti . .
materia!: neopren
baleni: plastovy obal

s

17-7-()66
M 17-7.067
L 17-7.068
XL 17-7.069

Ściągacz _
na staw skokowy
materiat neopren
opakowanie: bioster
rozmiar: uniwersalny

Stahovadlo kotniku ..._
materia!: neopren
baleni: plastovy obal
razmok universalnl

17-7-112

- Ściągacz

na nadgarstek
materoał 80% neopren

20% nylon
opakowanoe bilster
rozmiar: uniWersalny

. . Stahovadlo zapesti
material:80% neopren
20% nylon
baleni: plastovy obal
rozmer. unoversalnl

17-7-182

...l OMN01
-

Opaska magnetyczna
na nadgarstek

materiał:

neopren
opakowanie: 2 sztlpudelko
rozmiar: uniwersalny

..._ Magneticka bandaz
na zapesti
Material: neopren
baleni:. 2 ks l box
Velikost: univerzalnl

17-7-174

OMK01
Ściągacz 
na staw skokowy
materiał:

neopren
opakowanie: blister

Stahovadlo kotniku ..._
materia!: neopren
baleni: plastovy obal
rozmer: universalnl

-

Opaska magnetyczna
na kolano

materiał:

neopren
opakowanie: 2 szt./pudełko
rozmiar: uniwersalny

..._ Magneticka bandaz
na koleno
Materia!: neopren
Baleni:. 2 ks l box
Velikost: univerzalnl

s

17-7-113
M 17-7-114
L 17-7-115
XL 17-7-116

17-7-176

-

Ściągacz _

na

kostkę

materiał:

neopren
opakowanie: blister
rozmiar: uniwersalny

Stahovadlo kotniku ..._
materia!: neopren
baleni: plastovy obal
velikost: univerzalnl

17-7-160

Korektor postawy

pomaga w zachowanou
praWidłoweJ postawy
zapięcie na rzep
niewidoczny pod ubraniem
opakowanie: 1 szUpudełko

..._ Korektor postavy
Pomaha udrfet spravne
drfeni tela,
Zapinani na suchy zop,
neviditelne
pod oblerenim
1 ks./ bal

M 17-7-187
L 17-7-188
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