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Szanowni Klienci,

Oddajemy w Wasze ręce nową odsłonę katalogu KLUBBEN fit. Nasza marka jest na rynku obecna od lat - w ciągu ostatnich 13 lat na polskim rynku zdążyliśmy poznać potrzeby 
zarówno pacjentów, fizjoterapeutów, kadry zarządzającej placówkami, ale także menedżerów klubów fitness i ich klientów. Zmienia się ciągle nasza oferta, niezmienne jednak pozo-
stają wartości, jakie determinują obecność w naszym portfolio dostawców i produktów - jakość i renoma to nasze znaki rozpoznawcze. Na kartach niniejszego katalogu znajdziecie 
tylko sprzęt rynkowych liderów w zakresie jakości i niezawodności.

Jakość na lata nie ma być pustym sloganem - wiemy, że z naszych rozwiązań korzystają profesjonaliści oraz wymagający użytkownicy indywidualni.

Jesteśmy dumni z wyłącznej dystrybucji znanych, aczkolwiek niszowych produktów oraz z faktu, że posiadamy wiedzę i potencjał doradczy w specjalistycznych aspektach treningu 
funkcjonalnego, motoryki oraz rehabilitacji oddechowej.

Niezależnie od tego, czy reprezentujecie Państwo przychodnię, prywatny gabinet, specjalistyczny sklep czy klub fitness - wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom i staramy się 
proponować rozwiązania w pełni odpowiadające Państwa oczekiwaniom.

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem www.klubben.pl, na której obok standardowej oferty sklepu polecamy treści multimedialne i poradniki 
jak używać naszych produktów.

Pozdrawiamy

Zespół KLUBBEN

kolor i wymiary produktu

Oznaczenia:

waga produktu

przeznaczenie wiekowe

certyfikat medyczny 93/42 CEE

system ABS

dopuszczalny nacisk statyczny lub dynamiczny

twardość produktu
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Duże piłki

Małe piłki

Piłki sensoryczne

Piłki lekarskie

Fasolki

Piłki i podkładki do siedzenia

Kształtki rehabilitacyjne
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Podstawowe cechy piłek Gymnic:

• produkcja we Włoszech z najlepszej jakości PVC bez użycia szkodliwych dla zdrowia ftalanów oraz lateksu

• system BRQ (potocznie zwany ABS) , który w razie przebicia chroni przed gwałtownym spadkiem powietrza z piłki, piłki z system BRQ posiadają w katalogu oznaczenie ABS

• wszystkie duże piłki wytrzymują obciążenie dynamiczne do 300 kg, a statyczne nawet do 5 ton; mniejsze piłki poniżej 30cm średnicy wytrzymują maksymalny nacisk dynamiczny do 100kg

• certyfikat medyczny (piłki sklasyfikowane jako medyczne posiadają oznaczenie 93/42 CEE)

Dlaczego GYMNIC?

Produkty marki Gymnic aktywują mięśnie posturalne u osób dorosłych i dzieci.

Dobór piłki do wzrostu

Wzrost L rozmiar piłki Ø

[m] [cm]

<1,35 30-35

1,35-1,54 45

1,55-1,69 55

1,70-1,84 65

1,85-2,04 75

Dobór piłki do długości ramion

Długość ramion cm rozmiar piłki cm

56-65 55

66-80 65

81-90 75
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Olbrzymie piłki Mega Ball
nr kat.  LP-9518
Piłki Mega Ball wykonane z wysokiej jakości, przyjem-
nego w dotyku PVC. Jakość wykonania 
gwarantuje równą grubość ścianek 
na całej powierzchni piłki. Wy-
korzystywane do zajęć rucho-
wych w grupie, zabawy oraz 
różnych form terapii, które 
mają na celu stymulację ukła-
du nerwowego i ruchowego. 
Uatrakcyjni i wyróżni każdą 
placówkę.

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

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

Piłki Gymnic Physio
nr kat. LP-9585
Duża piłka gimnastyczna Physio Gymnic została stworzona z myślą o re-
habilitacji i treningu ogólnorozwojowym zwłaszcza dzieci. Jest elastyczna i 
niezwykle wytrzymała, można ją wykorzystać do opierania, leżenia, prze-
taczania, toczenia, siedzenia. Trudniejsze pozycje będą wymagały asekura-
cji.  Gymnic Physio posiada większą średnicę niż piłka Gymnic Classic Plus, 
dlatego jej przeznaczenie rehabilitacyjne jest nastawione na specjalistyczne 
metody terapeutyczne i terapię indywidualną. Doskonale nadaje się do pra-
cy z dziećmi z zaburzeniami genetycznymi, MPD, autyzmem, upośledzenia-
mi umysłowymi oraz uszkodzeniami narządu ruchu.

Piłki Gymnic Classic
nr kat. LP-9555
Piłki gimnastyczne Gymnic Classic to pierwszy model piłki wyprodukowany 
przez włoską markę Gymnic. Klasyczne piłki Gymnic są doskonałym narzędziem 
treningowym dla każdej grupy wiekowej i sprawnościowej. Z powodzeniem sto-
sowane mogą być w rehabilitacji, treningu równoważnym, do ćwiczeń wzmac-
niających, na zajęciach pilates czy zdrowy kręgosłup. Doskonale sprawdzą się 
jako piłki do siedzenia, podczas któtrego niestabilne podłoże piłki będzie wymu-
szało poszukiwanie prawidłowej pozycji ciała.

∅ 55 cm

∅ 65 cm
∅ 75 cm
∅ 85 cm
∅ 95 cm

 300 kg

∅ 55 cm

∅ 65 cm
∅ 75 cm

300 kg

∅ 45 cm

∅ 55 cm
∅ 65 cm
∅ 75 cm

 300 kg

∅ 85 cm

∅ 95 cm
∅ 120 cm

 300 kg

∅ 65 cm

∅ 100 cm

 300 kg

∅ 150 cm

∅ 180 cm

Piłki Gymnic Plus
nr kat.  LP-9539
Najwyższa jakość  zapewnia sprężystość i bezpieczeństwo nawet przy naj-
bardziej dynamicznych ćwiczeniach. Powierzchnia piłek jest ciepła i przyjemna, 
co daje poczucie komfortu podczas ćwiczeń. Piłki Gymnic Plus są rekomen-
dowane dla kobiet w ciąży oraz do wszystkich form ćwiczeń w grupie. Jest 
oficjalną piłką Kanadyjskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
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Piłki Fit Ball
nr kat. LP-9505
Piłki gimnastyczne wykonane z miękkiej, elastycznej gumy, dostosowane do 
wymagań instruktorów fitness, aerobiku i gimnastyki. Są wyjątkowo trwa-
łe i odporne na rozerwanie. Model Fit Ball był wielokrotnie testowany na 
warsztatach fitness, zawsze cieszy się dużą popularnością, zarówno wśród 
uczestników, jak i instruktorów.

Piłki Opti Ball
nr kat.  LP-9655
Ciekawy model piłek, zupełnie przezroczystych i delikatnie błyszczących. Piłki speł-
niają wszystkie normy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Elastyczna 
i miękka guma zapewnia wysoki komfort ćwiczeń, a ich przejrzystość przy-
ciąga uwagę ćwiczących.

Piłki Gymnic Classic Plus
nr kat.  LP-9528
Piłki Classic Plus od lat z powodzeniem wykorzystywane są na całym świe-
cie w rehabilitacji i treningu ogólnorozwojowym. Posiadają wszystkie zalety 
piłek opisane we wstępie do niniejszego rozdziału włącznie z systemem BRQ 
(potocznie zwanym ABS). 

W rehabilitacji wykorzystywane głównie do ćwiczeń równoważnych w róż-
nych pozycjach oraz do pracy nad czuciem głębokim (propriocepcją). Spisują 
się doskonale zarówno podczas terapii indywidualnej, jak i podczas zajęć 
grupowych. Idealne także do ćwiczeń w domu oraz do aktywnego siedzenia 
w pracy, szkole i w domu. Wykorzystywane do pacy z dziećmi z problemami 
neurologicznymi, chorobami genetycznymi, autyzmem, MPD, wadami po-
stawy. Rekomendowane dla kobiet w ciąży. 

WSZYSTKIE PIŁKI 

PRODUKOWANE SĄ 
WE WŁOSZECH
Z SUROWCÓW

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.
BEZKOMPROMISOWA JAKOŚĆ

NA LATA!

∅ 55 cm

∅ 65 cm
∅ 75 cm

 300 kg

∅ 55, 65, 75 cm

 300 kg
∅ 55, 65, 75 cm

 300 kg

Piłka z kolorowymi kulkami Activity Ball
nr kat.  LP-9602
Piłka Activity Ball stworzona została z myślą o zabawie, terapii i rehabilitacji 
dzieci. Aktywna zabawa na piłce wspomaga rozwój równowagi, propriocep-
cji i koordynacji dziecka. W rehabilitacji wykorzystywana do ćwiczeń równo-
ważnych i korekcyjnych. Przezroczyste ścianki umożliwiają ciągłą obserwację 
poprawności wykonywanych ćwiczeń, a zawarte wewnątrz kolorowe kulki 
mają na celu stymulację sensoryczną, głównie wzroku i słuchu.

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

∅ 55 cm

 300 kg

∅ 50 cm

 300 kg
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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.

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

Pompka igłowa mała
nr kat.  LP-9904-BLASTER
Mała pompka igłowa z elastycznym przedłużeniem. Pasuje do następują-
cych modeli z naszej oferty: piłek z wypustkami Sensyball i Aku Ball, wałka 
Activ Roll, wałka Trigger Roll, piłek Ritmic, piłki ze sznurkiem Sportball, piłek 
dla dzieci Easy Grip, Fantyball, Freeball i Softplay.

Półka na piłki
nr kat.  GP-3009
Montowana do ściany półka na piłki pozwala zaoszczędzić miejsce w gabi-
necie lub klubie fitness i zachować porządek. Istnieje możliwość przechowy-
wania 3 piłek.  Wymiary: 185 x 53 cm (szer. x głębokość).

Podstawa stabilizująca do piłek
nr kat.  LP-9936
Podstawa stabilizująca zapewnia bezpieczeństwo podczas siedzenia na pił-
ce. Podstawa jest antypoślizgowa, zapobiega toczeniu się piłki. Dostępna w 
dwóch rozmiarach 45/55 cm i 65/75.

Siatka do piłek
nr kat. LP-9907
Doskonałej jakości siatka do przenoszenia i przechowywania piłek o różnych 
wielkościach. Może być stosowana dla piłek o maksymalnej średnicy 120 
cm.
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Piłka miękka Soffy 
nr kat. LP-8012
Miękka piłka Soffy jest idealna do zabawy i terapii indywidu-
alnej (w domu, gabinecie rehabilitacyjnym) oraz 
grupowej (w przedszkolu, szkole, podczas 
zajęć typu rytmika, gimnasty-
ka korekcyjna, rehabilitacja 
ruchowa). Soffy można uży-
wać na basenach i na plaży, 
a także do ćwiczeń i zabawy 
z małymi dziećmi.  Ćwiczenia 
z piłką wzmacniają mięśnie, 
wyrabiają prawidłową po-
stawę, poprawiają koordy-
nację ruchową, sprawność 
fizyczną i prawidłową reakcję 
równoważną. 

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

∅ 45 cm

∅ 45 cm
∅ 45 cm

 100 kg

∅ 30 cm

 100 kg

∅ 15, 18, 24 cm

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

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

Doskonała zabawka dla dzieci w różnym wieku do zastosowania w domu, 
na zewnątrz oraz w wodzie.

∅ 16 cm ręczna

∅ 22 cm siatkowa
∅ 22 cm nożna

∅ 24 cm koszykowa

Piłka Softgym
nr kat. LP-9509
Piłka Softgym produkowana jest z wysokiej jakości miękkiego PVC. Cechuje 
ją elastyczność i wytrzymałość, wytrzymuje nacisk dynamiczny do 100 kg. 
Wykorzystywana w rehabilitacji i treningu ogólnorozwojowym. Znajduje za-
stosowanie w zajęciach typu Pilates, joga, „zdrowy kręgosłup”. Odpowied-
nio dobrane  i wykonane ćwiczenia na piłce Softgym wzmacniają mięśnie 
głębokie, poprawiają zmysł równowagi, koncentrację i koordynację rucho-
wą.

∅ 25 cm

∅ 25 cm
∅ 25 cm

 100 kg

∅ 15 cm

 100 kg

Piłka Over Ki Ball
nr kat. LP-9508
OVER KI to miękka, pompowana piłka do ćwiczeń. Ze względu na swoją 
miękkość i niewielkie rozmiary sprzyja płynnym i powolnym ruchom stoso-
wanym w technice pilates, jodze, ćwiczeniach relaksacyjnych. Z powodze-
niem wykorzystywana również na zajęciach w wodzie!
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∅ 20 cm

∅ 8 cm

∅ 16 cm

∅ 20 cm

dł. 27 cm

dł. 27 cm

dł. 27 cm

∅ 17 cm 280 g
∅ 17 cm 400 g

Piłka miękka powlekana
nr kat.  SX-2511701
Miękkie piłki Softx idealne do rzucania, ściskania, koziołkowania, toczenia. 
Piłki są bardzo lekkie, w zależności od rozmiaru ważą od 20 do 200 gram, co 
zapewnia bezpieczeństwo podczas rzucania. Wykonane są z miękkiej pianki 
pokrytej, odpornej na odkształcenia. Pokryte są elastyczną i trwałą powłoką. 
Bardzo dobrze się ją czyści, może być dezynfekowana, jest antypoślizgowa.

Piłki Ritmic
nr kat. LP2-9801
Piłki Ritmic 280 g i 400 g o średnicy 17 cm przeznaczone są do zajęć korek-
cyjnych i gimnastyki, ale mogą być także wykorzystywane podczas zabawy, 
rehabilitacji i terapii dzieci i dorosłych. 

Znajdują zastosowanie w szkołach, przedszkolach, warsztatach terapii za-
jęciowej, podczas zajęć indywidualnych i grupowych (rehabilitacja ruchowa, 
gimnastyka, rytmika, gry i zabawy), a także w wodzie. Ćwiczenia z piłkami 
Ritmic mają charakter ogólnorozwojowy, poprawiają jednocześnie jakość i 
pewność chwytu.

Piłka IO-Ball
nr kat.  IO-BALL
Eliptyczna piłka IO-Ball (od ang. IN-OUT) została opracowana w oparciu o 
doświadczenia związane z ćwiczeniem na piłkach gimnastycznych. IO-Ball 
świetnie nadaje się do treningu sportowego, fitness oraz rehabilitacji. Znaj-
duje zastosowanie u osób w każdym wieku, o różnym stopniu sprawności 
i aktywności fizycznej. Można wykorzystać ją na zajęciach typu Pilates, 
joga czy zdrowy kręgosłup.  Ćwicze-
nia z piłką eliptyczną przyczyniają 
się do poprawy  wytrzymałości, ko-
ordynacji, równowagi, siły i gibkości. 
Budowa piłki daje dodatkowe możli-
wości treningu i modyfikacji ćwiczeń.  
UWAGA! Prezentowany model jest 
prekursorem nurtu piłek eliptycznych i 
oryginalnym produktem wyproduko-
wanym w UE, a nie chińską kopią jakich 
wiele spotkać można na rynku.

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

Piłeczki Freeball
nr kat. LP-8013
Miękkie piłeczki, łatwe do chwytania, ściskania. Mogą być stosowane jako 
piłeczki dla dzieci do gier i zabaw, a także w rehabilitacji do ćwiczenia dłoni. 
Idealnie sprawdzą się w gabinecie, w przedszkolu i w domu. Średnica 4, 
5,5, 7 i 12,5 cm.

Zestaw piłek Easy Grip
nr kat.  LP-8071
Piłki wykonane bez użycia szkodliwych dla zdrowia ftalanów – sprawia to, 
że są bezpieczne, nawet jeśli dziecko weźmie je do ust. Piłki Easy Grip są 
miękkie, wyposażone w dodatkowe, sensoryczne wypustki na powierzchni 
zapewniające dodatkową stymulację. W rehabilitacji wykorzystywane jako 
trenery dłoni, do stymulacji dotykowej oraz masażu stymulującego lub roz-
luźniającego napięte struktury. Aktywna zabawa z piłkami Easy Grip wzmac-
nia chwyt, pobudza zmysł dotyku, uczy dzieci rozpoznawania. W zestawie 6 
sztuk piłek w 6 kolorach. Średnica 12 cm.
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Piłka z wypustkami Aku Ball
nr kat. LP-9753
Piłka Aku Ball przeznaczona jest do rehabilitacji i ćwiczeń ogólnorozwojo-
wych. Znajduje zastosowanie podczas zajęć typu Pilates, joga i „zdrowy 
kręgosłup”. W rehabilitacji wykorzystywana głównie do treningu mięśni głę-
bokich, propriocepcji, równowagi i koordynacji. Stosowana także do masażu, 
głównie w celu stymulacji lub rozluźnienia struktur uszkodzonych i zmniej-
szania napięcia. 

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

Piłki lekarskie Heavymed
nr kat. LP2-9705
Piłki wykonane z gumy i wypełnione wyłącznie wodą. Powierzchnia piłek jest 
chropowata, by zapewnić pewny i wygodny chwyt. Duży wybór piłek pozwa-
la precyzyjnie dobrać obciążenie i intensywność ćwiczeń do możliwości użyt-
kownika. Piłeczki dostępne są w 6 kolorach, z których każdy charakteryzuje 
inna waga (0,5-5 kg) i średnica (10-23 cm).

Piłki lekarskie małe miękkie
nr kat. MSD4-MSD1010
Małe piłki lekarskie oznaczone kolorami w zależności od wagi. Zróżnicowane 
obciążenie od 0,5 do 3kg pozwala na dobranie indywidualnego programu 
treningu. Piłki Soft są łatwe w chwytaniu, jedną lub obiema rękami. Pokryte 
są miękkim i elastycznym winylem. Wykorzystywane są w gabinetach fizjote-
rapeutycznych, klubach fitness, a także przez indywidualnych użytkowników. 
W razie potrzeby ciśnienie w piłkach można regulować za pomocą pompki 
z igłą.

Piłka lekarska Ziva Dual
nr kat. ZIVA-DUAL
Piłka lekarska ZIVA DUAL została wykonana z wysokiej jakości gumy. Posia-
da wbudowany wentyl który służy do regulacji twardości piłki, co przekłada 
się na jej sprężystość. Powierzchnia piłki jest chropowata.

Fasolka Physio Roll
nr kat.  LP3-8800
Wałek Physio Roll stworzony do rehabilitacji oraz różnych form terapii dzieci 
i dorosłych. Znajduje zastosowanie w pacy z pacjentami, którzy mają pro-
blem z utrzymaniem równowagi, propriocepcją i koordynacją ruchową. Wy-
korzystywany do ćwiczeń równoważnych i korekcyjnych. Doskonale nadaje 
się do usprawniania osób po wypadkach, osób z chorobami narządu ruchu 
oraz z uszkodzeniami lub chorobami neurologicznymi. Physio Roll ma unikal-
ny kształt, który zapewnia pewniejszą pozycję niż piłka gimnastyczna oraz 
umożliwia terapeucie siedzenie razem z pacjentem i wspomaganie jego 
pracy. Model dostępny jest w pięciu rozmiarach odpowiednich zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych. 

∅ 20 cm

 100 kg

∅ 10, 20, 28 cm

 100 kg

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

∅ 12 cm 0,5 kg
∅ 12 cm 1,0 kg
∅ 12 cm 1,5 kg
∅ 12 cm 2,0 kg
∅ 12 cm 2,5 kg
∅ 12 cm 3,0 kg

30 x 50 cm
40 x 65 cm
55 x 90 cm
70 x 115 cm
85 x 130 cm

 300 kg
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Fasolka Physio Roll Plus
nr kat.  LP3-8812
Model zasadniczo podobny do podstawowego Physio Roll, jednak dostępny 
w dwóch rozmiarach, które sprawdziły się w profesjonalnej praktyce fizjote-
rapeutów. Dodatkowo fasolki te wyposażone są w system BRQ (potocznie 
zwany ABS) zabezpieczający przed upadkiem w razie przebicia. Produkt po-
dobnie jak poprzednik sklasyfikowany jako medyczny. Nieodzowne wyposa-
żenie każdego gabinetu i instytucji stawiających na jakość i niezawodność 
sprzętu.

 ∅ 55 cm

∅ 65 cm

 300 kg
 ∅ 35 cm

∅ 45 cm

 300 kg

70 x 115 cm

50 x 90 cm

 300 kg

Fasolka z kolorowymi kulkami
Physio Activity Roll
nr kat.  LP3-8805-55
Physio Activity Roll to produkt do zabawy, terapii i rehabilitacji dzieci. Wy-
korzystywany do stymulacji sensomotorycznej, ćwiczeń równoważnych oraz 
korekcyjnych. Przezroczysty kolor ułatwia obserwację poprawności wykony-
wania ćwiczeń, wyposażony w kolorowe kulki wewnątrz. 

Fasolka z wypustkami Senso Roll
nr kat. LP3-8806-50
Fasolka łącząca w sobie cechy Physio Roll i piłki sensorycznej. Połączenie 
unikalnego kształtu z wypustkami sensorycznymi daje możliwość przepro-
wadzania treningu równoważnego i sensomotorycznego jednocześnie.  Za-
stosowanie Senso Roll w rehabilitacji jest niezwykle szerokie, np. w pracy 
z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej, chorobami genetycznymi 
oraz z pacjentami z uszkodzeniami lub chorobami neurologicznymi (osła-
bienie siły mięśniowej, niedowłady i porażenia, zaburzenia czucia), ponadto 
można je wykorzystać do samodzielnego masażu pleców, brzucha i klatki 
piersiowej lub kończyn dolnych, a także do zabawy, jako leżankę, siedzisko 
itd.

Piłki do siedzenia Sit’n’Gym
nr kat. LP-8965
Piłka gimnastyczna do siedzenia. Posiada wszystkie zalety piłek Gymnic, do-
datkowo wyposażona jest w wypustki, które zapewniają większą stabilność 
podczas siedzenia lub ćwiczenia. Przeznaczone do „aktywnego siedzenia” i 
treningu ogólnorozwojowego. Dzięki wypustkom zwiększającym stabilność 
piłki osoby z zaburzeniami równowagi i osłabioną siłą mięśniową, dla któ-
rych siedzenie lub ćwiczenie na zwykłej piłce jest za trudne, czują się bez-
pieczniej. Regularne siedzenie na piłce wyrabia nawyk prawidłowej postawy 
ciała, wzmacnia mięśnie głębokie i łagodzi ból związany z długotrwałym 
przebywaniem w nieprawidłowej pozycji siedzącej.

Piłki do siedzenia dla dzieci Sit’n’Gym 
35 i 45 cm
nr kat. LP-8935, LP-8945
Piłki do siedzenia dla dzieci, o średnicy 35 i 45 cm, wykonane z wytrzymałe-
go i przyjemnego w dotyku PVC. Wyposażone w dodatkowe wypustki zwięk-
szające stabilność. Z piłki mogą korzystać dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz początkowych klas szkoły podstawowej. Przeznaczone do „aktywnego 
siedzenia”, zabawy, zajęć grupowych, terapii i rehabilitacji dzieci z zabu-
rzeniami równowagi i osłabioną siłą mięśniową, dla których siedzenie lub 
ćwiczenie na zwykłej piłce jest zbyt wymagające. Efektem pracy z piłkami 
jest wzmacnianie układu mięśniowego, zdolności koordynacyjnych i reakcji 
równoważnych oraz kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała.

Pokrowce na piłki
nr kat. PK-100000
Pokrowiec na piłkę to doskonałe i oryginalne rozwiązanie dla utrzymania 
prawidłowej pozycji siedzącej. Pierścień podstawy gwarantuje stabilność pił-
ce i zapobiega jej przemieszczaniu na boki. Pokrowiec jest wyjątkowo trwały 
i odporny na przetarcia. Dodatkowo dla bezpieczeństwa użytkowania, po-
krowiec został wyposażony w wytrzymałe uchwyty. Dostępny w różnych roz-
miarach dopasowanych do wysokości piłki.

∅ 55 cm, dł. 90 cm

 300 kg

∅ 50 cm, dł. 80 cm

 300 kg
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Klin do siedzenia Movin’Sit Senior, 
Junior
nr kat. LP-8910, LP-8909
Podkładka terapeutyczna do siedzenia w wersji dla dorosłych oraz dzieci. 
Wykonana z wysokiej jakości PVC z powierzchnią pokrytą wypustkami. Za-
pewnia komfort podczas długotrwałego siedzenia, jednocześnie mobilizuje 
do utrzymywania prawidłowej postawy poprzez zwiększenie aktywności 
mięśni głębokich. Polecana dla osób o siedzącym trybie życia oraz porusza-
jących się na wózku inwalidzkim. Możliwa do zastosowania w domu, pracy, 
samochodzie, a także podczas długiej podróży. 

Podkładka pod plecy Comfort’a’Back
nr kat. LP-8913
Podkładka terapeutyczna Comfort ’a’ Back, o fizjologicznym kształcie z wy-
pustkami na wypukłej stronie, które stymulują i zapewniają cyrkulację po-
wietrza. Idealnie dopasowuje się i odciąża odcinek lędźwiowy kręgosłupa 
podczas siedzenia. Zapewnia komfort podczas długotrwałego siedzenia, 
jednocześnie wymusza prawidłową pozycję siedzącego. Może być zakła-
dana na fotel w samochodzie, wózek inwalidzki, krzesło lub inny mebel, a 
także wykorzystana do leżenia i ćwiczeń. Podkładka jest pompowana, co 
umożliwia regulację stopnia twardości. Dodatkowo poduszka wyposażona 
jest w pokrowiec oraz linki mocujące. 

Podkładka do siedzenia Sit’on’Air
nr kat. LP-8907
Podkładka terapeutyczna do siedzenia o anatomicznym kształcie. Wyko-
nana z wysokiej jakości, przyjemnej w dotyku, gładkiej gumy. Jest pompo-
wana, co umożliwia dostosowanie stopnia twardości do indywidualnych 
potrzeb. Zapewnia komfort podczas długotrwałego siedzenia, jednocześnie 
wymusza prawidłową postawę. Może być zastosowana jako podkładka na 
krzesło, fotel samochodowy czy wózek inwalidzki. 

Wałek pod kark i plecy Vita Roll
nr kat. LP-8808
Podkładka terapeutyczna z wypustkami, które stymulują i zapewniają cyrku-
lację powietrza. Zapewnia wygodną i zdrową pozycję podczas długotrwa-
łego siedzenia, jednocześnie wymusza prawidłową pozycję siedzącego. Re-
gulacja stopnia twardości daje możliwość dostosowania do indywidualnych 
potrzeb. Dodatkowo wyposażona jest w pokrowiec oraz linki mocujące. 

37 x 37 x 6 cm

 

30 x 12 cm

 

33 x 24 x 5 cm36 x 36 cm

26 x 26 cm

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

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

∅ 39 cm

 200 kg

∅ 32 cm

 200 kg
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Nadruki na produktach GYMNIC
Wykonujemy nadruki z Twoim logiem na:

• piłkach gimnastycznych

• mniejszych piłkach typu „softgym”

• piłkach do skakania

• piłkach do siedzenia

• konikach Rody

• dyskach sensorycznych

Minimalne zamówienie 100 szt.

Skontaktuj się z nami w sprawie szczegółów. Tel.: 52 345 66 03
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Poduszka lędźwiowa 
nr kat. SX2-6520100
Poduszka lędźwiowa ma zastosowanie przede wszystkim jako podkładka 
pod odcinek lędźwiowy w trakcie siedzenia. Można ją również wykorzystać 
jako półwałek podczas masażu i w trakcie ćwiczeń. Wykonana jest z miękkiej 
pianki, pokrytej trwałą, łatwo zmywalną i antypoślizgową powłoką.

Półwałek rehabilitacyjny 
nr kat. SX2-6520122
Miękki półwałek wykonany z elastycznej pianki, pokryty trwałą, antypośli-
zgową powłoką. Uniwersalny, można go wykorzystać do ćwiczeń, jak i rów-
nież podczas masażu pod stawy aby uzyskać pozycję rozluźnioną. Znajduje 
również zastosowanie jako podkładka pod kręgosłup lędźwiowy w pozycji 
siedzącej na krześle lub w samochodzie. Jest łatwy w czyszczeniu, można 
go dezynfekować.

Wałek rehabilitacyjny 
nr kat. SX2-6520110
Wałek rehabilitacyjny SoftX wykonany jest z miękkiej pianki, która nie ulega 
deformacji. Dla zwiększenia żywotności pokryty jest trwałą, elastyczną i an-
typoślizgową powłoką, którą można dezynfekować. Wałek ma zastosowa-
nie jako przyrząd do ćwiczeń, a także jako podpórka dla kończyn podczas 
masażu.

40 x 25 x 4,5 cm

40 x 25 x 4,5 cm
40 x 15 cm

40 x 20 cm

 40 x 25 cm

40 x 15 cm

40 x 20 cm

40 x 25 cm

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Kształtki rehabilitacyjne
Kształtki rehabilitacyjne (wałki, półwałki, kliny, kostki) stosowane są w rehabilitacji ruchowej, podczas gimnastyki korekcyjnej i zabawy. Idealnie nadają się do 
unoszenia i separacji kończyn podczas ćwiczeń i masażu Można je wykorzystać do podpierania kolan, stóp, ramion, a także barków pacjenta. Różnorodność 
kształtów, rozmiarów i kolorów pozwala na wykorzystanie kształtek do ćwiczeń, terapii i rehabilitacji dzieci i dorosłych. Znajdą zastosowanie w przedszkolach, 
szkołach, szpitalnych oddziałach rehabilitacyjnych, przychodniach i klinikach rehabilitacyjnych, sanatoriach, w gabinetach fizjoterapeutycznych, gabinetach ma-
sażu i odnowy biologicznej oraz w domu. Wykonane z pianki poliuretanowej, która nie ulega deformacji. Obszyte kolorowym skajem.

Kostki WYMIARY [długość x szero-
kość x wysokość w cm]:

25x25x10 
30x30x15 
30×30×30 
40×40×40 
50×20×10 
50×50×50 
60×20×10 
60x30x30

Kliny

Półwałki
WYMIARY [długość x szero-

kość z wysokość w cm]:
60x18x12  60×30x10 
60×30×15 0×30×18 

60×40×20 

WYMIARY  
WAŁKÓW [średnica 

x długość]:
 15×60 / 20×30 / 
20×60 / 25×60 / 
25×100 / 30×50 / 
30×100 / 40×50 / 
40×100 / 50x 50 / 
50×100 /   60×50 / 
60×100 / 70×100

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

 20×25×10 / 30×40×16 / 
40×50×20 / 50×35×20 / 
60×60×12 / 70×60×25 / 
70×60×30 / 70×60×35 / 
80×60×40 / 100×80×30 / 

120×60×40

Wałki
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MASAŻ I TERAPIA POWIĘZI

Rollery do masażu

Piłki do masażu
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MASAŻ I TERAPIA POWIĘZI SKALA TWARDOŚCI PRODUKTÓW

Roller 145 niebieski
Roller 145 mini niebieski

miękki

średni

twardy

bardzo twardy

Roller 145 czarny
Roller 145 mini czarny
Roller 95 czarny

Roller 95 niebieski

Cork roller 95
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Nasze ciało to skomplikowana struktura do dziś niezbadana w wielu aspektach.

Aparat ruchu to układ, w skład którego wchodzi szkielet (250 kości, stawy) oraz 650 mięśni – i jedna powięź… Jeszcze do niedawna, kiedy 
mówiło się o aparacie ruchu, nikt nie brał pod uwagę skomplikowanego systemu tkanki łącznej otaczającej każdy mięsień. Dziś hasło „po-
więź” zyskało uwagę w środowisku medycznym i sportowym. 

Tkanka mięśniowa i powięź ją otaczająca tworzą cały system mięśniowo-powięziowy, który działa nierozłącznie i tworzy tak zwane 
łańcuchy mięśniowe. Oznacza to, że mięśnie nie działają osobno, tylko aktywność jednego pociąga za sobą aktywność drugiego. Tu nie ma 
izolacji.

Dr Robert Schleip, szef Projektu Badań nad Powięzią na niemieckim uniwersytecie w 
Ulm, dokonał zadziwiającego odkrycia - powięź nie jest jedynie wiązką gu-
mowatych kabli, lecz czuciowym organem naładowanym zakończe-
niami nerwowymi. Jest w nie tak bogata, jak język czy oczy.

Oznacza to, że powięź odbiera rozkazy, ale również je wyda-
je. Reaguje na otaczające środowisko, by wytworzyć coś, 
co Schleip nazywa “strukturalną kompensacją”.

Powięź otacza i zespala ze sobą każdą komórkę cia-
ła, nadaje mu kształt, determinuje naszą postawę i 
daje podparcie. Co więcej, powięź jest też ważną 
drogą przewodzącą dla układu nerwowego. 
Posklejane, nietrenowane czy niepoddawane 
terapii powięzi, można rozpatrywać w powią-
zaniu nie tylko z dolegliwościami bólowymi, ale 
również  z depresją. Dodatkowo, powięź odgry-
wa bardzo ważną rolę w procesach odżywiania 
i przemiany materii w tkankach, odpowiada 
nawet za stan odporności i kondycji systemu 
immunologicznego.
Powięzią zatem należy się odpowiednio zająć, w czym 
pomogą nam najnowsze, pomocnicze przybory do 
treningu i terapii powięzi, terapii punktów spustowych i 
do automasażu. Niemiecka marka SoftX, współpracująca 
od lat ze światem nauki, z uznanymi fizjoterapeutami, spor-
towcami wyczynowymi, ich trenerami, prezentuje najwyższej 
jakości, przyjazne ciału i łatwe w utrzymaniu czystości produkty. 
Mogą być one doskonałą pomocą  w specjalistycznych  gabine-
tach  fizjoterapeutycznych, w klubach fitness i w szkołach. Sprawdzą 
się w rehabilitacji, oraz treningu sportowym wśród początkujących i 
zaawansowanych.
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Roller 145 do masażu powięzi
nr kat.  SX-6520170
Podstawowe i najbardziej popularne rolki spośród produktów SoftX do tre-
ningu i terapii powięzi. Długość 39cm jest doskonała do masażu i ćwiczeń 
dla wszystkich głównych partii mięśniowych. Niebieskie rolki 145 są o 15% 
bardziej miękkie w stosunku do czarnych rolek. Niski stopień twardości 
sprawia, że rolka przyjemnie dopasowuje się do ciała, dzięki czemu może 
być stosowana nawet przy przewlekłych objawach bólowych.

Zestaw rollerów 145 do masażu 
powięzi
nr kat.  SX-6520193
Zestaw dwóch standardowych rolek do rozluźniającego masażu powięzi i 
treningu mięśniowego. Rolki mogą być używane podczas procesu rehabili-
tacji przez osoby początkujące, jak i przez profesjonalnych sportowców. Obie 
rolki są długości 39 cm i nadają się do masażu wszystkich partii mięśni. 
Rolki dostępne są w dwóch stopniach twardości. Czarna rolka jest o 15 % 
bardziej twarda niż rolka niebieska.

Roller 145 do masażu powięzi twardy
nr kat.  SX-6520173
Rolka do masażu powięziowo-mięśniowego w wersji czarnej jest 
 o 15% twardsza od niebieskiej rolki 145. Praca z czarną rolką to bardziej 
intensywne rozluźnienie napiętych mięśni. Znajdzie zastosowanie w rehabi-
litacji, jak i w pracy ze sportowcami.

„CORK”
Nowa seria naturalnych i ekstra-twardych produktów do masażu powięzi
Produkty „Cork” wyprodukowane są z naturalnego korka. Surowiec jest zbierany z kory dębu korkowego, który nie jest uszkadzany podczas tego procesu, dzięki czemu są możliwe wielokrotne zbiory podczas żywotności drzewa. Wysoka twar-
dości surowca zapewnia doskonałą wytrzymałość i stabilność materiału. Wszystkie produkty z serii „Cork” są produkowane bez dwutlenku węgla ( CO2 –neutral) oraz posiadają neutralny zapach. Powierzchnia produktów „Cork” jest przyjemna 
w dotyku, przystosowana do czyszczenia i dezynfekcji. Produkty o bardzo wysokiej twardości, przeznaczone do bardzo intensywnego masażu!

Cork roller 95 do masażu powięzi
nr kat.  SX-CORKROLLER95

Piłka cork do masażu powięzi 90
nr kat.  SX-CORKBALL90

Piłka cork do masażu powięzi 65
nr kat.  SX-CORKBALL65

∅ 14,5 cm, dł. 39 cm

 0,18 kg ∅ 14,5 cm, dł. 39 cm  0,18 kg
∅ 14,5 cm, dł. 39 cm  0,27kg

∅ 6,5 cm  0,30 kg ∅ 9 cm  0,40kg

∅ 14,5 cm, dł. 39 cm

 0,27 kg

∅ 9,5 cm, dł. 30 cm

 1,0 kg

in Germany in Germany

in Germany
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Roller 50 do masażu powięzi
nr kat.  SX-6520177
Rolka 50 do masażu powięzi posiada małą średnicę, dzięki czemu jest ide-
alna w leczeniu objawów bólowych rozcięgna podeszwowego. Masaż łuku 
stopy z użyciem rolki likwiduje napięcia i rozbija zrosty. Rolka ma zastosowa-
nie w rehabilitacji sportowców, a  także wszystkich pacjentów z przeciąże-
niem łuku stopy. Rolka 50 nadaje się również do masażu rozluźniającego w 
obrębie mięśni przedramion. Jest o 15% twardsza od czarnej rolki 145.

Roller 95 do masażu powięzi
nr kat.  SX-6520183
Mniejsza średnica w stosunku do rolki 145 sprawia, że masaż jest bardziej 
intensywny. 

Rolka 95 jest o 15% twardsza od czarnej rolki 145 i 30% twardsza od 
niebieskiej rolki 145.

Ze względu na dużą twardość, rolka 95 przeznaczona jest do bardziej inten-
sywnych ćwiczeń oraz dla osób z większą masą ciała.

Roller długi pilates niebieski
nr kat.  SX-6520134
Pilates jest holistycznym treningiem ciała, obejmuje świadome zaangażo-
wanie głębokich mięśni miednicy oraz kontrolowany oddech. Roller Pilates 
wykorzystywany jest w tego typu treningu zarówno do ćwiczeń rozciągają-
cych, jak i wzmacniających ze szczególnym naciskiem na głębokie mięśnie 
stabilizujące kręgosłup. Jego zastosowanie dotyczy także ćwiczeń wzmac-
niających obręcz barkową, kończyny dolne i poprawiających równowagę. 
Występuje w dwóch stopniach twardości. Niebieska rolka Pilates jest w 
porównaniu do czarnej wersji o 15% bardziej miękka. Sprawdzi się za-
tem doskonale w leczeniu pacjentów z przewlekłym bólem. Rolka wykonana 
jest ze specjalnej pianki o zamkniętej strukturze komórek, powierzchnia jest 
antypoślizgowa i łatwa w czyszczeniu.

Roller długi pilates twardy
nr kat.  SX-6520163
Roller Pilates wykorzystywany jest do treningu całego ciała, zarówno do 
ćwiczeń rozciągających, wzmacniających, jak i równoważnych. Występuje 
w dwóch stopniach twardości. Czarny roller Pilates jest o 15% bardziej 
twardy niż niebieski. Wykonany jest ze specjalnej, zbitej pianki o zamknię-
tej strukturze komórek. Powierzchnia rolki jest antypoślizgowa i łatwa w 
czyszczeniu.

Zestaw rollerów 50 i 95 do masażu 
powięzi
nr kat.  SX-6520190
Zestaw profesjonalnych, twardych rolek do masażu rozluźniającego i ucisku 
punktów spustowych. 

Mała średnica rolki 50 znajdzie zastosowanie w leczeniu i regeneracji rozcię-
gna podeszwowego. Terapia automasażem pomoże rozbić zrosty i zlikwi-
dować napięcia w obszarze łuku stopy. Idealnie sprawdzi się w rehabilitacji 
biegaczy, triathlonistów a także innych pacjentów z silnie obciążonym łukiem 
stopy. Może posłużyć także jako pomoc w leczeniu objawów napięciowych 
w okolicach kończyn górnych, które zaniedbane mogą doprowadzić do za-
paleń typu łokieć tenisisty. Terapia z rolką jest więc profilaktyką dla osób na-
rażonych na ciągłą pracę biurową. 

Dłuższa i szersza rolka o średnicy 95 idealnie nadaje się do masażu mięśni 
kończyn dolnych, górnych, a także mięśni w obrębie tułowia.

Rolki  są o 15% twardsze od czarnej rolki 145 i 30% twardsze od nie-
bieskiej rolki 145.

∅ 5 cm, dł. 15 cm

 0,03 kg

∅ 14,5 cm, dł. 90 cm

 0,40 kg

∅ 14,5 cm, dł. 90 cm

 0,50 kg

∅ 5 cm, dł. 15 cm  0,03 kg
∅ 9,5 cm, dł. 40 cm  0,16 kg

Roller 145  mini do masażu powięzi
nr kat.  SX-6520202
Krótsza wersja rollera 145 doskonale sprawdzi się w rozluźnianiu mniejszych 
powierzchni ciała np. kończyn dolnych i górnych. Znajdzie również zastoso-
wanie w rozluźnianiu mięśni w okolicy przykręgosłupowej. Roller 145 mini 
czarny jest o 15% bardziej twardy niż roller 145 mini niebieski. 

∅ 14,5 cm, dł. 30 cm 0,16 kg
∅ 14,5 cm, dł. 30 cm 0,17kg

∅ 9,5 cm, dł. 40 cm 0,16 kg
∅ 9,5 cm, dł. 40 cm 0,18kg
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Roller półwałek 2 w 1
nr kat. SX-6520196
Roller półwałek Softx jest praktycznym narzędziem w treningu powięzi i 
podczas treningu siłowego. Składa się z dwóch części, które można szyb-
ko rozłączać i łączyć. Specjalna technologia połączenia (Dovetail) pozwala 
rozdzielić roller w kilka sekund. Można więc ćwiczyć używając całej rolki lub 
obu połówek. 

Zestaw piłek do masażu powięzi
nr kat.  SX-6520191
Zestaw dwóch małych piłeczek, idealnych do ucisku punktów spustowych 
oraz do masażu głównych partii mięśniowych. Piłki wykonane z bardzo twar-
dej i zbitej pianki.

Piłka 90 do masażu powięzi
nr kat.  SX-6520179
Twarda piłeczka z pianki, idealna do ucisku punktów spustowych i masażu 
głównych partii mięśniowych. Dzięki średnicy 9cm nadaje się do wykorzysta-
nia w różnych częściach ciała. Masaż można wykonywać samodzielnie na 
macie lub na stojąco przy ścianie.

Piłka 65 do masażu powięzi
nr kat.  SX-6520178
Piłka 65 jest idealna do masażu i terapii punktów spustowych. Doskonale 
nadaje się do leczenia rozcięgna podeszwowego. Oprócz stopy może być 
stosowana w różnych miejscach ciała takich jak mięśnie szyi i tułowia.

Zestaw klinów mobilizacyjnych
nr kat.  SX-6520189
Kliny mają na celu posłużyć terapeucie w manualnych zabiegach mobiliza-
cyjnych na wybranych segmentach wzdłuż kręgosłupa. Posiadają wycięcie 
w górnej części, aby uniknąć dociskania bezpośrednio na wyrostki kolczyste. 
Mobilizacja następuje przez kontrolowany nacisk klinem na wyrostki po-
przeczne. Para klinów w dwóch różnych rozmiarach, dzięki czemu można 
dopasować je do odpowiedniego segmentu kręgosłupa.Wykonane z twar-
dej pianki.

Zestaw piłek i rollerów do masażu 
powięzi
nr kat.  SX-6520192
Zestaw do masażu rozluźniającego mięśniowo-powięziowego.

W skład zestawu wchodzi:
• roller 50 mm średnicy x 15 cm długości
• roller 95 mm średnicy x 40 cm długości
• piłka 65 mm średnicy
• piłka 90 mm średnicy

∅ 6,5 i 9 cm

 0,016 / 0,038 kg

∅ 6,5 cm

 0,016 kg

∅ 9 cm

 0,038 kg

∅ 14,5 cm, dł. 39 cm

 0,16 kg

23 x 10,5 x 8,5 cm

13,5 x 8,5 x 5 cm
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Piłki z kolcami Massageball 
nr kat. LP-9770
Piłeczki z ostrymi, twardymi kolcami, idealnie spisują się podczas masa-
żu, automasażu, w refleksologii, terapii rąk i stóp. Dzięki swojej strukturze 
umożliwiają wykonywanie ćwiczeń relaksacyjnych. Piłki wykonane są ze 
sztywnego, higienicznego PVC i pokryte są kolcami, których zadaniem jest 
delikatna stymulacja, poprawa ukrwienia skóry oraz zmniejszenie napięcia 
mięśniowego. Piłka dostępna jest w czterech rozmiarach, opakowanie za-
wiera zawsze 2 sztuki w jednym rozmiarze. 

Miękka Piłka z kolcami Beauty Reflex
nr kat. LP-9763
Miękkie piłeczki wyposażone w kolce, są idealne dla relaksacji, zmniejszenia 
napięcia, stresu. Można je wykorzystywać do masażu całego ciała. Piłki Be-
auty Reflex są bardziej miękkie od modelu Massage, wypustki są mniej ostre 
i masaż wydaje się bardziej delikatny. W komplecie 2 szt.

Wałek sensoryczny Trigger Roll
nr kat. LP3-9766
Roller z wypustkami jest wykorzystywany w fizjoterapii, doskonale nadaje się 
do ćwiczeń rozciągających typu pilates, jogi, a także masażu.

Wałek do masażu Activ Roll
nr kat. LP-3-9754-7X15-4
Wałek Activ Roll wykorzystywany jest do masażu całego ciała, refleksologii, 
terapii stóp. Wykonany z twardej gumy pokrytej delikatnymi kolcami. Zada-
niem Activ Roll jest delikatna stymulacja, poprawa ukrwienia skóry, zmniej-
szenie napięcia mięśniowego.

Wałek Fitball Roller
nr kat. LP-9512
Fitball Roller świetnie spisuje się jako wałek do pilatesu, fitnessu, jogi czy jako 
wałek rehabilitacyjny. Podstawową jego cechą, która daje mu przewagę nad 
innymi wałkami to możliwość dostosowania twardości do własnych potrzeb 
poprzez regulowanie ilości powietrza. Wałek wykonany jest z wysokiej jako-
ści gumy, odpornej na rozerwanie, a także łatwej w pielęgnacji.

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

∅ 24 cm, dł. 70 cm

∅ 16 cm, dł. 30 cm

∅ 18 cm, dł. 75 cm

 ∅ 8 cm

∅ 7,5 cm, dł. 15 cm

 

∅ 6,8 9, 10 cm 
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MATY I MATERACE

Szwajcarskie maty Airex®

Materace

Przechowywanie
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MATY I MATERACE

Maty Airex cieszą się dużym uznaniem wśród sportowców, rehabilitantów i lekarzy. Doskonale nadają się do ćwiczeń i rehabilitacji, pod wieloma względami 
przewyższają popularne maty czy materace gąbkowe. 

Dzięki różnorodności kolorów i rozmiarów oraz specyficznym właściwościom stosowane są w przedszkolach, szkołach, szpitalach, przychodniach, klinikach, 
sanatoriach, na basenach, w gabinetach fizjoterapeutycznych, gabinetach masażu i odnowy biologicznej, szkołach rodzenia, 
klubach fitness oraz do użytku indywidualnego.

Wyprodukowane z niezwykle wytrzymałego materiału o zamkniętej strukturze komórek.

Użytkowanie mat Airex nie sprawia większych trudności - produkt jest łatwy w transporcie, utrzymaniu higieny (zabez-
pieczony przed wnikaniem zanieczyszczeń oraz bakterii dzięki procesowi Sanitized) oraz przyjemny w dotyku. 

Maty

Komfortowe

Miękkie i elastyczne, ciepłe w dotyku i 
przyjemne dla skóry

Absorbujące

Zapewniają skuteczne tłumienie i 
amortyzację

Długotrwałe

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

Higieniczne

Antybakteryjna warstwa zapewnia-
jąca odporność na rozwój grzybów 
i bakterii

Nie przepuszczają wody

Dzięki odpowiedniej strukturze 
komórkowej nie przepuszczają wody 
ani wilgoci

Wielofunkcyjne

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

Zachęcamy do zamówienia bezpłatnych próbek mat tel. 52 345 66 03 

Antypoślizgowe

Specjalna technologia zapobiega 
ślizganiu się

Przylegające do podłoża

Idealnie płasko przylegają do po-
wierzchni, nie zawijają się

Zgodne z normami europejskimi

Maty Airex produkowane są w zgodzie  
z normami Unii Europejskiej oraz 
standardami 93/94 dla I klasy Urza-
dzeń Medycznych.

Właściwości mat Airex:
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Mata Atlas
nr kat.  MAT-ATLAS

Maty przeznaczone zwłaszcza do rehabilitacji i terapii. Sprawdzają się do-
skonale na oddziałach rehabilitacyjnych, w przychodniach i prywatnych ga-
binetach rehabilitacyjnych, szkołach rodzenia, basenach. Stworzone z myślą 
o treningu lub rehabilitacji indywidualnej i w parach, a także w rehabilitacji 
grupowej dzieci. Mata ma 125 cm szerokości, w związku z czym swobodnie 
może ćwiczyć na niej pacjent razem z asekurującym rehabilitantem. Odpo-
wiednia struktura, elastyczność i grubość maty zapewniają komfort i bezpie-
czeństwo podczas ćwiczeń.

Mata Corona 200
nr kat.  MAT-CORONA200
Model Corona o długości 200 cm występuje w trzech nowych kolorach: czar-
nym, brązowym i platynowo - szarym. Ze względu na swoje właściwości 
oraz uniwersalne wymiary Corona 200 może być wszechstronnie wykorzy-
stywana. Świetnie sprawdzi się w przedszkolach, szkołach, klubach sporto-
wych, szpitalach, przychodniach, basenach, a także w domu.

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

 185 x 100 x 1,5  cm  200 x 100 x 1,5  cm

 200 x 125 x 1,5  cm

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

 200 x 125 x 2,5  cm
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Mata Coronella
nr kat.  MAT-CORONELLA2
Mata Coronella jest jednym z najpopularniejszych modeli w ofercie marki 
AIREX ze względu na optymalne dla wielu zastosowań wymiary. Doskonale 
sprawdzi się w przedszkolu, szkole, przychodni czy klubie fitness. Powłoka 
Sanitized i solidne wykonanie zapewniają bezproblemową eksploatację 
przez wiele lat.

Mata Fitness 120
nr kat. MAT-FITNESS120
Mata Coronella jest jednym z najpopularniejszych modeli w ofercie marki 
AIREX ze względu na optymalne dla wielu zastosowań wymiary. Doskonale 
sprawdzi się w przedszkolu, szkole, przychodni czy klubie fitness. Powłoka 
Sanitized i solidne wykonanie zapewniają bezproblemową eksploatację 
przez wiele lat.

Mata Coronella 200
nr kat.  MAT-CORONELLA
Mata Coronella 200 jest 15 cm dłuższa od swojej poprzedniczki. Dostępna 
jest  w trzech nowych naturalnych kolorach, które dopasują się do większości 
wnętrz klubów. Mata dla najbardziej wymagających zapewnia najwyższy 
komfort ćwiczeń.

Torba na matę AIREX
nr kat.  MAT-AIREXBAG
Torba bez problemu pomieści matę Coronella,  Fitness 120, Fitline, a także 
inne maty do szerokości 60 cm.

 185 x 60 x 1,5  cm

 200 x 60 x 1,5  cm

120 x 60 x 1,5  cm
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Mata Fitline 140 i 180
nr kat. MAT-FITLINE
Maty Fitline to idealny wybór dla klubów fitness oraz dla indywidualnych 
użytkowników do ćwiczeń w domu czy na powietrzu. Fitline są nieco cieńsze 
od mat Coronella ale mimo to zapewniają doskonałe tłumienie i amortyzację 
podczas ćwiczeń. 

 180 x 60 x 1  cm

 140 x 60 x 1  cm

Możliwość wykonania oczek do zawieszenia mat.

NAJPOPULARNIEJSZY MODEL 
DLA KLUBÓW FITNESS! 

PRZETESTUJ MATY W SWOIM KLUBIE 
ZUPEŁNIE ZA DARMO, 

ZAPYTAJ O PROGRAM TESTOWY! 
TEL.: 52 345 66 03
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Wieszak na maty
nr kat.  GP-2489
Wygodny w użyciu montowany do ściany wieszak na maty, który pozwala 
zaoszczędzić miejsce w klubie. Wieszak umożliwia przechowywanie do 20 
mat.

Wymiary: szerokość 50 cm, głebokość 35 cm.

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

Wymiary: 70 x 79 x 190 cm.

Wieszaki na maty System Airex®
nr kat.  MAT-WHS
Wieszaki z serii Airex® produkowane są z wysokiej jakości nierdzewnej 
stali. Dostępne są trzy modele. Krótki 65 cm i długi 105 cm przeznaczone 
do wieszania mat bez oczek. Trzeci model do mat z oczkami,  o szerokości 
60 cm i głębokości 20 cm.

Materac jednoczęściowy Materac trzyczęściowy

Wymiary:
195 x 100 x 5
198 x 100 x 10
195 × 85 × 5

Wymiary:
195 × 85 × 5    

195 × 100 × 5 

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

Możliwość wyboru kolorów:
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PIŁKI, WAŁKI, KSZTAŁTKI

TAŚMY I TUBINGI

Taśmy lateksowe

Tubingi

Akcesoria

Elastibandy
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Taśma w kształcie pętli KLUBBEN
nr kat.  TUBE-186073
Taśma w kształcie pętli, oferuje 
szeroką gamę ćwiczeń wzmac-
niających oraz rozciągających. 
Do stosowania w domu, ga-
binecie rehabilitacyjnym, przy-
chodni czy klubie sportowym. 
Średnica 29 cm.

Akcesoria do taśm i tubingów
Akcesoria do taśm i tubingów w postaci praktycznych uchwytów, wpłyną na 
zwiększenie możliwości treningowych oraz ułatwią wykonywanie poszcze-
gólnych ćwiczeń. Proponujemy cztery rodzaje uchwytów: miękkie uchwyty 
(para), uniwersalny uchwyt paskowy, uchwyt drzwiowy i bezpieczne uchwy-
ty plastikowe (para).

nr kat. MSD-MSD5340

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

nr kat. MSD-MSD5330

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

Guma Power Band KLUBBEN
nr kat.  TUBE-186079
Gumy Power Band są wykonane z bardzo wytrzymałego, a zarazem elastycz-
nego lateksu, tworzą zamknięty krąg. Są wszechstronnie stosowane, w trenin-
gu oporowym, wzmacniającym, wytrzymałościowym, szybkościowym a także 
w rehabilitacji.

Tubing w odcinkach
nr kat.  MSD-TUBE75, MSD-TUBE30
Elastyczna guma do ćwiczeń oporowych oraz wzmacniających, wykonana 
z naturalnego lateksu. Wysoka jakość zapewni trwałość i wytrzymałość. Tu-
bing występuje w sześciu stopniach oporu, który należy dobrać do ogólnej 
sprawności i stopnia zaawansowania ćwiczeń.  Długość 7,5 i 30 m. Możliwe 
indywidualne docięcie odcinków w zależności od potrzeb.

Taśma w kształcie pętli
nr kat.  MSD-GLOBAL
Niezwykle praktyczna i łatwa w użyciu taśma w kształcie zamkniętej pętli. 
Alternatywa dla przyborów do treningu siłowego (np. hantli). Oferuje szeroką 
gamę ćwiczeń, pozycji wyjściowych, możliwości modyfikacji oraz szybkich 
zmian pozycji ćwiczącego. Przeznaczona do treningu poprawiającego siłę 
grup mięśniowych głównie kończyn górnych i dolnych.

Elastiband
nr kat.  ST-BAND
Sport-Thieme Elastiband to doskonałe taśmy do ćwiczeń zarówno w domu, 
jak i w podróży. Wysoka jakość, podwójne przeszycia oraz uchwyty ponume-
rowane od 1 do 8 ułatwią dobór oporu. Guma jest odporna na rozerwanie 
i zniekształcenia.

Taśmy treningowe w odcinkach i rolkach
nr kat.  MSD-LATEX
Wysokiej jakości taśmy wykonane z naturalnego lateksu. Mogą być używane 
przez wszystkie grupy wiekowe ćwiczących, a możliwość doboru obciążenia 
i długości czyni je jednym z bardziej uniwersalnych przyrządów treningo-
wych. Taśmy występują w długościach: 1,5 / 2,5 / 5,5 / 22,5 / 45,5 m.

(bardzo słaby)

(słaby)
(średni)
(mocny)
(bardzo mocny)
(specjalnie mocny)
(supermocny)
(ultramocny)

zestaw 5 oporów

(bardzo lekki) 105 cm

(lekki) 105 cm
(średni) 105 cm
(mocny) 105 cm

(bardzo mocny) 105 cm

7 kg

10 kg
15 kg

20 kg

(słaby)

(średni)
(mocny)
(bardzo mocny)
(specjalnie mocny)
(super mocny)

długość 7,5 i 30 m

(słaby)

(średni)
(mocny)
(bardzo mocny)

średnica 29 cm, szer. 2,5 cm

(słaby)

(średni)
(mocny)
(bardzo mocny)

średnica 29 cm, szer. 2,5 cm

(lekki)

(średni)
(mocny)

długość 140 cm

(słaby)

(średni) 
(mocny)

średnica 28 cm, szer. 5,5 cm 
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Hantle

Kettle

Obciążniki na kostki/nadgarstki

Przechowywanie

Systemy podwieszeń

Stepy

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

Hantle gumowane ergo ZIVA
nr kat.  ZVO-R8
Profesjonalne hantle Ziva dla wymagających użytkowników. Ergonomiczny 
kształt zapewnia wygodę podczas ćwiczeń i zapobiega toczeniu się hantli. 
Wyjątkowo trwałe i odporne dzięki gumowanej powierzchni.

Hantle poliuretanowe
nr kat.  ZIVA-HAN
Profesjonalne,hantle Ziva z oplotem poliuretanowym. Ergonomiczny design 
bezpośrednio przekłada się na niezrównany komfort użytkowania.  Bardzo 
wytrzymałe na zużycie.

Stojak na 10 par hantli poziomy
nr kat.  ZIVA-5104
Poziomy stojak ZIVA na 10 par dużych lub małych hantli. Pochylone pod 
odpowiednim kątem uchwyty ułatwiają zdejmowanie lub wymianę han-
tli. Uchwyty na hantle pokryte są odpornym na uderzenia nylonem w celu 
ochrony krążków. Stojaki Ziva to idealne połączenie świetnego designu i so-
lidnego wykonania.

Gumowane ciężarki kettlebells
nr kat. ZIVA-KETTLEchrome
Gumowane kettlebells ZIVA są wyjątkowe, zarówno w zakresie zastoso-
wanych technologii, jak i wzornictwa. Ergonomiczny design 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, wymaga-
jących siłowni, stref treningu personalnego oraz w najniższych wersjach 
wagowych nawet do treningu grupowego. Bardzo wytrzymałe na zużycie. 
Rączka stalowa-chromowana.

Stojak na 5 par hantli poziomy
nr kat. ZIVA-5103
Idealny dla dużych, przestronnych sal oferuje miejsce na 5 par dużych lub 
małych hantli. Pochylone pod odpowiednim kątem uchwyty ułatwiają zdej-
mowanie lub wymianę hantli. Wykonany ze stali o mocnej. Uchwyty na han-
tle pokryte są odpornym na uderzenia nylonem w celu ochrony krążków. 
Stojaki Ziva to idealne połączenie świetnego designu i solidnego wykonania.

DOSTĘPNE W ZESTAWACH 
ZE STOJAKAMI

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

 0,5 kg

 1 kg

 1,5 kg

 2 kg

 3 kg

 4 kg

 5 kg

 4/6/8/10/12/14/16/20/24/38/32 kg
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Zestaw Body Pump
nr kat.  ZIVA-ZBP
Zestaw ten składa się z gryfu oraz sześciu stalowych talerzy pokrytych spe-
cjalną gumową powłoką, która podwyższa odporność na jakiekolwiek ście-
ranie. Obciążenia stalowe są odpowiednie dla wszystkich typów gryfów o 
średnicy 25 mm. W skład zestawu Body Pump wchodzą talerze o wadze 
1.25, 2.5, i 5 kg (pary) oraz gryf i para zacisków.

Step fitness 3 poziomy
nr kat.  MSD-05070101
Mambo Max Aerobic Step to doskonałe rozwiązanie dla treningu cardio. 
Produkt posiada regulowaną wysokość, dzięki czemu istnieje możliwość 
modyfikacji poziomu trudności. Znajdzie zastosowanie w klubie fitness, ale 
także podczas treningu indywidualnego z trenerem personalnym lub rehabi-
litantem. Regulowana wysokość: 15-20-25 cm

 1,25 kg x2

 2,5 kg x2

 5 kg x2

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

 5/10/15/20/25 kg

Neoprenowe obciążniki na ręce i nogi
nr kat.  MSD-7100
Odważniki 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. Używane do wzmacniania siły mię-
śniowej górnej i dolnej części ciała. Sprzedawane w parach.

96 x 33 cm

 100 kg

Piłka lekarska
nr kat. ZIVA-DUAL
Piłka lekarska ZIVA DUAL została wykonana z wysokiej jakości gumy. Posia-
da wbudowany wentyl który służy do regulacji twardości piłki, co przekłada 
się na jej sprężystość. Powierzchnia piłki jest chropowata.

Piłka lekarska z uchwytami
nr kat. ZIVA-MDSG
Niestandardowa piłka z podwójnym uchwytem otwiera całkowicie nową 
płaszczyznę dla ruchu podczas treningu. Dzięki podwójnemu uchwytowi 
można zintegrować zaawansowane ruchy rotacyjne oraz ćwiczenia jedną 
ręką podobne do tych przy użyciu kettlebells.Ruchy takie, jak wyciskanie jed-
ną ręką nad głową czy swingi, nie mogą być wykonywane ze standardową 
piłką lekarską, ale można tego łatwo dokonać za pomocą piłki z podwójnym 
uchwytem. 

 4/5/6/7 kg

 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 kg

Worek treningowy Core Bag Ziva
nr kat. ZIVA-COREBAG
Worek treningowy z uchwytami Core Bag doskonale nadaje się do ćwiczeń 
fitness, ćwiczeń ogólnych i rozwojowych.Przeznaczony głównie do ćwiczeń 
mięśni rąk oraz górnych partii ciała. Core Bag daje nam różne możliwości 
ćwiczeń co stanowi podstawę zróżnicowanego treningu. Dzięki czterem 
uchwytom torba jest idealna do stosowania zarówno w treningu indywidual-
nym jak i grupowym.Niezwykle mocny i wytrzymały materiał zapewnia jemu 
stałą wagę, dzięki czemu trening stanowi jeszcze większe wyzwanie. Idealny 
zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.
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System podwieszeń Sling Trainer Home
nr kat.  ST-2310015
Sling Trainer Home to idealny zestaw dla 
początkujących jak i zaawansowanych 
sportowców. Jest on idealny do użytku 
w domu jak i w podróży. Uchwyt do 
drzwi powinien być przymocowany 
pomiędzy drzwiami a ościeżni-
cą. Trainer Home pozwala na 
wiele ćwiczeń dla wszyst-
kich grup mięśniowych. 
Materiał wysokiej jakości 
zapewnia bezpieczeń-
stwo ćwiczących.

TERRA-CORE BALANCE TRAINER
nr kat.  ST-TERRACORE

Terra-Core Balance Trainer to wielofunkcyjny przyrząd treningowy, który 
umożliwia wykonanie ponad 250 różnorodnych ćwiczeń. Produkt kształtem 
przypomina step, jednak posiada dodatkowo innowacyjny system – po-
duszkę powietrzną która pozwala na modyfikację intensywności ćwiczeń. 
Istnieje możliwość regulacji poziomu powietrza, im bardziej napompujemy 
poduszkę, tym przyrząd staje się bardziej stabilny. Modyfikacja ćwiczeń 
może nastąpić również przez odwrócenie urządzenia twardą platformą do 
góry. Aby zwiększyć komfort treningu z odwróconym Terra-Core, platforma 
wyposażona jest w dodatkowe uchwyty i poręcze. Balance Trainer znajdzie 
zastosowanie wśród entuzjastów fitness, a także jako produkt wspoma-
gający trening równowagi wśród sportowców,  jak i również pacjentów w 
dalszym etapie rehabilitacji pourazowej. Przyrząd treningowy sprzedawany 
w zestawie wraz z pompką, plakatem z ćwiczeniami oraz płytą instruktażo-
wą DVD. Wymiary: 117 x 44 x 26 cm, waga: 14 kg, maksymalne obciążenie: 
ok. 450 kg.

System podwieszeń Sling Trainer Pro
nr kat.  ST-2310028
Trener Sling Trainer Pro zapewnia szczególnie skuteczny i kompleksowy tre-
ning całego ciała. Idealny do stosowania w domu i w siłowni. Szeroka gama 
ćwiczeń pozwala trenować wszystkie grupy mię-
śniowe. W porównaniu do wersji Home,wer-
sja Pro posiada specjalny system regulacji, 
który umożliwia trening w 3 poziomach 
trudnosci. Przy zastosowaniu do 
podwieszenia, pas można zwięk-
szyć lub zmniejszyć co zmieni 
intensywność treningu. Po-
prawia wytrzymałość, koor-
dynację i elastyczność.

Flow Tonic®

nr kat. FLOW-418T, FLOW-4188
FLOW TONIC® to oryginalne narzędzie oraz program ćwiczeń, który łączy 
trening siły z płynnym ruchem ciała. Podczas ćwiczeń można używać jedne-
go lub dwóch dysków. Mają zastosowanie w różnorodnych technikach 
fitness, takich jak: pilates, ćwiczenia zdrowego kręgosłupa, trening senso-
motoryczny, 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 przystęp-
nej 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 gim-
nastycznych. Dyski na dywan/wykładzinę wykonane są z tworzywa PVC, 
dzięki któremu wykonywane ruchy będą płynne, górna część pokryta jest 
dodatkowo pianką EVA, która nie pozwoli na ślizganie się dysku w punkcie 
podparcia. Użytkowane na właściwym podłożu są wyjątkowo trwałe. Mogą 
być one wykorzystywane w fitnessie, fizjoterapii, treningu personalnym, 
pilatesie, wzmacnianiu i ćwiczeniach typu zdrowy kręgosłup.
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BeBalanced

Poduszki równoważne

Dyski równoważne



RÓWNOWAGA

tel. +48  52 345 66 0334

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

Balance Pad  Elite
nr kat. MAT-BALANCEELITE 
Poduszka Balance Pad Elite jest naturalnym efektem ewolucji poduszki Ba-
lance Pad i w stosunku do poprzedniczki wyposażona została w antypośli-
zgowe wypustki na powierzchni. Mają one na celu stymulację receptorów 
stopy, zapewniają także większą przyczepność poduszki do podloża.

PRZETESTUJ PODUSZKI
BALANCE PAD

ZUPEŁNIE ZA DARMO!
ZAPYTAJ O PROGRAM TESTOWY 

TEL.: 52 345 66 03

Jak trening w chmurach

Trening Body & Mind na produktach BeBalanced pozwala uzyskać maksy-
malny efekt treningowy przy minimalnym wydatku energii. Linia produktów 
BeBalanced 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.

AIREX i BeBalanced!

Aktywacja i stymulowanie

Destabilizujące działanie produktów Balance, wpływa stymulująco na ośrod-
kowy układ nerwowy. Aby przywrócić wybijanemu z równowagi ciału ba-
lans, 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 tre-
ningu mogą być szybciej osiągnięte.

Unikalny materiał

Sekret tkwi w unikalnym materiale, z których stworzona jest linia produktów 
Airex Balanced. Produkty wykonane są ze specjalnej pianki, która w 90% 
składa się z milionów pęcherzyków powietrza.  Materiał jest niezwykle przy-
jemny w dotyku, ćwiczenia wykonywane boso przynoszą ulgę ciału i umy-
słowi. Dodatkowe wypustki na powierzchni stymulują receptory stopy co 
wywołuje dodatkowy efekt terapeutyczny.

 50 x 41 x 6  cm 0,7 kg

 50 x 41 x 6  cm 0,7 kg

Kołyska koordynacyjna 
Pro pod poduszkę Airex 
nr kat.  SX-6520156
Kołyska wykonana jest z twardej i zbitej pianki o stromym kącie nachylenia. 
Stanowi idealne połączenie z PODUSZKĄ BALANCE PAD AIREX dając efekt 
utrudnienia poziomu ćwiczeń. Sprawdzi się wśród pacjentów po urazach 
kończyn dolnych w późniejszym etapie procesu rehabilitacji. Doskonała do 
zaawansowanych ćwiczeń koordynacyjnych i równoważnych. 

50 x 45 x 10 cm

 1,50 kg
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41 x 25 x 6 cm

 0,350 kg

Balance Pad XL 

nr kat. MAT-BALANCEPADXL

Poduszka równoważna Balance Pad XL jest większą wersją Balance Pad 
Elite. Posiada wszystkie charakterystyczne cechy produktów Airex. Peł-
ni 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.

Balance Pad Mini 
nr kat. MAT-BALANCEMINI
Poduszka Balance Pad Mini została zaprojektowana z pomocą trenerów 
personalnych. Posiada właściwości poduszki Balance Pad Elite, ale jej wiel-
kość stanowi funkcjonalną przewagę. Zmieści się swobodnie do każdej 
sportowej torby, a także do torby fizjoterapeuty. Poduszka Balance Pad Mini 
stworzona jest z najwyższej jakości materiałów. Na jej powierzchni znajdują 
się antypoślizgowe wypustki, które zapewniają przyjemną stymulację recep-
torów stopy podczas ćwiczeń boso. Aktywność z poduszką Balnce Pad Mini 
firmy Airex to praca nad mobilnością, stabilnością i równowagą. Doskonale 
sprawdzi się podczas ćwiczeń równoważnych w wykroku lub w staniu na 
jednej nodze, podczas ćwiczeń w podporze (np. plank). Poduszka Balance 
Pad Mini jest przystosowana zarówno do ćwiczeń statycznych, jak i dyna-
micznych. Trening z poduszką poprawi zdolności koordynacyjne, siłę, wytrzy-
małość a także dynamikę. Produkt dzięki swym małym wymiarom znajdzie 
zastosowanie również w pozycjonowaniu osoby ćwiczącej lub pacjenta. 

 98 x 41 x 6  cm

 162 x 24 x 6  cm

Równoważnia
nr kat.  MAT-BALANCEBEAM
Balance Beam jest doskonałym przyrządem do treningu równoważnego. 
Równoważnia została wykonana ze specjalnej, bardzo miękkiej pianki, któ-
rej struktura zapewnia niestabilne podłoże, jest jednocześnie wytrzymała i 
odporna na zniekształcenia. Posiada wszystkie charakterystyczne cechy dla  
produktów Airex. Ćwiczenia na równoważni mimowolnie angażują mięśnie 
dpowiedzialne za utrzymanie postawy. Zastosowanie: Trening sportowy, 
ogólnorozwojowy, równoważny, relaksacyjny, rehabilitacja: trening rów-
noważny, 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 ćwiczenia 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 równoważnię jednocześnie z innymi produktami Airex 
(mata i poduszki równoważne). Aby osiągnąć optymalny efekt zaleca się 
ćwiczenie boso.
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Dysk Senso Disco Sit
nr kat. LP-8911
Nadmuchiwany, wielofunkcyjny dysk sensoryczny. Jedna powierzchnia jest 
gładka, a druga posiada wypustki dla dodatkowej stymulacji receptorów. 
Disco Sit można samodzielnie pompować dostosowując jego twardość do 
własnych potrzeb. Poduszka sensoryczna znajduje zastosowanie w reha-
bilitacji, korekcie wad postawy, treningu równoważnym, wzmacniającym. 
Można na niej wykonywać szereg ćwiczeń w różnych pozycjach - stojącej, 
siedzącej, klęczącej, leżącej. Świetnie sprawdza się jako poduszka do sie-
dzenia ponieważ wymusza prawidłową pozycję siedzącą.

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

∅ 39 cm

 200 kg

∅ 62 cm

∅ 32 cm

 200 kg

∅ 32 cm

 200 kg

∅ 40 cm, wys. 25 cm

 200 kg
∅ 55 cm

 200 kg

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

Disco Dome
nr kat. LP-9511
Zestaw składający się z dużego dysku równoważnego Disco Sport oraz pla-
stikowej podstawy o pasującej średnicy. Świetna alternatywa dla sprzętów 
typu BOSU. Dysk posiada średnicę 55 cm oraz antypoślizgową podstawę, 
stosowany może być także osobno. Dysk na podstawie nie ślizga się dzię-
ki specjalnym wypustkom. Nadaje się do korekcji wad postawy, znajduje 
zastosowanie w treningu proprioreceptywnym i równoważnym, a także w 
treningu funkcjonalnym.

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

Trener równowagi Core-Balance
nr kat. LP-9513
Nadmuchiwana kopuła o sztywnej podstawie, idealna do ćwiczenia rów-
nowagi. Core-Balance może być pompowany w różnym stopniu dla indy-
widualnych potrzeb ćwiczącego. Zmiana jego elastyczności pozwala na 
wykonywanie ćwiczeń równoważnych zarówno w pozycjach dynamicznych, 
jak i statycznych.
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Trening kończyn górnych

Trening kończyn dolnych

Rotory
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Siatka rehabilitacyjna 
Power-Web
nr kat.  MSD-SIATKA30
Siatka rehabilitacyjna Power-web Combo o średnicy 36 cm. Wyproduko-
wana z wysokiej jakości lateksu, jest wytrzymała i odporna na rozerwanie 
(siatka jest trwale zintegrowana ze sztywną obręczą). Idealna do poprawy 
ogólnej sprawności dłoni. Wymusza pracę mięśni dłoni, przedramienia, 
poprawia zakres ruchu w stawach międzypaliczkowych i nadgarstku, wpły-
wa na zmniejszenie bólu i sztywności stawów palców, dłoni i nadgarstka, 
pomaga wzmocnić chwyt lub przywrócić zaburzone funkcje chwytne ręki. 
Istnieje wiele ćwiczeń możliwych do wykonania za pomocą siatki (w opako-
waniu dodatkowo książeczka z przykładowymi ćwiczeniami). Poszczególne 
siatki różnią się między sobą sztywnością. 

Wałek elastyczny trener dłoni MSD Bar 
nr kat.  MSD-016001
Giętki wałek MSD Bar idealnie sprawdzi się w treningu mięśni kończyn gór-
nych. W trakcie ćwiczen dochodzi do aktywacji mięśni zginaczy, prostowni-
ków i rotatorów przedramion. Ćwiczenia polegają na zginaniu, prostowaniu i 
skręcaniu wałka. Wałek MSD Bar znajdzie zastosowanie w rehabilitacji i pro-
filaktyce przeciwko zapaleń ścięgien łokcia. Stanowi doskonałe rozwiązanie 
w walce z zapaleniem łokcia golfisty i tenisisty. Dostępny w trzech kolorach 
z różną siłą oporu.

Piłka do ćwiczenia dłoni  
Handmaster Plus
nr kat.  MSD-HANDMASTER
Piłeczka Handmaster Plus jest pomysłowym przyrządem do ćwiczeń i re-
habilitacji dłoni. Wykonana z miękkiej, przyjemnej w dotyku pianki, posia-
da dodatkowe gumeczki dla każdego palca. Umożliwia ćwiczenia mięśni 
zginaczy i prostowników dłoni. Idealna w rehabilitacji RZS, chorób zwy-
rodnieniowych ręki, po urazach palców, dłoni, nadgarstka, przedramienia, 
przy osłabionej sile mięśni przedramienia i dłoni. Sprawdza się jako przy-
rząd do ćwiczeń przeciwzakrzepowych. Dostępne są 3 kolory piłek, każda 
o innym stopniu twardości.

Piłeczki do ściskania
nr kat.  MSD-BALL
Silikonowe piłki MSD o ergonomicznym kształcie, stworzone do ćwiczeń ręki. 
Wykonane są z miękkiego, elastycznego materiału, który można podgrze-
wać lub chłodzić przed użyciem. Ćwiczenia z piłką angażują do pracy mię-
śnie dłoni i przedramienia, przyczyniają się do poprawy zakresu ruchu w 
stawach międzypaliczkowych i nadgarstku, wpływają na zmniejszenie bólu 
i sztywności stawów palców, dłoni i nadgarstka, pomagają wzmocnić chwyt 
lub przywrócić zaburzone funkcje chwytne ręki. Energiczne ruchy prostowa-
nia i zginania nadgarstka oraz ściskanie wpływają na poprawę krążenia 
(ćwiczenia przeciwzakrzepowe). Silikonowe piłki idealnie spisują się w re-
habilitacji chorób RZS, przy chorobie zwyrodnieniowej, po urazach palców, 
dłoni, nadgarstka, przedramienia, przy osłabionej sile mięśni przedramienia 
i dłoni. Oprócz tego ściskanie może pełnić funkcję rozluźniającą i zmniejsza-
jącą stres. Dostępne są w 5 kolorach o różnej twardości.

Masa do ćwiczenia dłoni Theraflex
nr kat.  MSD-MASA
Masa plastyczna do ćwiczeń i rehabilitacji dłoni i palców. Dla osób uczu-
lonych na lateks jest alternatywą dla silikonowych jaj i piłek, ponieważ nie 
zawiera lateksu, jest hipoalergiczna i bezwonna. Masa nie pozostawia tłu-
stych śladów na materiałach i dłoni ćwiczącego. Wymusza pracę mięśni dło-
ni, przedramienia, poprawia zakres ruchu w stawach międzypaliczkowych i 
nadgarstku, wpływa na zmniejszenie bólu i sztywności stawów palców, dłoni 
i nadgarstka, pomaga wzmocnić chwyt lub przywrócić zaburzone funkcje 
chwytne ręki. Idealna w rehabilitacji RZS, chorób zwyrodnieniowych ręki, po 
urazach palców, dłoni, nadgarstka, przedramienia, przy osłabionej sile mię-
śni przedramienia i dłoni. Sprawdza się jako przyrząd do ćwiczeń przeciw-
zakrzepowych. Dostępna w 5 kolorach różniących się od siebie twardością.

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

(bardzo miękkie) 

(miękkie) 
(średnie) 
(mocne) 

(bardzo mocne)

(lekki) 

(średni) 
(mocny) 
(bardzo mocny) 

(specjalnie mocny)

(miękkie) 

(średnie) 

(mocne) 

∅ 40, 55 mm
 ∅40, 55 mm
 ∅40, 55 mm
∅ 40, 55 mm
∅ 40, 55 mm

(bardzo słaba) 85/110/170/450 g
(słaba) 85/110/170/450 g
(średnia) 85/110/170/450 g
(mocna) 85/110/170/450 g
(bardzo mocny) 85/110/170/450 g

(bardzo słaba/średnia) ∅ 36 450 g
 (słaba/mocna) ∅ 36 450 g
(średnia/bardzo mocna) ∅ 36 450 g
(mocna/extra mocna) ∅ 36 450 g
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Siatka rehabilitacyjna Junior
nr kat.  MSD-SIATKA20 (junior)
Siatka rehabilitacyjna Power-web Junior o średnicy 18 cm. Posiada te same 
zalety i parametry konstrukcyjne co model Combo, różni się jednak wiel-
kością i stopniem trudności. Każdy kolor siatki odzwierciedla inny stopień 
sztywności.

∅ 18 (miękka) 

∅ 18 (średnia) 
∅ 18 (mocna) 

225 g

23 x 14 x 4 cm 

∅ 17

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

Mata sensoryczna Bene Feet
nr kat. LP-9747
Mata Bene-Feet wyposażona w stymulujące wypustki, przeznaczona do 
masażu stóp. Pobudza krążenie oraz rozluźnia mięśnie. Wykonana jest z 
miękkiej, przyjemniej w dotyku gumy.

Rotory 
Cechy wspólne: 

• Urządzenia rehabilitacyjne służące do ćwiczeń kończyn górnych i dol-
nych, aktywnych lub pasywnych w zależności od rodzaju rotora

• Znajdują zastosowanie w leczeniu schorzeń narządu ruchu o podłożu 
ortopedycznym, reumatologicznym i neurologicznym

• Efektem ich użytkowania jest wzmocnienie mięśni kończyn górnych i 
dolnych oraz poprawa krążenia krwi

• Idealnie spisują się w salkach kinezyterapeutycznych (szpitale, ośrodki 
rehabilitacyjne) oraz w warunkach domowych

• Postawione na podłodze służą ćwiczeniu kończyn dolnych, a na pod-
wyższeniu ćwiczeniu kończyn górnych

• Możliwa jest regulacja obciążenia i prędkości

• Urządzenie jest lekkie, niewielkich rozmiarów, łatwe w użyciu i trans-
porcie

• Dla osób młodych i starszych, które w warunkach domowych lub am-
bulatoryjnych mogą poprawić swoją kondycję i sprawność ruchową

Rotor mechaniczny
nr kat. MSD-17010 
Rotor mechaniczny, wykonany z metalu, posiada antypoślizgowe nakładki, 
dzięki którym stoi stabilnie na podłożu. Jest to wersja podstawowa, w której 
pedały stanowią jednocześnie rączki. Możliwa jest ręczna regulacja obcią-
żenia. Urządzenie jest lekkie, niewielkich rozmiarów, co ułatwia jego przesta-
wianie bądź schowanie. Do ćwiczeń czynnych i oporowych kończyn górnych 
i dolnych. Wymiary: 52 x 42 x 26 cm, waga 2 kg.

Rotor mechaniczny biały
nr kat. MSD-17011 
Najnowszy rotor mechaniczny w wersji ekonomicznej to niewielkich wy-
miarów przyrząd, który jest znakomitym rozwiązaniem dla przywrócenia 
osłabionej siły mięśniowej i poprawienia krążenia krwi. Produkt znajdzie 
zastosowanie w treningu kończyn dolnych, natomiast położony na stole - 
sprawdzi się jako rotor do treningu kończyn górnych. Montaż i demontaż 
produktu wiąże się z użyciem 6 śrub, co zwiększa jego praktyczność. Złożony 
rotor jest bardzo poręczny w przechowywaniu i przenoszeniu - mieści się w 
małym, kompaktowym opakowaniu z uchwytem. Regulację oporu w urzą-
dzeniu zapewnia pokrętło, dzięki któremu istnieje możliwość zmniejszania i 
zwiększania stopnia trudności podczas rehabilitacji. Wymiary: 51 x 41 x 28 
cm, waga: 2,2 kg.
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Rotor elektryczny Oxycycle II
- trening pasywny
nr kat.  MSD-16041P
Rotor elektryczny wyłącznie do ćwiczeń pasywnych - urządzenie samo kręci 
pedałami i wymusza ruch kończyn u osoby ćwiczącej. Wyposażony w funk-
cję ustawienia czasu treningu, wyświetlacz LCD na którym wyświetlany jest 
czas, pokonany dystans, ilość spalonych kalorii oraz liczba obrotów na mi-
nutę. W zestawie do urządzenia dołączone są pedały oraz uchwyty do rąk.

Wymiary: 50 x 46 x 38 cm, waga 8 kg.

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

Wymiary: 50 x 46 x 38 cm, waga 8,5 kg.

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

Wymiary: 50 x 46 x 38 cm, waga 9 kg.
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Pasy wypornościowe

Hantle

Dyski

Mankiety

Piłki

Stepy

Makarony

Rowery i bieżnie
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Hantle Meio
nr kat.  AQ-TA605
Hantle oporowe wykonane z lekkiej pianki Eva. Obok pasa wypornościowe-
go są podstawowym sprzętem wykorzystywanym na zajęciach aqua ae-
robiku. Ćwiczenia w wodzie z hantlami wzmacniają mięśnie górnych partii 
ciała. Sprzedawane w parach.

Wymiary: 28 cm (długość), 15cm (średnica)

Hantle Fashy
nr kat.  AQ-F4425
Wysokiej jakości hantle wykonane z lekkiej, nie chłonącej wody pianki EVA. 
Dzięki rozłącznym dyskom można zmniejszać lub zwiększać opór w wodzie. 
W zestawie 2 szt. hantli.

Dyski Fashy
nr kat.  AQ-F4411
Aqua dyski z niechłonącej wody i trwałej pianki Eva. Świetne na zajęcia aqua 
aerobiku, zwiększają opór podczas ćwiczeń w wodzie i pomagają budować 
siłę. Dostosowane do prawej lub lewej ręki. W komplecie 2 sztuki.

Dwa rozmiary:

    S - średnica 17cm, kolor pomarańczowy

    M - średnica 20cm, kolor niebieski

AQUA NORDIC JET
nr kat.  ST-2334804
Połączenie treningu Nordic Walking z odciążającym środowiskiem wodnym 
to bezpieczeństwo dla stawów kręgosłupa i kończyn dolnych. Aqua Nordic 
Jet wyglądem przypomina hantle, składa się z dwóch stożków (jeden mniej-
szy, drugi większy) połączonych rękojeścią przez którą przepływa woda. 
Opór wynikający z przepływającej wody aktywuje mięśnie obręczy barkowej 
i wpływa pozytywnie na ergonomiczne, naprzemienne ruchy barków i mied-
nicy. Trening z Aqua Nordic Jet jest doskonałym urozmaiceniem zajęć aqua 
fitness. Produkt znajdzie również zastosowanie w treningu indywidualnym.

Pas wypornościowy Fashy
nr kat.  AQ-F4403
Pas ułatwia utrzymanie prawidłowej pozycji ciała podczas treningu aqua 
i nie dopuszcza do całkowitego zanurzenia się osoby ćwiczącej. Wy-
konany jest z trwałej, a jednocześnie elastycznej pianki EVA, posiada 
plastikowe przelotki, zapobiegające przetarciom pianki. Dostępny jest  
w czterech rozmiarach, dostosowanych do wagi ćwiczących.

Model:

S - do 60 kg, wymiary - 64 x 20 x 4 cm,

M - od 60 kg do 75 kg, wymiary - 70 x 23 x 4 cm,

L - od 75 kg do 100 kg, wymiary - 77 x 23 x 4 cm,

XL - od 100 kg do 125 kg, wymiary - 78 x 26 x 4 cm.

Pas wypornościowy Fashy
nr kat.  AQ-F4402
Wyjątkowo trwały pas wypornościowy z wysokiej jakości pianki EVA. Za-
mknięta struktura komórek pianki powoduje, że pas nie chłonie wody. Po-
siada regulowane zapięcie poprzez klamrę. Dwa rozmiary dostosowane do 
wagi użytkowników.

    M - od 60 do 75kg; wymiary: 70x21x5cm

    L - od 75 do 100kg; wymiary: 77x22x5cm
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Mankiety na kostki
nr kat.  AQ-F4409
Kształt mankietów oraz dodatkowy pasek mocujący pod stopą za-
pewniają odpowiednią i nieruchomą pozycję na nogach ćwiczą-
cego podczas zajęć aqua. Wykonane są z doskonałej jakości  
pianki, miękkiej i bardzo odpornej. W komplecie para.

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

Mankiety na kostki/nadgarstki
nr kat. AQ-TAANKL
Mankiety wypornościowe z doskonałej jakości pianki. Bardzo miękkie i nie-
zwykle komfortowe dla ćwiczącego. Posiadają regulowane zapięcie na rzep. 
Nadają się do ćwiczeń ramion i nóg. Sprzedawane w parach.

Wymiary: 50 x 10 cm.

ŁOPATKI OPOROWE AQUA BEFLEX
nr kat.  ST-2288518
Łopatki oporowe Aqua BeFlex to uniwersalny przyrząd treningowy, który 
urozmaici zajęcia aqua fitness.Produkt wykonany jest z elastycznego si-
likonu, dzięki czemu doskonale współpracuje z oporem wody i aktywnym 
ruchem. Produkt przeznaczony jest do użytku zarówno w płytkiej, jak i głębo-
kiej wodzie. W przypadku treningu w w wodzie głębokiej, warto dodatkowo 
użyć produktów wypornościowych typu pasy ze względu na fakt, że łopatki 
nie stwarzają warunków wyporności. Łopatki dostępne są w 4 pastelowych 
kolorach: różowy, fioletowy, turkusowy i granatowy.

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

Piłka Over Ki
nr kat. LP-9508
Piłka wykonana z miękkiej i gładkiej gumy. Pompowana do maksymalnej 
średnicy 15 cm. Doskonała  na zajęcia w wodzie!

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

Kosz na makarony
nr kat. ST-012 
Kosz na makarony z tworzywa sztucznego przeznaczony na 40 makaronów. 

Wymiary: 60 x 40 x 106 cm.

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

Makarony
nr kat.  AQ-0060-160
Makarony wykonane są z bardzo wytrzymałej, nieabsorbującej wody pianki. 
Są elastyczne, dzięki czemu świetnie sprawdzają się podczas najróżniej-
szych ćwiczeń w wodzie. Przy wykorzystaniu łączników można budować 
z nich wszelakie konstrukcje takie jak: tory przeszkód, tunele, zabawki. Ich 
wykorzystanie ogranicza tylko nasza wyobraźnia. PRODUKOWANE W NIEM-
CZECH. średnica 70 mm, długość 160 cm.

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

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.
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TRAMPOLINA PODWODNA AQQUATIX
nr kat. AQ-AFA0603
Podwodna trampolina doskonała zarówno do treningu aqua fitness jak 
i rehabilitacji w wodzie. Ćwiczenia na trampolinie  podwodnej  wzmocnią 
wszystkie partie mięśni bez obciążania stawów.Będzie to z pewnością cieka-
wa forma zajęć w wodzie. W zestawie znajduje się 5 nóżek z przyssawkami.
Konstrukcja wykonana ze stali AISI 316L. Idealna dla głębokości 100-140 cm.

Wymiary: średnica 91cm, wysokość 21cm, waga: 5kg, kolor: żółty.

HEXAGONE ROWER HEXA BIKE OPTIMA 
nr kat. AQ-HBP
Rower Hexa Bike Premium jest wykonany z materiałów odpornych na 
działanie chemii basenowej. Korpus wytworzony jest z polipropylenu co w 
znacznym stopniu eliminuje wystąpienie uszkodzeń ciała z uwagi na brak 
ostrych krawędzi. Ruchome części wykonane są ze stali nierdzewnej z 7-let-
nią gwarancją antykorozyjną. Rower dostosowany do basenu o głębokości 
pomiędzy 120 a 170 cm. Może być użytkowany zarówno w butach wodnych 
jak i bez. Transport roweru jest ułatwiony za sprawą 2 rolek zamontowanych 
w przedniej podstawie. Rower wyposażony jest w hamulec.

Charakterystyka:

•     dostępność w 7 kolorach

•     regulacja kierownicy w 2 płaszczyznach

•     miękkie regulowane siodełko

•     ciężar 16 kg

•     wymiary: 120 x 160 x 66 cm 

HEXAGONE ROWER HEXA BIKE OPTIMA 
nr kat. AQ-HBO
Rower Hexa Bike Optima jest wykonany z materiałów odpornych na działa-
nie chemii basenowej. Korpus wytworzony jest z polipropylenu co w znacz-
nym stopniu eliminuje wystąpienie uszkodzeń ciała z uwagi na brak ostrych 
krawędzi. Ruchome części wykonane są ze stali nierdzewnej z 7-letnią gwa-
rancją antykorozyjną. Rower dostosowany do basenu o głębokości pomię-
dzy 120 a 170 cm. Może być użytkowany zarówno w butach wodnych jak i 
bez. Transport roweru jest ułatwiony za sprawą 2 rolek zamontowanych w 
przedniej podstawie. 

Charakterystyka:

•     dostępność w 8 kolorach

•     regulacja kierownicy w 2 płaszczyznach

•     miękkie regulowane siodełko

•     ciężar 14 kg

•     wymiary: 115 x 92 x 66 cm 

System nagłośnienia do aqua fitness 
HEXASONO
nr kat. AQ-HAXASONO
Kompletne, mobilne, zintegrowane rozwiązanie do nagłaśniania zajęć aqua 
fitness oparte na akumulatorze dużej mocy. Zapewnia wyśmienitą jakość 
dźwięku i długi czas pracy na baterii (8 godzin). Ładowanie 5 h, wytrzyma-
łość 30 cykli), Komunikacja poprzez Bluetooth, wejścia AUX in dla odtwa-
rzacza MP3, wejście CD in, możliwość zasilenia dodatkowego urządzenia. 
Wejście mikrofonu, wskaźnik naładowania baterii, możliwość podłączenia 
dodatkowego wzmacniacza lub głośnika konwencjonalnego oraz podwod-
nego (Hexarmony 60W, opcja). Moc całkowita 300W (moc zintegrowane-
go głośnika aktywnego 150W). Konstrukcja wykonana z impregnowanego 
drewna, wytrzymała powłoka poliuretanowa, ściany z anodowanego alu-
minium z łącznikami z PVC skręcanymi za pomocą śrub ze stali AISI316L. 
46x38x77 cm, waga 45 kg. Idealny i wytrzymały na agresywne środowisko 
basenowe towarzysz każdych zajęć aqua!
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WATERWELL®

Doskonałe narzędzie do ćwiczeń i hydroterapii – basen oferujący głębokość 
od 99 do 129 cm zbudowany z modułowych paneli, który można ustawić do-
słownie wszędzie. Świetnie nadaje się do domu, ale jest też bardzo dobrym 
wyborem dla gabinetów i małych klinik rehabilitacyjnych chcących rozsze-
rzyć spektrum świadczonych usług o hydroterapię lub aqua aerobik. WATER-
WELL może być wyposażony w napędzane hydraulicznie lub mechanicznie 
bieżnie podwodne, pochwyty ułatwiające wejście, wyjście oraz wykonywa-
nie ćwiczeń, a wszelka aparatura uzdatniająca wodę znajduje miejsce pod 
obudową urządzenia.

Szczegóły na www.klubbenpool.pl

SPECYFIKACJA:
• Powierzchnia lustra wody:  1,83 x 1,83 m do 2,74 x 4,57 m (co 30 cm)

• Głębokość wody: 99 cm, 114 cm lub 129 cm

• System uzdatniania wody obejmujący skimmer, filtr kartuszowy, wkład 
Nature2 z jonami srebra i miedzi, grzałkę ze sterownikiem

• Kontroler temperatury i sterownik na obudowie z wyświetlaczem LED

• Wewnętrzna ławeczka

• Wewnętrzne stopnie

OPCJE:
• Konstrukcje brzegowe z imitacji kamienia lub  z aluminium 

• Podwodne bieżnie  

• Przykrycie ze zwijarką

• Uchwyty ze stali nierdzewnej

• Obudowa zewnętrzna systemowa

• Podwodne oświetlenie

• Lampa UV do uzdatniania wody

• Schody zewnętrzne

• Dysze do masażu podwodnego
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Piłki do skakania

Integracja sensoryczna

Gry logopedyczne

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

Jeździk do konika Rody
nr kat. LP-7990
Jeździk – baza na kółkach do konika Rody oraz królika Raffy. Jeździk zmieni 
zabawkę do skakania w szybki pojazd. Montaż jest bardzo łatwy, wystarczy 
dopasować nogi konika w otwory w bazie i zabawka gotowa do jazdy. 

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

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

Królik Raffy
nr kat. LP-8008
Raffy wspomaga rozwój motoryki oraz równowagi u dzieci. Najnowszy pro-
dukt marki Gymnic. Dostępny w dwóch modnych kolorach. Umożliwia tre-
ning mięśni głebokich  przykręgosłupowych i zabawę jednocześnie. Kształ-
tuje rozwój aparatu ruchowego i równocześnie sprawia wiele radości.

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

max. obwód 68 cm, wys. 54 cm

max. obwód 68 cm, wys. 54 cm
max. obwód 68 cm, wys. 54 cm

 od 3 lat  200 kg

∅ 45 cm  od 5 lat
∅ 55 cm  od 7 lat
∅ 65 cm  od 9 lat

  200 kg

max. obwód 68 cm, wys. 54 cm

max. obwód 68 cm, wys. 54 cm

 od 3 lat  200 kg

32  x 50 cm

 od 3 lat 

32  x 65 cm

 od 3 lat 

max. obwód 96 cm, wys. 66 cm

 od 5 lat  200 kg
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Piłka do skakania Hop Fantasy
nr kat. LP-8040
Piłka do skakania Hop w wersji przeźroczystej z kolorowymi gwiazdkami o 
średnicy 45cm. Tak jak cała seria piłek Hop posiada zamknięty uchwyt, co 
przekłada się na większe bezpieczeństwo podczas skakania.

Piłki do skakania Oppy
nr kat. LP-8035
Ten model oparty jest na konstrukcji i założeniach piłki HOP, wykonany z 
tego samego wysokiej jakości materiału, tak samo trwałego i wytrzymałego. 
Zasadnicza różnica polega na uchwycie w jaki piłka została wyposażona – 
są to 2 sterczące wypustki, niepołączone ze sobą, przez co nauka skoków 
i przemieszczania się na piłce okazać się może prawdziwym wyzwaniem. 
Model polecany do zabaw indywidualnych i grupowych, a także do aktyw-
nego siedzenia. Efektem ćwiczeń jest wzmocnienie układu mięśniowego, a 
także zdolności koordynacyjnych i reakcji równoważnych.

∅ 50 cm  od 6 lat
∅ 60 cm  od 8 lat

  200 kg

∅ 45 cm  od 5 lat

  200 kg

 2 do 10 lat

 2 do 10 lat

Tor równoważny
(wersja podstawowa)
nr kat. GNG-2229
Tor równoważny Gonge jest idealny do zabawy, terapii i rehabilita-
cji dzieci z problemami sensomotorycznymi, zaburzeniami równowagi 
i propriocepcji. Aktywność na torze równoważnym jest z jednej strony 
zabawą, a z drugiej wyzwaniem. Elementy toru są wykonane z tworzy-
wa sztucznego wzmocnionego stalowymi prętami. Całość tworzy bez-
pieczną i solidną konstrukcję po której dziecko może się swobodnie 
przemieszczać. Elementy toru można łączyć na wiele sposobów, do-
stosowując poziom trudności do wieku i poziomu rozwoju dziecka.  
Tor może być budowany na wysokość od 10 do 24 cm.

Tor równoważny
(wersja średnio zaawansowana)
nr kat. GNG-2238
Tor równoważny Gonge w wersji ŚREDNIO ZAAWANSOWANEJ jest dosko-
nałym wyzwaniem dla systemu równowagi. Doskonale sprawdzi się jako 
zabawa wspomagająca rozwój, jak i jako wsparcie w procesie rehabilitacji 
dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Elementy konstrukcyjne toru 
mogą być dowolnie łączone, co pobudza dziecięcą wyobraźnię. Tor w wersji 
ŚREDNIO ZAAWANSOWANEJ posiada utrudnienia takie jak: ruchoma deska, 
odchylający się dysk. Można go budować na wysokośd 10-24 cm.

Równoważnia
nr kat.  MAT-BALANCEBEAM
Balance Beam jest doskonałym przyrządem do treningu równoważnego. 
Równoważnia została wykonana ze specjalnej, bardzo miękkiej pianki, któ-
rej 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 rów-
noważny, 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 ćwiczenia 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 równoważnię jednocześnie z innymi produktami Airex 
(mata i poduszki równoważne). Aby osiągnąć optymalny efekt zaleca się 
ćwiczenie boso.

 162 x 24 x 6  cm

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

∅ 16 cm  od 3 lat
komplet 6 sztuk
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Szczudła - półkule równoważne
nr kat.  GNG-2119
Szczudła dla dzieci do ćwiczenia równowagi i koordynacji poprzez zabawę. 
Są to półkule wykonane z wysokiej jakości gumy, wyposażone w antypośli-
zgową powierzchnię i dodatkowe wypustki stymulujące receptory. Szczudła 
wyposażone są w sznurki, za które dziecko może się trzymać i dzięki nim 
aktywnie poruszać. Komplet składa się z jednej pary szczudeł.

Jeże półkule sensoryczne MSD
nr kat. MSD-MSD7516
Kolorowe półkule z wypustkami do ćwi-
czeń równowagi, o średnicy 18 cm. Mogą 
być wykorzystywane podczas ćwiczeń z 
dziećmi, zarówno w pomieszczeniach jak i 
na dworzu. Wspomagają rozwój ruchowy , 
trenują równowagę i koordynację podczas 
gier i zabaw. W komplecie 6 sztuk.

Półkule równoważne junior
nr kat. LP-8080
Idealne do poprawy równowagi i propriocepcji. Półkule równoważne mogą 
być wykorzystane do gier w grupach i zabaw edukacyjnych przy użyciu róż-
nych kolorów. Półkule równoważne posiadają płaski spód oraz gładką po-
wierzchnie półokrągłą. Jeden zestaw składa się z 6 półkul.

∅ 18 cm  od 3 lat
komplet 6 sztuk

∅ 15 cm, wys. 7 cm  od 5 do 8 lat

Kolorowe kamienie rzeczne
nr kat.  GNG-2120
Kolorowe kamienie rzeczne wykonane są z trwałych materiałów, każdy ka-
mień posiada gumową obręcz przy podstawie, która zabezpiecza przed śli-
zganiem. Kamienie mogą posłużyć do stworzenia „ścieżki”, po której dziec-
ko ma za zadanie przejść nie dotykając podłogi. Kamienie posiadają różne 
kształty, im bardziej stromy kamień, tym trudniej jest dziecku zachować rów-
nowagę. Można tworzyć „ścieżki” o różnym stopniu trudności, dostosowując 
je do możliwości i sprawności dziecka. Kamienie doskonale sprawdzają się 
w grupowej terapii ruchowej, zajęciach integracji sensorycznej, tworzeniu 
torów przeszkód. Zabawa lub terapia z wykorzystaniem kamieni pobudza 
aktywność ruchową, ćwiczy równowagę, propriocepcję, koordynację dziec-
ka. Ponadto dziecko wykształca prawidłową reakcję równoważną, rozwija 
także szybkość reakcji i wyobraźnię, zdolność oceny odległości i wysokości 
przeszkody.

W skład jednego zestawu wchodzą 3 duże 
wyspy 36 x 8,5 cm oraz 3 mniejsze o wy-
miarach 25 x 4,5 cm, w sumie 6 elemen-
tów w różnych kolorach.

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

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

od 2 lat

od 2 lat

∅ 32 cm  od 3 lat

  200 kg

∅ 14 cm  od 3 lat
komplet 6 sztuk
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Balance - Board trener równowagi
nr kat. ST-1283600
Balance-Board to bardzo praktyczny trener równowagi, który w znacznym 
stopniu przyczynia się do poprawy motoryki i koordynacji. Gra zręcznościo-
wa znakomicie motywuje dzieci do aktywności. Zadaniem ćwiczącego jest 
przeprowadzenie kulki przez labirynt. W zestawie znajduje się:

• stabilna, wytrzymała podstawa z labiryntem

• 3 kulki w różnych kolorach (żółta, czerwona, zielona)

Dysk do ćwiczeń Disco Sport
nr kat. LP-9514
Największy dysk sensoryczny z naszej oferty. Disco Sport doskonale spraw-
dza się w ćwiczeniach równoważnych, korekcyjnych, ogólnorozwojowych. 
Jedna strona poduszki pokryta jest wypustkami w postaci małych, stymu-
lujących kuleczek, a druga jest gładka. Można go samodzielnie pompować 
dopasowując tym samym jego twardość do własnych potrzeb oraz zaawan-
sowania ćwiczeń, tak aby był mniej lub bardziej stabilny.

50 x 40 x 2,5 cm  od 3 lat

   80 kg

Aktywny Koala
nr kat.  GNG-2097
Mini Karuzela Koala to doskonała zabawka do rozwoju równowagi, koor-
dynacji. Kiedy dzieci siedzą w środku, mogą kołysać się lub obracać jak na 
karuzeli. Natomiast gdy Koala stoi odwrócony staje się podestem do wspi-
naczki lub mini tunelem ( koale można łączyć ze sobą).

∅ 55 cm  od 3 lat

  200 kg
∅ 29,5 cm, dł. 35,5 cm  od 4 lat

Roller trener równowagi dla dzieci
nr kat.  GNG-2266
Roller trener równowagi to bezpieczny w użyciu przyrząd do treningu reakcji 
równoważnych, stymulowania wrażeń sensorycznych i poprawiający mo-
torykę. Wykonany z gumy, która pod wpływem ucisku pod ciężarem ciała 
redukuje prędkośd i chroni powierzchnię podłogi przed uszkodzeniem. Wnę-
trze rollera wypełnione jest 2,5 kg piasku, co również wpływa na redukcję 
prędkości. Zapewnia to większe bezpieczeństwo. Wypustki wzdłuż rollera 
dają efekt stymulacji proprioreceptorów stopy. Roller trener równowagi prze-
znaczony jest dla dzieci powyżej 4 lat.

∅ 38 cm, wys. 9,5 cm  od 3 lat

Powietrzny spodek do balansowania
nr kat.  GNG-2170
Dysk do treningu równowagi u dzieci. Jest napełniany powietrzem, wykona-
ny z wytrzymałego, elastycznego plastiku, wyposażony w antypoślizgową 
powierzchnię. Dzięki dużej średnicy 38cm dziecko może na dysku nie tylko 
stać, ale także siedzieć i klękać. Możliwość pompowania pozwala na przy-
stosowanie twardości dysku do indywidualnych potrzeb dziecka. Miękki dysk 
porusza się wolniej i w ten sposób balansowanie na nim jest łatwiejsze, z 
kolei twardszy stawia dużo większe wyzwanie podczas ćwiczeń równoważ-
nych.

 od 3 lat

Mini karuzela dla dzieci
nr kat.  GNG-2167
Mini karuzela zapewni dzieciom doskonałą zabawę, kręci się tak szybko jak 
prawdziwa karuzela. Siedzenie znajduje się pod odpowiednim kątem, aby 
umożliwić dziecku obracanie się na karuzeli poprzez zmianę środka ciężko-
ści ciała. Młodsze dzieci mogą także wprowadzić karuzelę w ruch poprzez 
odpychanie się nogami. Fotel ma odpowiednio grubą krawędź aby ułatwić 
trzymanie się gdy karuzela jest w ruchu.

 od 3 do 10 lat
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Trampolina dziecięca
nr kat.  GNG-2406
Trampolina stworzona dla dzieci w wieku od 1,5 do 4 lat. Wyposażona w 
dodatkowe poręcze zapewniające bezpieczeństwo podczas skakania. 
Płótno trampoliny znajduje się 20 cm nad podłogą i jest tak naciągnięte, 
aby dzieci odczuwały sprężysty wpływ skoków, ale przede wszystkim były 
bezpieczne. Płótno otoczone jest gumową osłoną, a uchwyty pianką. Ca-
łość jest solidna - łączy w sobie 
prostotę i funkcjonalność. Zaba-
wa na trampolinie uczy czucia cia-
ła, wpływa na rozwój równowagi  
i koordynacji, uczy dziecko zachowa-
nia na niestabilnej powierzchni.

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

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

Wirujący stożek
nr kat. GNG-2101, GNG-210099
Stożek stworzony do zabawy, terapii i rehabilitacji dzieci. Ma wiele zasto-
sowań. Aktywność na tym przyrządzie wspomaga rozwój równowagi, ko-
ordynacji ruchowej. Może być stosowany w pomieszczeniach oraz na ze-
wnątrz. Może być wykorzystany do kołysania, obracania, pływania i zabawy 
w basenie. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, bezpieczny podczas 
zabawy, krawędź górna chroni ręce i głowę przed uderzeniem.

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

Mini stożek
nr kat. GNG-2099
Stożek zapewnia noworodkom i dzieciom w wieku niemowlęcym wrażania 
zbliżone do kołysania w łonie matki, w wieku późniejszym stanowić będzie 
ogromną atrakcję. Zabawa z Mini Stożkiem Gonge stanowi wiele korzyści 
dla rozwoju ruchowego, a także dla strefy sensorycznej. Produkt doskonale 
aktywuje system równowagi - układ przedsionkowy. Geometryczny kształt 
Mini Stożka Gonge i wyprofilowane boki zapobiegają przed nagłym prze-
wróceniem się na głowę i przed uszkodzeniem palców.

56 x 37 x 14 cm  od 2 lat

∅ 70 cm, wys. 65 cm  od 1,5 do 4 lat

   max. obciążenie 20 kg

∅ 14,5 cm wys. 18 cm  od 3 lat

∅ 75 cm, wys. 14 cm  od 1,5 do 5 lat
∅ 80 cm, wys. 44 cm  od 3 lat

∅ 68 cm, wys. 26,5 cm  od 0 do 4 lat
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Dyski sensoryczne
nr kat. GNG-2117; GNG-ZESTAW
Sensoryczne dyski wykonane z przyjemnych w dotyku materiałów. Każdy 
z dysków posiada inny kolor i inną fakturę na swojej powierzchni. Dzieci 
mogą dotykać dysków rękoma i stopami i jednocześnie rozwijać zdolność 
do rozpoznawania kształtów oraz opisywania wrażeń zmysłowych. W ze-
stawie dostępne są duże i małe dyski, można je wykorzystywać na różne 
sposoby, zwiększając lub zmniejszając poziom trudności zabawy, np. duży 
dysk dziecko dotyka stopami i rękoma odszukuje mały o tej samej strukturze. 
Dzięki dyskom dzieci rozwijają zmysł dotyku, zmysł kinestetyczny, pamięć, 
umiejętność opisywania wrażeń zmysłowych werbalnie. 

Dostępne zestawy: duży (10 małych i 10 dużych dysków w różnych kolorach, 
opaska na oczy, torba na dyski), oraz małe zestawy (5 małych i 5 dużych 
dysków w różnych kolorach, opaska na oczy, torba na małe dyski).

Sensoryczne stopy XL
nr kat. ST-2622705
Stopy Sensoryczne XL Erzi służą doskonałe jako wsparcie rozwoju czuciowe-
go oraz w procesie rehabilitacji. Ścieżka jest przeznaczona dla przedszkoli, 
szkół, klubów sportowych, oraz gabinetów rehabilitacyjnych. Dziecko sta-
wiając kroki na stopach, odruchowo kontroluje równowagę swojego ciała i 
dzięki różnym powierzchniom aktywuje receptory czucia. Ludzka stopa jest 
często narażona na ciasne buty, stąd też receptory stopy są często przez 
nas zaniedbane. Wybierając ten produkt możemy wspomóc naturalną - fi-
zjologiczną pracę stopy. W zestawie znajduję się 9 stóp o różnorodnych po-
wierzchniach. Wykonane z litej sklejki brzozowej. 

duże ∅ 27 cm, małe ∅ 11 cm  od 2 lat

    100 kg

 od 3 lat

  75 kg

 od 3 do 10 lat

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

Zestaw ryb sensorycznych
nr kat. GNG-2172
Zestaw kolorowych ryb z wypustkami, idealnych do zabawy, a także tera-
pii i rehabilitacji. Doskonale nadają się do ćwiczeń równoważnych, senso-
rycznych. Aktywują dziecięcą wyobraźnię. Do zestawu ryb można dokupić 
wędkę oraz oczka do wyławiania ich ze stawu, będzie to na pewno świetna 
zabawa!

Zestaw zawiera:

• 4 ryby (38cm długości, 22cm szerokości i 4,5cm wysokości);

Wędka do ryb sensorycznych

nr kat. GNG-2175

Dodatkowe elementy:

Zestaw oczek do ryb sensorycznych

nr kat. GNG-2174

Dyski do gier ruchowych Educo Disks
nr kat.LP-8096
Kolorowe dyski do gier ruchowych, wykonane z miękkiej gumy w komple-
cie z naklejanymi znakami (strzałki, stopy, dłonie). Gra ruchowa Educo Disks 
pomoże opracować wiele wspaniałych gier i zabaw do nauki koordynacji 
ruchowej u dzieci. Możemy także uczyć młodsze dzieci jak odróżniać kierunki 
(tył, przód, prawo, lewo), uczyć kolorów i współpracy w grupie. 

Zestaw składa się z:

12 dysków i 15 etykiet na krążki: (6 stóp, 6 dłoni, 3 strzałki).

∅ 12 cm  od 3 lat
komplet 6 sztuk

28 x 14 x 2,26 cm  od 3 do 10 lat
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Figury geometryczne Multiform Set
nr kat. LP-8097 
Miękkie figury geometryczne przeznaczone do nauki, zabawy, ćwiczeń rów-
noważnych, koordynacyjnych, sensomotorycznych. Wykonane z przyjemnej 
w dotyku gumy, są lekkie, miękkie, przylegają do gładkich powierzchni, w 
tym luster i szyb. Przyjazne dla dzieci, pobudzają wyobraźnię i bawią. Ze-
staw zawiera 16 szt. w różnych kolorach.

Ścieżka Sensoryczna
nr kat. PD-1752003
Ścieżka sensoryczna składa się z 12 połączonych ze sobą kwadratów w 
różnych kolorach i o różnych strukturach (2 są puste). Zastosowano takie 
elementy jak poliester, tworzywa sztuczne, drewno, ceramika. 

Długość boku 1 kwadratu to 37,5cm.

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

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

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

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

 od 3 lat

 od 3 lat

 od 3 lat

 od 2 lat

∅ 18 cm
komplet 4 sztuk

∅ 17 cm
w komplecie 1 sztuka
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Pierścienie Activity Rings
nr kat. GNG-2190
Kolorowe obręcze do zabawy, gier, gimnastyki, rytmiki oraz różnych form te-
rapii i rehabilitacji dzieci. Można je zastosować na wiele sposobów: rzucanie 
do celu, toczenie, chodzenie na palcach po wyznaczonej z obręczy trasie, 
ćwiczenia równoważne z obręczami na głowie. W zestawie znajduje się 6 
szt. pierścieni (w kolorach - czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, 
niebieskim i fioletowym).

 od 4 do 12 lat

 od 1 do 4 lat

∅ 17 cm, gr. 1,2 cm
komplet 6 sztuk

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

dla dzieci w wieku od 4 
do 12 lat. Zestaw zawiera 
2 plansze o różnych stop-
niach trudności. 

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

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

∅ 3,5 / 5 / 6 m  od 2 lat

Zwiewne chusty do rytmiki
nr kat. GNG-2306
Magiczne chusty wykonane z lekkiego, zwiewnego nylonu w 4 różnych ko-
lorach (żółtym, czerwonym, niebieskim, zielonym). Przeznaczone do gier i 
zabaw muzyczno-ruchowych, terapii i rehabilitacji. Podobnie jak chusta 
„spadochron” nadają się do przedszkoli i szkół oraz do zabaw w domu. Do 
wykorzystania podczas zajęć rytmiki, zabaw indywidualnych i grupowych. 

66 x 66 cm  od 2 lat
komplet 12 sztuk

Wisząca huśtawka jaskinia Joki Planet
nr kat.  ST-2532006
Wisząca huśtawka Joki Planet to idealne 
miejsce na odpoczynek w domu, w szkole 
lub podczas terapii. Kształt jaskini i miękka 
poduszka zapewnią dziecku komfort w relak-
sacji. Dodatkowy bodziec w postaci huśtania 
wprowadza w stan głębszego odprężenia, a 
przy okazji wpływa pozytywnie na zmysł rów-
nowagi. Nowoczesny kształt huśtawki a tak-
że jej materiał znakomicie wpasuje się w styl 
nowoczesnego wnętrza, pokoju lub sali tera-
peutycznej. Huśtawka Joki Planet wykonana 
jest z wysokiej jakości bawełny ekologicznej, 
materiał jest bardzo przyjazny dla skóry i nie 
powoduje podrażnień.

  80 kg
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Woreczek gimnastyczny
nr kat. GMA-WG
Woreczki gimnastyczne z wypełnieniem do zabaw ruchowych z dziećmi. Ak-
tywność ruchowa z woreczkami ćwiczy chwyt, koordynację ruchową, prawi-
dłową postawę i  ogólną sprawność fizyczną. Wymiary: 13 x 11 cm.

Szarfa szkolna
nr kat. GMA-SZARFA
Szarfa szkolna przeznaczona do podziału uczestników na grupy np. w grach 
zespołowych, zawodach czy zabawach. Wykonana jest z parcianej taśmy 
poliestrowej o bardzo gęstym splocie. Obwód wykończony szwem koperto-
wym. Wymiary: 120 x 4 cm.

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

szer. 5 cm dł. 4 m
szer. 5 cm dł. 5 m 
szer. 5 cm dł. 6 m

Drewniany kij do gimnastyki
nr kat.  GMA-0714
Drewniane kije do ćwiczeń ogólnorozwojowych, zabawy, różnych form te-
rapii i rehabilitacji, w tym do gimnastyki korekcyjnej. Kije są 
bezpieczne i lekkie. Średnica 2,5 cm, długość 
120 cm.

Kij gimnastyczny 100 cm
nr kat.  ST-1264500
Kij gimnastyczny to niezbędny asortyment do ćwiczeń podczas zajęć sporto-
wych z dziećmi, a także w gimnastyce korekcyjnej. Znajdzie również zastoso-
wanie w rehabilitacji dzieci. Doskonale nadaje się do zajęć typu aquafitness 
i innych form ruchowych w środowisku wodnym. Produkt wysokiej jakości, 
stabilny i trwały. Wykonany z tworzywa sztucznego, zakończony antypośli-
zgowymi zaślepkami.

Drabinki gimnastyczne
nr kat. WOOD-LADDERSTD
Drewniane drabinki gimnastyczne do wyposażenia sal gimnastycznych i ga-
binetów korekcyjnych. Listwy boczne wykonane są z drewna sosnowego o 
wymiarach 28 mm na 120 mm. Szczeble owalne posiadają wymiary 30 x 38 
mm, wykonane są z litego drewna bukowego. 

Drabinki są dostępne w 4 standardowych rozmiarach : 
• 220 x 76 cm
• 220 x 90 cm
• 250 x 76 cm
• 250 x 90 cm

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

Występują w 3 podstawowych wersjach: 
• 200 cm
• 250 cm
• 300 cm

∅ 2,5 cm, dł. 100 cm

∅ 2,5 cm, dł. 100 cm
∅ 2,5 cm, dł. 100 cm

∅ 2,5 cm, dł. 100 cm
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nr kat.  MSD3-EA8167
Długość 15 cm, podziałka od 0° do 360° co 1°.

Długość 20 cm, podziałka od 0° do 360° co 1°.

Długość 30 cm, podziałka od 0° do 360° co 1°.

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

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

GONIOMETRY PLASTIKOWE

Kieszonkowy Rulong

nr kat.  MSD-121042 Długość 15 cm, podziałka od 0° do 180° co 5°.
nr kat.  MSD-121040 Długość 20 cm, podziałka od 0° do 180° co 1°.

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

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

GONIOMETRY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Radło Wartenburga
nr kat.  MSD-CK506
Radło wykonane jest z wysokiej jakości 
materiałów. Głowica jest ruchoma, 
wyposażona w specjalne ząbki, 
rękojeść chromowana-pla-
terowana.

Młotek neurologiczny Buck
nr kat.  MSD-CK502
Głowica jest wyposażona w dużą i małą końcówkę. Taka budowa 
sprawia, że badanie jest możliwie bezbolesne i bardzo pre-
cyzyjne. Posiada chromowano-platerowaną rękojeść. 
Dobrze wyważona rękojeść młotka zapewnia 
pełną kontrolę siły uderzenia. Młotek posia-
da zintegrowany szpikulec wkręcany w 
głowicę, oraz pędzelek wkręcany 
w koniec rękojeści. Długość 
18,5 cm

Młotek neurologiczny Taylora
nr kat.  MSD-CK501
Głowica młotka wykonana jest z termoplastycznej gumy, posiada końców-
kę zaokrągloną (precyzyjne uderzenie podczas badania 
odruchów) i płaską (do opukiwania 
klatki piersiowej i brzu-
cha). Rękojeść wykonana 
jest ze stali nierdzewnej, 
jest precyzyjnie wyważo-
na i pozwala na dokładną 
kontrolę siły uderzenia. Dłu-
gość 20 cm.

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

Kamerton
nr kat.  MSD-CK901; MSD-CK902
Stalowy, precyzyjnie wykonany kamerton.

Dostępne są dwa typy kamertonu: 

265 cps (MSD-CK901) 

128 cps (MSD-CK902)

Dynamometr do pomiaru siły zacisku 
palców
nr kat.  MSD-SH5005, MSD-SH5006
Dostępne dwa modele z pomiarem hydrau-
licznym i elektronicznym. Duża czytelna tar-
cza z podwójną skalą  wskazującą wyniki w 
funtach i kilogramach lub czytelny wyświe-
tlacz elektroniczny pokazujący również datę 
i czas badania.

Inklinometr
nr kat.  MSD-060101
Bardzo prosty w użyciu, szybki odczyt 
wyników. 

Hydrauliczny

Skoliometr 
pediatryczny
nr kat.  MSD-MSD1090
Podziałka od 0° (na środku) do 30° w obie 
strony.

Elektroniczny

ElektronicznyHydrauliczny

Dynamometry do pomiaru siły dłoni
nr kat.  MSD-SH5001, MSD-5051
Rączka posiada możliwość 
regulacji w pięciu zakresach, 
co pozwala na dostosowanie 
urządzenia do każdej dłoni, bez 
względu na jej wielkość. Czytelna 
tarcza pomiarowa lub wyświe-
tlacz LCD. Dynamometr wskazuje 
wartości w kilogramach od 0 do 
200, oraz funtach od 0 do 90.

Dynamometr do pomiaru siły 
pleców, nóg, klatki 
nr kat.  MSD-08010601
Dynamometr mierzy siłę mięśni pleców, klatki i kończyn 
dolnych. Długość łańcucha można modyfikować  aby 
dostosować pomiar do różnych wysokości.  Można też 
zmienić punkt przyłożenia siły. Dynamometr pokazuje 
pomiary w kilogramach i funtach. Wskaźnik po pomiarze 
zostaje w miejscu wyznaczonej wagi aż do skasowania.   
Pełna długość łańcucha to 1,5m. Zakres pomiarów z uży-
ciem dynamometru to 0-300 kg. 
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POWERbreathe Medic
nr kat. PB-MED

Oparty na wersji Classic model MEDIC jest produktem specjalistycznym do-
stosowanym do potrzeb pacjentów cierpiących na POChP, astmę, mukowi-
scydozę, bezdech senny czy choroby serca, a także dla osób starszych. Nie-
bagatelną rolę pełni także w leczeniu wad postawy. Jest to środek do terapii 
oparty na założeniach treningu oporowego bez wspomagania farmakolo-
gicznego. Szereg badań naukowych, które doprowadziły do 100% refundacji 
przez NHS w Wlk. Brytanii wykazały jego wysoką skuteczność.

POWERbreathe to wielofunkcyjny przyrząd, który wzmacnia mięśnie wde-
chowe poprzez trening oporowy. Trenażery marki POWERbreathe od 15 lat są 
rozwijane pod okiem pracowników Uniwersytetu Birmingham, lekarzy oraz 
zawodowych sportowców. 

Dla kogo ?

Produkty POWERbreathe są skierowane do szerokiej rzeszy odbiorców, w 
szczególności dla osób chcących poprawić swoje samopoczucie i wyniki 
sportowe. 

Rehabilitacja Oddechowa POWERbreathe – Terapia Wolna od leków

POWERbreathe to medyczne urządzenia działające na zasadzie oporu wde-
chowego przy swobodnym wydechu. Rehabilitacja z ich użytkiem jest wolna 
od leków, nie powoduje skutków ubocznych. Klinicznie dowiedziono, że tera-
pia z POWERbreathe jest korzystna dla pacjentów z takimi schorzeniami jak:

POChP:

Dane zebrane w 2011 wskazują, że trening mięśni wdechowych zwiększa siłę 
oraz wytrzymałość mięśni wdechowych przez co poprawia się funkcjonalna 
wydolność wysiłkowa, jakość życia pacjentów oraz zmniejszają się objawy 
duszności.

Trenażer mięśni wdechowych oferowany przez POWERbreathe jest stoso-
wany przez rzeszę pacjentów z POChP jako samodzielna terapia lub jako 
jedynie przyrząd wspomagający rehabilitację płuc. 

Niewydolność serca:

Pozytywny wpływ trenażera POWERbreathe podczas leczenia niewydolności 
serca oraz chorób serca został potwierdzony zarówno w przypadku samo-
dzielnej terapii, jak i leczenia wspomagającego inne zabiegi.

Podczas stosowania POWERbreathe u pacjentów z niewydolnością serca 
zaobserwowano wzrost tolerancji na wysiłek o 19% oraz wzrost poprawy 
jakości życia o 16% (Laotaris et al. 2004, Dall’Ago 2006).

ASTMA

Trening z POWERbreathe u pacjentów z astmą pozwala na zmniejszenie 
ilości przyjmowanych b2-mimetyków oraz redukuje objawy astmy induko-
wanej wysiłkiem.

W trakcie badań klinicznych uzyskano wyniki, które wskazują na dobroczyn-
ny wpływ POWERbreathe na jakość życia chorych na astmę:

• zmniejszenie objawów o 75% po 3 tygodniach ćwiczeń (McConnell et 
All 1998)

• zmniejszenie ilości przyjmowanych leków o 79% (Weiner et al. 1992)

Inne schorzenia z dusznością:

Trening z POWERbreathe wpływa na duszność na poziomie korowym, dla-
tego też urządzenie jest pomocne podczas rehabilitacji osób starszych, le-
czeniu duszności wynikającej ze schorzeń nerwowo-mięśniowych, choroby 
Parkinsona czy uszkodzeń rdzenia kręgowego.

POWERBREATHE Plus Sport 
nr kat. TR-189

Niezwykle efektywne urządzenie do treningu 
mięśni oddechowych wydatnie podnoszące 
parametry wydolnościowe płuc i przepony. PO-
WERBREATHE to sprawdzone urządzenie trenin-
gowe dla osób uprawiających takie dyscypliny 
jak pływanie czy bieganie. Skuteczność takiego 
trenigu została potwierdzona klinicznie przez 
niezależne ośrodki badawcze. 

Flow Ball
nr kat. PB-FLB
Proste urządzenie do ćwiczeń oddechowych. Styropianowa kulka unoszona 
jest w powietrzu przy pomocy strumienia wydychanego powietrza z naszych 
płuc. Ćwiczenie polega na jak najdłuższym utrzymaniu piłki w powietrzu, 
dzięki czemu trenujemy siłę wydechu i zapewniamy właściwą wentylację 
płuc. Dostępny w dwóch kolorach: niebieskii zółty.

Shaker Classic
nr kat. PB-SHCL

SHAKER classic jest małym kieszon-
kowym przyrządem do usuwania 
wydzieliny oskrzelowej. Ułatwia 
odkrztuszanie plwociny, zwiększa 
wykorzystanie pojemności płuc i ich 
wydajność, pomaga w zmniejsze-
niu duszności i uczuciu zmęczenia. 
Do stosowania w POChP, astmie, 
rozedmie oraz kaszlu z odkrztusza-
niem i zapaleniu płuc.

Shaker Deluxe 
nr kat. PB-SHDX

Ułatwia usuwanie wydzieliny przy przewlekłych schorzeniach układu odde-
chowego takich jak: mukowiscydoza, przewlekłe zapalenie oskrzeli, roze-
dma, rozstrzeń oskrzeli czy astma.

Dzięki innowacyjnej konstrukcji skupia zalety różnych metod fizjoterapii, w 
tym terapii dodatnim ciśnieniem wydechowym PEP* i masażu wibracyjnego, 
eliminując jednocześnie niedogodności związane z ich stosowaniem. Jest 
przystosowane do sterylizacji w autokla-
wie, czyszczenia w zmywarce lub gotującej 
wodzie (autoklawowalny do 130ºC). 

Respiron
nr kat. PB-RESP
Aparat do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji głębokiego wdechu. Wska-
zuje objętość wdychanego powietrza za pomocą trzech kulek pokazujących 
przepływ – różny w zależności od zadanego oporu. Aparat do treningu mię-
śni oddechowych, skutecznej rehabilitacji pacjentów z fizjopatologią dróg 
oddechowych. Aparat jako jedyny na rynku posiada opatentowaną moż-
liwość dostosowania stopnia trudności ćwiczeń poprzez regulator oporu 
wdychanego powietrza (4 stopnie regulacji, 0 – łatwy, 1 – średni, 2 – trudny, 
3 – bardzo trudny).
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