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Szanowni Klienci,

Oddajemy w Wasze ręce nową odsłonę katalogu KLUBBEN. W ciągu ostatnich 15 lat naszej obecności na polskim rynku zdążyliśmy poznać potrzeby zarówno pacjentów, fizjotera-
peutów, kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi, ale także menedżerów klubów fitness i ich klientów. Zmienia się ciągle nasza oferta, niezmienne jednak pozostają 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

EN71
ASTM

kolor i wymiary produktu

Oznaczenia:

certyfikat medyczny 93/42 CEE

system BRQ zapobiegający gwałtownej utracie powietrza w przypadku przebicia

produkt zgodny z normami bezpieczeństwa EN71 oraz ASTM
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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, a także w warunkach domowych.

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 antybakteryjnej powłoce Sanitized) oraz przyjemny w 
dotyku. 

Maty

Komfortowe

Wykonane z wysokiej jakości pianki 
przyjemnej w dotyku

Absorbujące

Zapewniają skuteczne tłumienie i 
amortyzację

Długa żywotność

Wytrzymałe na uszkodzenia mecha-
niczne, dzięki czemu wystarczą na 
wiele lat użytkowania

Higieniczne

Pokryte higieniczną, antybakteryjną 
warstwą zapewniającą odporność 
na rozwój grzybów i bakterii

Nie chłoną wody i wilgoci

Dzięki odpowiedniej strukturze 
komórkowej nie chłoną wody ani 
wilgoci

Wielofunkcyjne

Bardzo uniwersalne - można je 
stosować w pomieszczeniach, na 
otwartych przestrzeniach oraz w 
wodzie

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

Antypoślizgowe

Specjalne wykończenie zapobiega 
ślizganiu się

Przylegające do podłoża

Idealnie płaskie rozmieszczenie na 
powierzchni

Zgodne z normami europejskimi

Maty Airex produkowane są w zgo-
dzie z normami Unii Europejskiej oraz 
standardami 93/94 dla I klasy Urzą-
dzeń Medycznych

Właściwości mat Airex:
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Mata Atlas
Największa mata w ofercie szwajcarskiego producenta, która dzięki dużej powierzchni 
oraz odpowiedniej grubości gwarantuje wysoki poziom komfortu i bezpieczeństwa 
w trakcie wykonywania różnego rodzaju aktywności. Znajdzie zastosowanie nie tylko 
w placówce medycznej czy edukacyjnej, ale również podczas zajęć ruchowych w 
wodzie.

Mata Corona 185

Corona 200

Maty Corona są najchętniej wybieranym produktem przez naszych klientów.  
Odpowiednia grubość oraz duże wymiary pozwalają na przeprowadzenie 
treningu czy terapii w warunkach komfortowych nawet dla dwóch osób. 
Stanowią niezbędne wyposażenie każdego fizjoterapeuty czy trenera per-
sonalnego.

 185 x 100 x 1,5 cm
nr kat.  AIREX-COR185
489 zł w tym 8% VAT

 200 x 100 x 1,5  cm
nr kat. AIREX-COR200
559 zł w tym 8% VAT

 200 x 125 x 1,5  cm
nr kat. AIREX-ATLAS
829 zł w tym 8% VAT

Mata Hercules
Mata Hercules ze względu na swoją grubość sprawdzi się w przypadku 
rehabilitacji czy zabaw z dziećmi, w których wymagany jest najwyższy 
poziom komfortu. Dzięki swoim właściwościom może być także wykorzysty-
wana do ćwiczeń w wodzie.

 200 x 100 x 2,5  cm
nr kat.  AIREX-HERCULES
739 zł w tym 8% VAT
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Mata Coronella 200

Maty Coronella dzięki połączeniu optymalnych rozmiarów oraz odpowied-
niej grubości są produktem bardzo uniwersalnym, który pozwala ćwiczyć w 
komfortowych warunkach nie tylko w klubie fitness czy placówce medycznej, 
ale również w domu.

Mata Coronella 185

 185 x 60 x 1,5  cm
nr kat.  AIREX-CLA185
329 zł w tym 8% VAT

 200 x 60 x 1,5  cm
nr kat.  AIREX-CLA200
359 zł w tym 8% VAT

Materace do ćwiczeń i rehabilitacji wykonane z pianki poliuretanowej, ob-
szyte z zewnątrz wysokiej jakości materiałem skóropodobnym, który jest 
latwozmywalny, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie produktu w czystości 
przez długi czas. Wykonywane są na zamówienie, w rozmiarze oraz kolorze 
wybranym przez klienta.

Dostępne kolory:

Materac jednoczęściowy

Materac trzyczęściowy

nr kat. JV-MAT
195 x 85 x 5 cm 274 zł w tym 8% VAT
195 x 100 x 5 cm 303 zł w tym 8% VAT
198 x 100 x 10 cm 500 zł w tym 8% VAT

 nr kat. JV-MATSK
195 x 85 x 5 cm 295 zł w tym 8% VAT
195 x 100 x 5 cm 324 zł w tym 8% VAT
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Poduszka równoważna Balance Pad  
Zapadająca się pianka stanowi wyzwanie dla osoby ćwiczącej, angażując 
całe ciało do utrzymywania równowagi oraz stabilizacji poszczególnych sta-
wów, co pozwala kształcić nie tylko równowagę, ale również siłę, wytrzyma-
łość mięśniową czy zdolności koordynacyjne.

 50 x 41 x 6  cm
nr kat.  AIREX-PAD
209 zł w tym 8% VAT

Poduszka równoważna Balance Pad Elite
Balance Pad Elite jest wynikiem naturalnej ewolucji poduszki Balance Pad i 
została dodatkowo wyposażona w antypoślizgowe wypustki na powierzchni 
zapewniające stymulację receptorów w obrębie stopy.

 50 x 41 x 6  cm
nr kat.  AIREX-ELITE
249 zł w tym 8% VAT

Poduszka równoważna 
Balance Pad Elite XL 
Poduszka dwukrotnie większa od modelu Balance Pad Elite dająca jeszcze 
większe możliwości wykorzystania w treningu czy rehabilitacji.

Belka równoważna z wypustkami 
Równoważnia wyposażona w specjalne wypustki na powierzchni, dzięki 
czemu nie tylko pozwala kształcić równowagę czy koordynację ruchową, ale 
również gwarantuje stymulację receptorów na powierzchni skóry.

 98 x 41 x 6  cm
nr kat.  AIREX-ELITEXL
449 zł w tym 8% VAT

 92 x 15 x 10  cm
nr kat. ST-1846906
219 zł w tym 23% VAT

 162 x 24 x 6 cm
nr kat.  AIREX-BEAM
459 zł w tym 8% VAT

Równoważnia Balance Beam
Została stworzona głównie z myślą o treningu proprioceptywnym i kształto-
waniu zdolności równoważnych, ale można ją wykorzystać także do rozwi-
jania siły i wytrzymałości mięśni brzucha czy pleców, wykonując ćwiczenia 
w pozycji leżącej.

Ø 40 cm, wys. 25 cm
nr kat. LP-9513
478 zł w tym 23% VAT

Trener równowagi Core-Balance
Pompowana kopuła wraz z podstawą to uniwersalne narzędzie treningowe, 
które dzięki swoim właściwościom znajdzie zastosowanie w róznego rodzaju 
aktywnościach zarówno w placówce rehabilitacyjnej, jak i klubie fitness.
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Dysk Senso Disco Sit
Dysk, który sprawdzi się w trakcie różnego rodzaju aktywności podczas reha-
bilitacji czy treningu, a także jako narzędzie do aktywnego siedzenia. Istnieje 
możliwość dostosowania stopnia napompowania do potrzeb użytkownika.

Dysk Senso Disco Sit Junior
Mniejsza wersja dysku Disco Sit przeznaczona przede wszystkim do terapii 
i zabaw ruchowych z dziećmi. Istnieje możliwość dostosowania stopnia na-
pompowania do potrzeb użytkownika.

Ø 39 cm
nr kat. LP-8911
96 zł w tym 8% VAT

Ø 32 cm

nr kat. LP-8912

81 zł w tym 8% VAT
EN71
ASTM

Ø 55 cm
nr kat. LP-9514
210 zł w tym 23% VAT

Ø 32 cm
nr kat. BOSU-ELITE
979 zł w tym 23% VAT

Ø 32 cm
nr kat. BOSU-PRO
749 zł w tym 23% VAT

Ø 40 cm
nr kat. SVL-3010
109 zł w tym 23% VAT

Ø 32 cm
nr kat. BOSU-HOME
619 zł w tym 23% VAT

Ø 63 cm
nr kat. SVL-5511
485 zł w tym 23% VAT

Dysk do ćwiczeń Disco Sport
Ze względu na dużą powierzchnię pozwala w jeszcze większym stopniu wy-
korzystać go w treningu czy rehabilitacji. Istnieje możliwość dostosowania 
stopnia napompowania do potrzeb użytkownika.

BOSU Elite
Wersja posiadająca wzmocnioną podstawę, kopułę o większej gęstości oraz 
wyznaczone strefy trenignowe, które gwarantują lepsze przenoszenie sił i 
ułatwiają osiągnięcie optymalnej pozycji ciała w trakcie wykonywania ćwi-
czeń.

BOSU Pro
Popularne narzędzie treningowe cenione przez fizjoterapeutów czy specjali-
stów z branży fitness na całym świecie i wykorzystywane do ćwiczeń równo-
ważnych, siłowych czy treningu cardio.

Platforma do balansowania
Platforma wypełniona piaskiem, wyposażona dodatkowo w specjalne 
uchwyty, dzięki którym możliwe jest wykorzystanie jej nie tylko do treningu 
równoważnego, ale również jako narzędzie do wzmacniania górnych partii 
ciała w treningu czy rehabilitacji. Waga 3 kg.

BOSU Home
Bosu w wersji dla osób szukających uniwersalnego narzędzia, które pozwoli 
w warunkach domowych przeprowdzaić kompletny trening, ukierunkowany 
na rozwój m. in. siły mięśniowej, mobilności czy zdolności równoważnych.

Dome Trainer
Doskonała alternatywa dla oryginalnego Bosu, pozwalająca na wykonanie 
kompleksowego treningu w domu, klubie fitness czy placówce rehabilitacyj-
nej. W zestawie dołączone są tubingi z uchwytami, dzięki którym możliwe 
jest jeszcze większe urozmaicenie wykonywanych ćwiczeń.
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Fasolka Physio Activity Roll
Przezroczysta piłka z kolorowymi kulkami, które zapewniają dodatkową sty-
mulację sensoryczną oraz zwiększają atrakcyjność zajęć. Idealnie sprawdzi 
się w rehabilitacji czy różnego rodzaju zabawach ruchowych z dziećmi.

Całość produkcji odbywa się we Włoszech.

Wszystkie produkty wykonane są z wysokiej jakości PVC, zgodnie z 
rozporządzeniem REACH - EC 1907/2006 regulującym kwestie stosowania 

chemikaliów (nie zawierają ftalanów, lateksu, ołowiu czy BPA).

Firma Gymnic kładzie duży nacisk na ochronę środowiska, w związku z 
czym proces produkcyjny nie generuje żadnych spalin szkodliwych dla 
atmosfery, a większość produktów nadaje się w całości do recyklingu.

Fasolka z wypustkami Senso Roll
Fasolka posiadająca na swojej powierzchni specjalne wypustki, które gwa-
rantują pewny chwyt oraz zapewniają dodatkową stymulację receptorów 
skóry.

Ø 55 cm, dł. 90 cm
nr kat. LP3-8805
213 zł w tym 8% VAT

Ø 50 cm, dł. 80 cm
nr kat. LP3-8806
182 zł w tym 8% VAT

Dlaczego warto wybrać produkty 
GYMNIC?

Fasolka Physio Roll
W porównaniu z tradycyjnymi piłkami gimnastycznymi fasolki Physio Roll ofe-
rują większą stabilność w trakcie wykonywania ćwiczeń. Dodatkowo, dzięki 
dużej powierzchni, terapeuta może siedzieć na fasolce razem z pacjentem, 
co pozwala na asekurację i kontrolowanie ruchów osoby ćwiczącej. Fasolki 
Physio Roll to uniwersalne narzędzie, które sprawdzi się w różnych formach 
terapii, ukierunkowanych na kształtowanie siły mięśniowej, zdolności równo-
ważnych czy koordynacyjnych - zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

 nr kat. LP3-8800
30 x 50 cm 101 zł w tym 8% VAT
40 x 65 cm 116 zł w tym 8% VAT
55 x 90 cm 160 zł w tym 8% VAT
70 x 115 cm 212 zł w tym 8% VAT
85 x 130 cm 289 zł w tym 8% VAT

Fasolka Physio Roll Plus
Fasolka posiadająca te same cechy co tradycyjny model Physio Roll, wypo-
sażona dodatkowo w system BRQ zapobiegający gwałtownej utracie po-
wietrza w przypadku przebicia, co korzystnie wpływa na bezpieczeństwo 
użytkownika.

nr kat. LP3-8812
70 x 115 cm 160 zł w tym 8% VAT
50 x 90 cm 212 zł w tym 8% VAT
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Piłki Body Ball
Model Body Ball w porównaniu z tradycyjnymi piłkami gimnastycznymi ce-
chuje się dużo większą elastycznością, co korzystnie wpływa na komfort 
użytkownika w trakcie wykonywania ćwiczeń. Dodatkowo, wyposażona 
została w system BRQ zapobiegający gwałtownej utracie powietrza w przy-
padku przebicia. 

Piłki Physio
Większa wersja modelu Classic, która znajdzie zastosowanie podczas zajęć gru-
powych oraz w trakcie rehabilitacji ukierunkowanej na kształtowanie zdolności 
koordynacyjnych i równoważnych. 

Piłka Classic
Pierwszy model piłki gimnastycznej, jaki był dostępny w ofercie firmy Gymnic. 
Dzięki kompaktowym rozmiarom oraz uniwersalnym właściwościom znajdzie 
zastosowanie zarówno w warunkach domowych, jak i klubie fitness czy pla-
cówce rehabilitacyjnej.

nr kat. LP-9055
Ø 85 cm 127 zł w tym 8% VAT
Ø 95 cm 151 zł w tym 8% VAT

Ø 45 cm
nr kat. LP-9555
54 zł w tym 8% VAT

nr kat. LP-9585
Ø 85 cm 119 zł w tym 8% VAT
Ø 95 cm 148 zł w tym 8% VAT
Ø 120 cm 289 zł w tym 8% VAT

Piłki z wypustkami Therasensory 
Piłka z wypustkami, którą można wykorzystać w terapii do ćwiczeń oraz 
delikatnego masażu. Obecność wypustek zapewnia dodatkową stymula-
cję sensoryczną, a także zwiększa ukrwienie w obrębie masowanej okolicy 
ciała.

Ø 65 cm LP-9760-1 109 zł w tym 8% VAT
Ø 100 cm LP-8812-9 249 zł w tym 8% VAT

Ø 32 cm
nr kat. AY-437002
129 zł w tym 23% VAT

Ø 32 cm
nr kat. SVL-0500
79 zł w tym 23% VAT

Mała fasolka rehabilitacyjna
Fasolka rehabilitacyjna, która ze względu na niewielkie rozmiary znajdzie 
zastosowanie zwłaszcza w terapii najmłodszych pacjentów.

Piłka rehabilitacyjna z wypustkami
Piłka 2w1 pozwalająca nie tylko na wykonywanie klasycznych ćwiczeń, ale 
również na stymulację receptorów skóry dzięki obecności wypustek. Idealne 
rozwiązanie dla każdego terapeuty ceniącego sobie funkcjonalność i kom-
fort w trakcie pracy z pacjentem.

Piłki Classic Plus
Piłka będąca następcą modelu Classic, wyposażona dodatkowo w system 
BRQ zapobiegający gwałtownej utracie powietrza w przypadku przebicia, co 
korzystnie wpływa na bezpieczeństwo użytkownika.

nr kat. LP-9528
Ø 55 cm 66 zł w tym 8% VAT
Ø 65 cm 78 zł w tym 8% VAT
Ø 75 cm 90 zł w tym 8% VAT
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Zostały wykonane z naturalnego lateksu wysokiej jakości, który jest w 100% 
biodegradowalny.

Są bardzo wytrzymałe na rozciąganie (możlwie jest zwiększenie ich długo-
ści do 600%), dzięki czemu z powodzeniem znajdą zastosowanie w trakcie 

nawet najbardziej wymagających ćwiczeń.

Zostały wyposażone w technologię Snap-Stop, która zapobiega rozdarciu 
taśmy nawet w przypadku wystąpienia punktowego uszkodzenia mecha-
nicznego, co gwarantuje osobie ćwiczącej maksymalny poziom komfortu i 
bezpieczeństwa. Technologia Snap-Stop zdobyła nagrodę na targach FIBO 

2018 w kategorii Innowacje i Trendy.

Dlaczego warto wybrać taśmy MVS? 

biodegradable

natural

100%
Taśmy do ćwiczeń są niezwykle uniwersalnym narzędziem treningowym, 
które można wykorzystać m. in. do pracy nad poprawą siły i wytrzymałości 
mięśniowej, zwiększaniem ruchomości poszczególnych stawów czy kształ-
towaniem właściwej koordynacji ruchowej - zarówno w warunkach domo-
wych, jak i klubie fitness czy placówce rehabilitacyjnej. Dzięki temu, że taśmy 
dostepne są w 5 długościach oraz 8 stopniach oporu, możliwe jest dobranie 
odpowiedniego produktu do możliwości i potrzeb osoby ćwiczącej.

Taśma do ćwiczeń 
1,5 m

Taśma do ćwiczeń 
5,5 m

Taśma do ćwiczeń 
22,5 m Taśma do ćwiczeń 

45,5 m

Taśma do ćwiczeń 
2,5 m

nr kat. MSD-LATEX1.5
słaby 12 zł w tym 8% VAT
średni 14 zł w tym 8% VAT
mocny 16 zł w tym 8% VAT
bardzo mocny 17 zł w tym 8% VAT
specjalnie mocny 21 zł w tym 8% VAT
supermocny 24 zł w tym 8% VAT

nr kat. MSD-LATEX2.5
słaby 21 zł w tym 8% VAT
średni 23 zł w tym 8% VAT
mocny 27 zł w tym 8% VAT
bardzo mocny 29 zł w tym 8% VAT
specjalnie mocny 33 zł w tym 8% VAT

nr kat. MSD-LATEX5.5
bardzo słaby 33 zł w tym 8% VAT
słaby 41 zł w tym 8% VAT
średni 48 zł w tym 8% VAT
mocny 51 zł w tym 8% VAT
bardzo mocny 56 zł w tym 8% VAT
specjalnie mocny 64 zł w tym 8% VAT
supermocny 81 zł w tym 8% VAT
ultramocny 93 zł w tym 8% VAT

nr kat. MSD-LATEX45
bardzo słaby 190 zł w tym 8% VAT
słaby 244 zł w tym 8% VAT
średni 304 zł w tym 8% VAT
mocny 325 zł w tym 8% VAT
bardzo mocny 380 zł w tym 8% VAT
specjalnie mocny 443 zł w tym 8% VAT

nr kat. MSD-LATEX22
słaby 128 zł w tym 8% VAT
średni 166 zł w tym 8% VAT
mocny 173 zł w tym 8% VAT
bardzo mocny 199 zł w tym 8% VAT
specjalnie mocny 226 zł w tym 8% VAT
supermocny 296 zł w tym 8% VAT
ultramocny 342 zł w tym 8% VAT
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TAŚMY I TUBINGI DO ĆWICZEŃ

tel. +48  52 345 66 0312

Taśma w kształcie pętli
Taśma w kształcie pętli oferuje szeroką gamę ćwiczeń wzmacniających oraz 
rozciągających. Do stosowania w domu, gabinecie rehabilitacyjnym, przy-
chodni czy klubie sportowym. 

nr kat. TUBE-186073
słaby 11 zł w tym 23% VAT
średni 12 zł w tym 23% VAT
mocny 13 zł w tym 23% VAT

Ø 28 cm, szer. 5,5 cm

Taśma w kształcie pętli
Dzięki obecności kilku warstw taśmy są bardzo wytrzymałe, co pozwala w 
komfortowy sposób wykonywać ćwiczenia wzmacniające czy rozciągają-
ce poszczególne grupy mięśniowe. Ze względu na kompaktowe rozmiary, 
dostępność kilku stopniów oporu oraz możliwości uniwersalnego zastoso-
wania, są idealnym narzędziem treningowym dla każdej osoby aktywnej 
fizycznie.

Elastiband
Unikalne narzędzie treningowe, które może być wykorzystane w różnego ro-
dzaju ćwiczeniach podczas treningu czy rehabilitacji. Elastiband - w porów-
naniu z tradycyjnymi, lateksowymi taśmami - wykonany jest z elastycznego 
materiału i wyposażony w 8 ponumerowanych pętli, dzięki czemu możliwe 
jest różnicowanie intensywności ćwiczeń bez konieczności skracania czy 
wiązania taśmy. Dostępne są 4 kolory, które odpowiadają poszczególnym 
stopniom oporu, co pozwala na dobór odpowiedniej taśmy do potrzeb i 
możliwości osoby ćwiczącej.

nr kat. MSD-LOOP
słaby 6 zł w tym 8% VAT
średni 7 zł w tym 8% VAT
mocny 9 zł w tym 8% VAT
bardzo mocny 12 zł w tym 8% VAT

Ø 29 cm, szer. 2,5 cm 

nr kat. SVL-EX0142-6
opór 7 kg 49 zł w tym 23% VAT
opór 10 kg 55 zł w tym 23% VAT
opór 15 kg 59 zł w tym 23% VAT
opór 20 kg 96 zł w tym 23% VAT

Tubing w odcinkach Tubing z uchwytami

Wytworzone w trakcie specjalnego procesu produkcyjnego 
tubingi MVS są wielowarstwowe, co wpływa na ich wytrzy-
małość oraz gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa 
osobie ćwiczącej. Dzięki temu, że tubingi dostepne są w kilku 
długościach oraz stopniach oporu, możliwe jest odpowied-
nie dopasowanie produktu do możliwości i potrzeb osoby 
ćwiczącej - zarówno w placówce rehabilitacyjnej, jak i klubie 
fitness.

nr kat. MSD-TUBE75
słaby 65 zł w tym 8% VAT
średni 68 zł w tym 8% VAT
mocny 72 zł w tym 8% VAT
bardzo mocny 83 zł w tym 8% VAT
specjalnie mocny 92 zł w tym 8% VAT
super mocny 104 zł w tym 8% VAT

długość 7,5 m 

nr kat. MSD-TUBE12
słaby 36 zł w tym 8% VAT
średni 37 zł w tym 8% VAT
mocny 38 zł w tym 8% VAT
bardzo mocny 39 zł w tym 8% VAT
specjalnie mocny 41 zł w tym 8% VAT
super mocny 43 zł w tym 8% VAT

nr kat. MSD-TUBE30
słaby 236 zł w tym 8% VAT
średni 248 zł w tym 8% VAT
mocny 266 zł w tym 8% VAT
bardzo mocny 300 zł w tym 8% VAT
specjalnie mocny 335 zł w tym 8% VAT
super mocny 378 zł w tym 8% VAT

długość 30 m 

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 trzy rodzaje uchwytów: miękkie uchwyty 
(para), uniwersalny uchwyt paskowy i bezpieczne uchwyty plastikowe 
(para).

nr kat. MSD-MSD5340
45 zł w tym 23% VAT

nr kat. MSD-MSD5330
47 zł w tym 23% VAT

nr kat. MSD-AST5927
11 zł w tym 23% VAT
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Taśma do ćwiczeń Multi Elastiband
Taśma wyposażona w pętle różnej wielkości - wieksze przeznaczone do 
ćwiczeń wykonywanych nogami oraz mniejsze, które idealnie sprawdzą się 
podczas róznego rodzaju aktywności wykonywanych rękami. Dostępność 
kilku kolorów, odpowiadających poszczególnym stopniom oporu, pozwala 
na dobór odpowiedniej taśmy do potrzeb i możliwości osoby ćwiczącej.

Elastiband 3 siły 10-15 kg
Modyfikacja tradycyjnej taśmy Elastiband, która posiada 3 stopnie oporu 
(10 kg, 12 kg oraz 15 kg) oznaczone odpowiednimi numerami na 
poszczególnych pętlach. Idealne rozwiązanie dla osób 
ceniących sobie funkcjonalność. 

Opaska do taśmy Elastiband
Opaska, która po zamocowaniu np. do drabinki gimnastycznej pozwala 
zwiększyć zakres rozciągania taśmy Elastiband. 

Pętla do ćwiczeń Elastiring
Taśma w kształcie pętli wykonana z tego samego materiału co klasysczny 
Elastiband, dzięki czemu jest bardzo trwała i przyjemna w kontakcie ze skó-
rą. Ze względu na możliwość uniwersalnego zastosowania jest niezbędnym 
narzędziem treningowym każdej osoby aktywnej fizycznie. Opór 10 kg.

Taśma 4bands
Połączenie 4 taśm Elastiring - dwie o oporze 10 kg (czerwone) oraz dwie o 
oporze 15 kg (czarne). Idealnie sprawdzi się w różnego rodzaju treningu czy 
terapii, pozwalając skutecznie zaangażować do pracy praktycznie całe ciało.

nr kat. EX0103
opór 10 kg 79 zł w tym 23% VAT
opór 15 kg 83 zł w tym 23% VAT
opór 20 kg 119 zł w tym 23% VAT
opór 30 kg 139 zł w tym 23% VAT

nr kat. SVL-EX0100
69 zł w tym 23% VAT

nr kat. SVL-0182
19 zł w tym 23% VAT

nr kat. SVL-0126
19 zł w tym 23% VAT

nr kat. SVL-5102
89 zł w tym 23% VAT



AKTYWNE SIEDZENIE

tel. +48  52 345 66 0314

Piłka do siedzenia Sit n’Gym
Dzięki temu, że siedzenie na piłce wymusza przyjmowanie prawidłowej po-
zycji ciała, produkt ten może z powodzeniem zastąpić tradycyjne krzesło i 
być stosowany w ramach profilaktyki występowania dolegliwości bólowych 
kręgosłupa. Piłka wyposażona została w specjalne wypustki gwarantujące 
większą stabilność w trakcie siedzenia, a także w system BRQ zapobiegający 
gwałtownej utracie powietrza w przypadku przebicia, co korzystnie wpływa 
na bezpieczeństwo użytkownika. Znajdzie zastosowanie zarówno w domu, 
jak i miejscu pracy czy placówce edukacyjnej - zwłaszcza wśród osób spę-
dzających większość czasu w pozycji siedzącej. 

Piłka do siedzenia Sit n’Gym perłowa
Piłka do siedzenia w eleganckim, perłowym kolorze, charakteryzująca się 
tymi samymi właściwościami co standardowy model Sit’n’Gym.

Poduszka lędźwiowa Comfort a back
Pompowana poduszka, którą można w łatwy sposób zamocować na opar-
ciu krzesła czy fotela w samochodzie. Stanowi podparcie dla odcinka lędź-
wiowego kręgosłupa wymuszając przyjmowanie właściwej pozycji ciała w 
trakcie siedzenia. Może być także wykorzystywana podczas różnego rodzaju 
ćwiczeń ukierunkowanych na kształtowanie prawidłowej postawy.

Podkładka Sit’on’Air
Poduszka w kształcie klina, która dzięki swojemu kształtowi może być wyko-
rzystywana na dwa sposoby - do aktywnego siedzenia (gdy prosta krawędź 
skierowana jest w kierunku oparcia krzesła) lub do przyjmowania pozycji 
pomagającej unieść i rozluźnić kończyny dolne (gdy prosta krawędź skiero-
wana jest do przodu). Sit’on’Air sprawdzi się także jako poduszka do ćwiczeń 
równoważnych. Istnieje możliwość pompowania produktu, co pozwala na 
dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Piłka do siedzenia dla dzieci Sit’n’Gym Jr.

Piłka do siedzenia dla dzieci 
Sit n’Gym Fantasy

nr kat. LP-8965
Ø 55 cm 82 zł w tym 8% VAT
Ø 65 cm 99 zł w tym 8% VAT

nr kat. LP-8975
Ø 55 cm 78 zł w tym 8% VAT
Ø 65 cm 93 zł w tym 8% VAT
Ø 75 cm 111 zł w tym 8% VAT

EN71
ASTM

Mniejsza wersja klasycznej piłki do siedzenia, która przy zachowaniu prak-
tycznie wszystkich zalet większego modelu została dostosowana rozmiarem 
do potrzeb najmłodszych użytkowników. Idealnie sprawdzi się zwłaszcza w 
placówkach edukacyjnych, a także w warunkach domowych.

Ø 45 cm
nr kat. LP-8945-45-11
66 zł w tym 8% VAT

EN71
ASTM

37 x 37 x 6 cm
nr kat. LP-8907
104 zł w tym 8% VAT

33 x 24 x 5 cm
nr kat. LP-8913
114 zł w tym 23% VAT

Ø 35 cm
nr kat. LP-8935-35-5
59 zł w tym 8% VAT

EN71
ASTM
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Klin do siedzenia Movin Sit
Poduszka, której kształt wymusza większą aktywność mięśni tułowia oraz 
właściwe ustawienie kręgosłupa w trakcie siedzenia, co przekłada się na 
przyjmowanie prawidłowej postawy ciała. Istnieje możliwość pompowania 
produktu, co pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użyt-
kownika. Dostępny w dwóch rozmiarach - dla dzieci oraz dorosłych - dzięki 
czemu znajdzie zastosowanie zarówno w domu, placówce edukacyjnej czy 
miejscu pracy.

Piłka do siedzenia z pokrowcem
Piłka z pokrowcem to idealne narzędzie do aktywnego siedzenia, które z powodzeniem może zastapić tradycyjne krzesło i być wykorzystywane w ramach 
profilaktyki występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa. Pokrowiec został wykonany z materiału przyjemnego w kontakcie ze skórą, a także wyposażony 
w specjalny pierścień gwarantujący większą stabilność w trakcie siedzenia. Dodatkowo, dzięki obecności uchwytów, przenoszenie piłki jest bardzo proste. 
Pokrowce dostępne są w kilku wariantach kolorystycznych, co daje użytkownikowi możliwość wyboru i dopasowania produktu do wystroju w domu, biurze czy 
placówce edukacyjnej. Istnieje możliwość zakupu samego pokrowca.   

Piłka z pokrowcem Pokrowiec

Vita Roll - wałek pod kark i plecy
Pompowany wałek, który może stanowić podparcie dla odcinka lędźwio-
wego kręgosłupa, szyi czy ramion, ułatwiając w ten sposób przyjmowanie 
prawidłowej postawy ciała. Kompaktowy rozmiar oraz łatwy sposób moco-
wania sprawiają, że Vita Roll może być z powodzeniem stosowany w domu, 
samochodzie czy miejscu pracy.

36 x 36 cm nr kat. LP-8910 senior 101 zł w tym 8% VAT
26 x 26 cm nr kat. LP-8909 junior 85 zł w tym 8% VAT

EN71
ASTM

nr kat. PK-100001

45 cm 119 zł w tym 23% VAT
55 cm 139 zł w tym 23% VAT
65 cm 158 zł w tym 23% VAT
75 cm 178 zł w tym 23% VAT

nr kat.PK-100000

45 cm 79 zł w tym 23% VAT
55 cm 89 zł w tym 23% VAT
65 cm 99 zł w tym 23% VAT
75 cm 109 zł w tym 23% VAT

30 x 12 cm
nr kat. LP-8808
63 zł w tym 8% VAT
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PRZYRZĄDY I AKCESORIA DO MASAŻU

tel. +48  52 345 66 0316

Piłka z kolcami Beauty Reflex
W porównaniu z modelem Massageball piłka ta jest bardziej miękka, dzięki 
czemu idealnie nadaje się do delikatnej stymulacji sensorycznej czy masażu 
o niskiej intensywności. Można ją także wykorzystać do terapii ręki. Zestaw 
zawiera 2 sztuki.

Wałek Activ Roll
Dzięki obecności specjalnych wypustek na powierzchni oraz kompaktowym 
rozmiarom wałek Activ Roll sprawdzi się zwłaszcza przy rozluźnianiu stóp czy 
pleców, a także w refleksologii. Wbudowany wentyl pozwala na regulację 
stopnia napompowania (przy pomocy pompki igłowej) i dostosowanie wał-
ka do potrzeb osoby ćwiczącej.

Piłka do masażu to produkt, który można wykorzystać do bardzo precyzyjne-
go rozluźniania mięśniowo-powięziowego. Idealnie sprawdza się przy rollo-
waniu okolic ciała, w których użycie wałka byłoby trudne lub niewygodne, a 
także gdy chcemy rozluźnić tkanki miejscowo np. przy uwalnianiu mięśnio-
wo-powięziowych punktów spustowych.

Piłka do masażu Bola

Piłka do masażu Blackroll

Podwójna piłka Reflex Roll
Podwójna piłka z wypustkami, która dzięki swojemu unikalnemu kształtowi 
pozwala m. in. na rozluźnianie tkanek miękkich wzdłuż kręgosłupa, bez nie-
przyjemnego ucisku na wyrostki kolczyste. Wbudowany wentyl pozwala na 
regulację stopnia napompowania (przy pomocy pompki igłowej) i dostoso-
wanie wałka do potrzeb osoby ćwiczącej.

Piłka z kolcami Massageball
Piłka z wypustkami, która znajdzie zastosowanie w masażu, refleksologii, 
ćwiczeniach relaksacyjnych czy terapii ręki. Dostępna w 4 rozmiarach, dzięki 
czemu możliwe jest odpowiednie dopasowanie produktu do potrzeb użyt-
kownika. Zestaw zawiera 2 sztuki.

Ø 5 cm
nr kat. LP-9763
24 zł w tym 23% VAT

nr kat. LP-9770
Ø 6 cm 17 zł w tym 23% VAT
Ø 8 cm 22 zł w tym 23% VAT
Ø 9 cm 26 zł w tym 23% VAT
Ø 10 cm 30 zł w tym 23% VAT

nr kat. TRENDY-9116
Ø 6 cm 19 zł w tym 23% VAT
Ø 8 cm 25 zł w tym 23% VAT
Ø 10 cm 29 zł w tym 23% VAT

Ø 8 cm nr kat. BROLL-BALL8-BR-3 44 zł w tym 23% VAT
Ø 12 cm nr kat. BROLL-BALL12-BR-3 54 zł w tym 23% VAT

Ø 7,5 dł. 15 cm
nr kat. LP3-9754
26 zł w tym 8% VAT

Ø 8 dł. 14 cm
nr kat. LP3-9775
39 zł w tym 23% VAT

PR
ZY

RZ
Ą

DY
 I 

A
KC

ES
O

RI
A

 D
O

 M
A

SA
ŻU



PRZYRZĄDY I AKCESORIA DO MASAŻU

info@klubben.pl 17www.klubben.pl 17

Wałek i piłka do masażu 
Zestaw składający się z wałka Lua Mini oraz piłki Bola w rozmiarze S. Idealnie 
sprawdzi się podczas precyzyjnego rozluźniania mięśniowo-powięziowego 
oraz terapii punktów spustowych. Znajdzie zastosowanie zarówno w warun-
kach domowych, jak i placówce rehabilitacyjnej.

Wałek do masażu Lua Mini
Wałek do masażu Lua Mini dzięki kompaktowym rozmiarom może być wy-
korzystany do precyzyjnego rozluźniania w okolicach ciała, w których użycie 
większego rollera byłoby niemożliwe lub niewygodne - idealnie sprawdzi się 
jako narzędzie do rozluźniania tkanek miękkich w obrębie stopy. Został wy-
konany z bardzo twardej pianki EPP, która gwarantuje odpowiednią stymu-
lację masowanych tkanek, a także wpływa na dużą wytrzymałość produktu.

Wałek do masażu Lua
Wałek do masażu wykonany z bardzo twardej i stabilnej pianki EPP, dzięki 
czemu zapewnia odpowiednią wytrzymałość oraz stymulację nawet dużych 
grup mięśniowych. Dodatkowy, wyciągany ze środka wałek, dzięki niewiel-
kim rozmiarom umożliwia bardziej precyzyjną pracę i rozluźnianie miejsc, w 
których użycie większego wałka byłoby trudne lub niewygodne.

Wałek do masażu Estrela
Pokarbowana powierzchnia wałka gwarantuje większe - w porównaniu z 
gładkimi rollerami - przekrwienie w obrębie masowanych mięśni, a w kon-
sekwencji lepsze ich odżywienie oraz szybsze odprowadzenie nagromadzo-
nych metabolitów. Dodatkowy, wyciągany ze środka wałek, dzięki niewielkim 
rozmiarom umożliwia bardziej precyzyjną pracę i rozluźnianie miejsc, w któ-
rych użycie większego wałka byłoby trudne lub niewygodne.

Wałek do masażu Pequeno
Wałek wykonany z miękkiej pianki, dzięki czemu doskonale sprawdzi się jako 
narzędzie do rozluźniania mięśniowo-powięziowego dla osób początkują-
cych lub bardziej wrażliwych na bodźce związane z masowaniem tkanek 
miękkich. Znajdzie zastosowanie u wszystkich użytkowników aktywnych fi-
zycznie, którzy chcą zadbać o właściwą kondycję swojego narządu ruchu.

Podwójna piłka do masażu Dupla

Podwójna piłka do masażu Blackroll

Produkt o unikalnym kształcie, umożliwiający precyzyjne rozluźnianie 
struktur mięśniowo-powięziowych m. in. wzdłuż kręgosłupa czy w obrębie 
stopy. Specjalne wyprofilowanie w środkowej części pozwala komfortowo 
rollować plecy - bez nieprzyjemnego dla użytkownika ucisku na wyrostki 
kolczyste kręgosłupa.

Ø 8 cm nr kat. BROLL-DUOBALL8-BR-3 79 zł w tym 23% VAT
Ø 12 cm nr kat. BROLL-DUOBALL12-BR-3 109 zł w tym 23% VAT

nr kat. TRENDY-9110
Ø 12 dł. 24  cm 35 zł w tym 23% VAT
Ø 8 dł. 16 cm 29 zł w tym 23% VAT

nr kat. TRENDY-9115
Ø 14 dł. 32  cm 69 zł w tym 23% VAT
Ø 14 dł. 32 cm 69 zł w tym 23% VAT

nr kat. TRENDY-9114
Ø 14 dł. 32  cm 69 zł w tym 23% VAT
Ø 14 dł. 32 cm 69 zł w tym 23% VAT

nr kat. TRENDY-9108SA

39 zł w tym 23% VAT

Ø 5,5 dł. 15 cm
nr kat TRENDY-9108A
25 zł w tym 23% VAT

Ø 15 dł. 30 cm
nr kat. TRENDY-9101-2
85 zł w tym 23% VAT
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Wałek do masażu Marola
Wałek wyposażony w specjalne wypustki, wykonany z wysokiej jakości ma-
teriałów, dzięki czemu jest bardzo wytrzymały i zapewnia odpowiednią sty-
mulację struktur mięśniowo-powięziowych. Odkręcana pokrywka sprawia, 
że roller jest bardzo praktyczny - pozwala na przechowywanie czy transpor-
towanie niewielkich przedmiotów np. piłki do masażu lub butelki z wodą.

Wałek Blackroll Mini
Blackroll Mini dzięki kompaktowym rozmiarom może być wykorzystany do 
precyzyjnego rozluźniania w okolicach ciała, w których użycie większego rol-
lera byłoby niemożliwe lub niewygodne.

Wałek Blackroll Med
Terapeutyczny wałek o najniższej twardości przeznaczony dla osób o wyso-
kim napięciu mięśniowym oraz niskim progu bólowym.

Karbowana powierzchnia modelu Groove gwarantuje większe - w porów-
naniu z gładkimi rollerami - przekrwienie w obrębie masowanych mięśni, a 
w konsekwencji lepsze ich odżywienie oraz szybsze odprowadzenie nagro-
madzonych metabolitów. Wałek dostępny jest w dwóch stopniach twardości, 
(Pro dla zaawansowanych i Standard dla początkujących) dzięki czemu użyt-
kownik może wybrać produkt dostosowany do swoich potrzeb i możliwości.

Wałek Blackroll Groove Standard

Wałek Blackroll Groove Pro

Wałek Blackroll Standard
Uniwersalny model o średniej twardości przeznaczony dla osób początkują-
cych lub bardziej wrażliwych na bodźce związane z rozluźnianiem mięśnio-
wo-powięziowym.

Wałek Blackroll Pro
Blackroll Pro ze względu na dużą twardość skierowany jest do zaawanso-
wanych użytkowników cechujących się wysokim progiem bólowym, którzy 
potrzebują bardzo intensywnej stymulacji tkanek miękkich.

Wałek Blackroll Flow
Unikalny model o średniej twardości łączący w sobie cechy rollerów gładkich 
i karbowanych - zmieniając kierunek rollowania użytkownik może zdecydo-
wać, czy chce w większym stopniu oddziaływać na mięśnie (powierzchnia 
karbowana) czy na powięź (powierzchnia gładka).

Wałek do masażu Prego
Model charakteryzujący się tymi samymi właściwościami co wałek Marola, 
posiadający dodatkowo specjalne wyprofilowanie w środkowej części, które 
pozwala komfortowo rollować plecy - bez nieprzyjemnego dla użytkownika 
ucisku na wyrostki kolczyste kręgosłupa.

Ø 13 dł. 30 cm
nr kat. TRENDY-9102
115 zł w tym 23% VAT

Ø 5,5 dł. 15 cm
nr kat. BROLL-MINI
44 zł w tym 23% VAT

Ø 15 dł. 30 cm
nr kat. BROLL-MED-BR-8/10
139 zł w tym 23% VAT

Ø 15 dł. 30 cm
nr kat. BROLL-GROOSTAND-BR-3
159 zł w tym 23% VAT

Ø 15 dł. 30 cm
nr kat. BROLL-GROOVEPRO-BR-4
169 zł w tym 23% VAT

Ø 15 dł. 30 cm
nr kat. BROLL-STANDARD
134 zł w tym 23% VAT

Ø 15 dł. 30 cm
nr kat. BROLL-PRO-BR-4

149 zł w tym 23% VAT ∅ 15 dł. 30 cm

nr kat. BROLL-FLOW-BR-3

159 zł w tym 23% VAT

Ø 13 dł. 30 cm
nr kat. TRENDY-9104
115 zł w tym 23% VAT
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Kształtki rehabilitacyjne
Kształtki, wykorzystywane w rehabilitacji czy masażu, wykonane są z pianki 
poliuretanowej i obszyte z zewnątrz wysokiej jakości materiałem skóropo-
dobnym, który jest łatwozmywalny, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie 
produktu w czystości przez długi czas. Wykonywane są na zamówienie, w 
rozmiarze oraz kolorze wybranym przez klienta.

Dostępne kolory:

Kostki

Kliny

Półwałki

Wałki

nr kat. HB-WL
8x20 cm 29 zł w tym 8% VAT
8x60 cm 39 zł w tym 8% VAT
10x30 cm 39 zł w tym 8% VAT
10x60 cm 49 zł w tym 8% VAT
12x30 cm 39 zł w tym 8% VAT
12x60 cm 49 zł w tym 8% VAT
15x30 cm 39 zł w tym 8% VAT
15x60 cm 55 zł w tym 8% VAT
18x30 cm 49 zł w tym 8% VAT
18x60 cm 65 zł w tym 8% VAT
20x30 cm 55 zł w tym 8% VAT
20x60 cm 69 zł w tym 8% VAT
25x100 cm 189 zł w tym 8% VAT
25x60 cm 109 zł w tym 8% VAT
30x100 cm 279 zł w tym 8% VAT
30x50 cm 159 zł w tym 8% VAT
40x100 cm 355 zł w tym 8% VAT
40x50 cm 199 zł w tym 8% VAT
50x100 cm 449 zł w tym 8% VAT
50x50 cm 289 zł w tym 8% VAT
60x100 cm 589 zł w tym 8% VAT
60x50 cm 355 zł w tym 8% VAT
70x100 cm 815 zł w tym 8% VAT

nr kat. HB-KN
20x15x10 cm 35 zł w tym 8% VAT
20x25x10 cm 49 zł w tym 8% VAT
30x20x16 cm 39 zł w tym 8% VAT
30x40x12 cm 49 zł w tym 8% VAT
30x40x16 cm 55 zł w tym 8% VAT
35x15x21 cm 45 zł w tym 8% VAT
40x50x20 cm 79 zł w tym 8% VAT
50x35x20 cm 75 zł w tym 8% VAT
60x60x12 cm 79 zł w tym 8% VAT
70x60x25 cm 125 zł w tym 8% VAT
70x60x30 cm 149 zł w tym 8% VAT
70x60x35 cm 169 zł w tym 8% VAT
80x60x40 cm 215 zł w tym 8% VAT
100x80x30 cm 239 zł w tym 8% VAT
120x60x40 cm 239 zł w tym 8% VAT

nr kat. HB-KT
25x25x10 cm 69 zł w tym 8% VAT
30x30x30 cm 89 zł w tym 8% VAT
40x40x40 cm 129 zł w tym 8% VAT
50x20x10 cm 89 zł w tym 8% VAT
50x50x50 cm 245 zł w tym 8% VAT
60x20x10 cm 109 zł w tym 8% VAT
60x30x30 cm 119 zł w tym 8% VAT

nr kat. HB-PL
60x15x10 cm 49 zł w tym 8% VAT
60x18x12 cm 59 zł w tym 8% VAT
60x18x9 cm 49 zł w tym 8% VAT
60x30x10 cm 65 zł w tym 8% VAT
60x30x15 cm 75 zł w tym 8% VAT
60x30x18 cm 89 zł w tym 8% VAT
60x40x20 cm 105 zł w tym 8% VAT
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Składany stół do masażu z pokrowcem
Idealne narzędzie dla mobilnych terapeutów oraz masyżystów ceniących so-
bie wygodę i komfort pracy. Dzięki zastosowaniu aluminiowej konstrukcji stół 
jest stosunkowo lekki, gwarantując przy tym odpowiedni poziom stabilności i 
bezpieczeństwa. Wyposażony w dodatkowe akcesoria tj. podłokietniki, pod-
główek, półkę przednią pod ramiona czy specjalne wycięcie na twarz, które 
ułatwiają pacjentowi przyjęcie wygodnej pozycji. W zestawie znajduje się 
specjalny pokrowiec, dzięki któremu transportowanie oraz przechowywanie 
stołu jest bardzo wygodne i pozwala uchronić produkt przed przypadkowym 
uszkodzeniem.   

Neutralny olej do masażu 
Medisport 500 ml | Olio Neutro
Olej na bazie naturalnych składników testowanych dermatologicznie, dzięki 
czemu może być stosowany bez obawy o wystąpienie reakcji alergicznej. 
Nie zawiera konserwantów ani substancji zapachowych. Idealnie sprawdzi 
się w masażu sportowym oraz u pacjentów z delikatną i wrażliwą skórą. 

Hydrożel do masażu 
Medisport 1000 ml | Hydrogel
Beztłuszczowy, rozpuszczalny w wodzie żel, w skład którego wchodzą sole 
z Morza Martwego. Pozwala złagodzić bóle mięśni i stawów, a także ko-
rzystnie wpływa na krążenie krwi, dzięki czemu znajdzie zastosowanie w 
różnego rodzaju terapii, również za pomocą ultradźwięków. 

Mata do akupresury
Mata wyposażona w specjalne wypustki, przy pomocy której można sku-
tecznie zmniejszać dolegliwości bólowe wynikające z nadmiernego napięcia 
tkanek miękkich. Do maty dołączona jest torba ułatwiająca jej przechowy-
wanie oraz transportowanie.

Neutralny krem do masażu 
Medisport 500 ml | Pomata neutra
Krem na bazie naturalnego, białego wosku przeznaczony zwłaszcza do głę-
bokich oraz długotrwałych masaży.

Rozgrzewający olejek do masażu 
Medisport 500 ml | Olio super sport
Olejek o działaniu rozgrzewającym stworzony na bazie naturalnych skład-
ników, który idealnie nadaje się do masażu sportowego przed zawodami, 
mającego na celu przygotowanie mięśni do intensywnego wysiłku fizycz-
nego.

nr kat. ST-2754505
999 zł w tym 23% VAT

nr kat. AM-15009
52 zł w tym 23% VAT

nr kat. AM-15140
45 zł w tym 23% VAT

nr kat. SVL-1399
119 zł w tym 23% VAT

nr kat. AM-15273
67 zł w tym 23% VAT

nr kat. AM-15246
95 zł w tym 23% VAT
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nr kat. MSD-BALL
bardzo miękka 26 zł w tym 8% VAT
miękka 26 zł w tym 8% VAT
średna 26 zł w tym 8% VAT
mocna 26 zł w tym 8% VAT
bardzo mocna 26 zł w tym 8% VAT

MSD2-SIATKA30
b. słaba / średnia 154 zł w tym 8% VAT
słaba / mocna 154 zł w tym 8% VAT
średnia / b. mocna 154 zł w tym 8% VAT
mocna / ex. mocna 154 zł w tym 8% VAT

MSD-SIATKA20
słaba 106 zł w tym 8% VAT
średnia 106 zł w tym 8% VAT
mocna 106 zł w tym 8% VAT

nr kat. MSD-HANDMASTER
miękka 78 zł w tym 8% VAT
średnia 78 zł w tym 8% VAT
mocna 78 zł w tym 8% VAT

nr kat. MSD-016001
lekki 63 zł w tym 8% VAT
średni 63 zł w tym 8% VAT
mocny 63 zł w tym 8% VAT
b.mocny 63 zł w tym 8% VAT

nr kat. MSD-EGG
bardzo miękkie 25 zł w tym 8% VAT
miękkie 25 zł w tym 8% VAT
średne 25 zł w tym 8% VAT
mocne 25 zł w tym 8% VAT
bardzo mocne 25 zł w tym 8% VAT

nr kat. MSD-MASA
bardzo miękka
miękka
średnia
mocna
bardzo mocna

85 g 26 zł w tym 8% VAT
113 g 34 zł w tym 8% VAT
170 g 47 zł w tym 8% VAT
454 g 110 zł w tym 8% VAT

Piłeczka do ściskania

Jajko do ściskania

Ze względu na swoje właściwości i kompaktowe rozmiary piłeczki oraz jajka 
do ściskania są doskonałym narzędziem do wzmacniania palców, rąk czy 
przedramion - zwłaszcza u pacjentów po zabiegach w obrębie tych części 
ciała. Dzięki dostępności kilku stopniów oporu możliwe jest dobranie odpo-
wiedniego produktu do możliwości oraz potrzeb osoby ćwiczącej.

Piłki do ćwiczenia dłoni Handmaster
Unikalna piłka umożliwiająca wykonywanie ćwiczeń ukierunkowanych na wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych 
za otwieranie i zamykanie ręki oraz zwiększenie ukrwienia dystalnej części kończyny górnej. Dostępna w 3 kolorach 
rózniących się stopniem oporu.

Elastyczny wałek - trener dłoni
Wałek wykonany z naturalnej gumy, który 
można wykorzystać w terapii osób z pro-
blemami w obrębie ręki, przedramienia czy 
ramienia, m.in. pacjentów cierpiących na 
łokieć golfisty czy tenisisty. Dzięki dostep-
ności kilku stopniów oporu możliwe jest 
dostosowanie intensywności ćwiczeń do 
potrzeb i możliwości użytkownika.   

Masa do ćwiczenia dłoni
W skład każdej masy do ćwiczeń wchodzą specjalne środki przeciwbakteryjne, które zapobiegają rozwojowi różne-
go rodzaju drobnoustrojów oraz występowaniu nieprzyjemnego zapachu, a także korzystnie wpływają na trwałość 
produktu i gwarantują zachowanie najwyższych standardów higienicznych, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w 
sytuacji, w której masy używa kilka osób (np. w placówce rehabilitacyjnej). Ze względu na swoje właściwości masa 
do ćwiczeń MVS jest idealnym narzędziem do wykorzystania w trakcie różnego rodzaju ćwiczeń ukierunkowanych 
na wzmacnianie i usprawnianie struktur w obrębie ręki i przedramienia. Każdy z wariantów objętościowych (85 g, 
113 g, 170 g oraz 454 g) dostępny jest w kilku kolorach (beżowy, żółty, czerwony, zielony, niebieski) różniących się 
między sobą stopniem oporu, dzięki czemu użytkownik może dopasować go do własnych potrzeb i możliwości.

Siatka rehabilitacyjna Power-Web
Unikalna siatka w dwóch kolorach będących połączeniem dwóch różnych 
stopniów oporu, dzięki czemu produkt jest bardziej uniwersalny i daje więk-
sze możliwości zastosowania w trakcie rehabilitacji ręki. Do każdej siatki do-
łączony jest plakat z przykładowymi ćwiczeniami.

Siatka rehabilitacyjna Junior
Siatka o średnicy dwukrotnie mniejszej w porównaniu z modelem Power-
-Web, dostępna w 3 wariantach kolorystycznych, które odzwierciedlają od-
powiednie stopnie oporu.
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Rotor mechaniczny do ćwiczeń rąk i nóg
Idealne narzędzie do wykorzystania w trakcie terapii ukierunkowanej na 
przywrócenie siły mięśniowej, poprawę koordynacji ruchowej oraz zwięk-
szenie przekrwienia w obrębie kończyn górnych i dolnych. Dzięki niewielkim 
rozmiarom oraz obecności pokrętła umożliwiającego regulację stopnia opo-
ru, można w wygodny sposób dostosować intensywność wykonywanych 
ćwiczeń do potrzeb użytkownika.

Rotor magnetyczny Oxycycle 1
Model przeznaczony do aktywnego treningu kończyn górnych i dolnych - w 
zestawie dołączona jest antypoślizgowa mata, a także specjalne uchwyty 
oraz pedały. Intensywność ćwiczeń można regulować za pomocą specjalne-
go pokrętła, a wbudowany wyświetlacz pozwala monitorować podstawowe 
parametry m. in. pokonany dystans czy liczbę spalonych kalorii.  

Rotor elektryczny Oxycycle 2
OxyCycle 2 daje możliwość wykonywania ćwiczeń biernych kończyn górnych 
i dolnych, których zadaniem jest usprawnienie krążenia krwi oraz utrzyma-
nie odpowiedniej elastyczności tkanek miękkich w tych rejonach ciała. Rotor 
został wyposażony w specjalny pilot umożliwiający regulację tempa wyko-
nywanych ćwiczeń, a wbudowany wyświetlacz pozwala monitorować pod-
stawowe parametry m. in. pokonany dystans czy liczbę spalonych kalorii. W 
zestawie dołączona jest antypoślizgowa mata, a także specjalne uchwyty 
oraz pedały.

Rotor elektryczny Oxycycle 3
Rotor będący połączeniem modeli OxyCycle 1 i OxyCycle 2, umożliwiający 
wykonywanie zarówno ćwiczeń biernych, jak i czynnych. Wyposażony w 
specjalny pilot, przy pomocy którego możliwa jest regulacja tempa ćwiczeń 
oraz wbudowany wyświetlacz pozwalający monitorować podstawowe pa-
rametry m. in. pokonany dystans czy liczbę spalonych kalorii. W zestawie do-
łączona jest antypoślizgowa mata, a także specjalne uchwyty oraz pedały.

nr kat. MSD-030102
159 zł w tym 8% VAT

nr kat. MSD-16050
719 zł w tym 8% VAT

nr kat. MSD-16041P
1309 zł w tym 8% VAT

nr kat. MSD-16061
1959 zł w tym 8% VAT
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Goniometry plastikowe
Dzięki kompaktowym rozmiarom, goniometr 
pozwala w łatwy sposób badać zakres ru-
chów poszczególnych stawów.

Skoliometr pediatryczny
Narzędzie służące do oceny stopnia asymetrii tułowia 
lub kąta rotacji tułowia osoby badanej.

Inklinometr
Produkt przeznaczony do oceny krzywizn ciała oraz 
zakresu ruchomości poszczególnych stawów.

Radło Wartenburga
Radło wykonane zostało z wysokiej jakości materiałów. Głowica jest 
ruchoma, wyposażona w specjalne ząbki, a rękojeść chromowa-
na-platerowana.

Młotek neurologiczny Buck
Głowica młotka jest wyposażona w dużą i małą końcówkę co sprawia, że 
badanie jest możliwie bezbolesne i bardzo precyzyjne. Posiada chromowa-
no-platerowaną rękojeść, która jest dobrze wyważona i zapewnia 
pełną kontrolę siły uderzenia. Młotek posiada zintegrowany 
szpikulec wkręcany w głowicę oraz pędzelek wkręcany 
w koniec rękojeści. Długość 18,5 cm.

Młotek neurologiczny Taylora
Głowica młotka wykonana jest z termoplastycznej gumy, posiada końcówkę 
zaokrągloną (precyzyjne uderzenie podczas badania odruchów) oraz płaską 
(do opukiwania klatki piersiowej i brzucha). Rękojeść wykonana została ze 
stali nierdzewnej, jest precyzyjnie wyważona i pozwa-
la na dokładną kontrolę siły 
uderzenia. Długość 20 cm.

Młotek neurologiczny Babińskiego
Młotek wykonany z chromowanej stali, którego głowica posiada gumowy 
kołnierz i jest dobrze wyważona, co pozwala na kontrolę siły uderzenia. Do-
datkowo, jest ostro zakończona co pozwala badać odruch Babińskiego.

Kamerton
Wykonany z wysokiej jakości stali, może być wykorzystywany do 
diagnostyki m. in. w laryngologii czy neurologii. Dostępny w 
dwóch wariantach rózniących się częstotliwością.

nr kat. MSD-CK501
13 zł w tym 8% VAT

nr kat. MSD-CK506
23 zł w tym 8% VAT

nr kat. MSD-CK502
22 zł w tym 8% VAT

nr kat. MSD-CK503
22 zł w tym 8% VAT

nr kat. MSD-MSD1090
706 zł w tym 8% VAT

nr kat. MSD-060101
485 zł w tym 8% VAT

256 Hz nr kat. MSD-CK901 57 zł w tym 8% VAT
128 Hz nr kat. MSD-CK902 57 zł w tym 8% VAT

nr kat. MSD3-EA8167
15 cm 20 zł w tym 8% VAT
20 cm 30 zł w tym 8% VAT
30 cm 40 zł w tym 8% VAT
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SOMA Igły do suchego igłowania 
z prowadnicą (100 szt.)
Igły zaprojektowane przez instruktorów suchego igłowania, wykonane z ja-
pońskiej stali chirurgicznej, co gwarantuje dużą ostrość i sprawia, że zabiegi 
są mniej bolesne, a w konsekwencji lepiej tolerowane przez pacjentów. Po-
siadają wszelkie atesty związane ze sterylnością, co gwarantuje maksymal-
ny poziom bezpieczeństwa podczas ich używania.

Mueller klej Pre-tape pod taśmy 
do kinesiotapingu 
Hipoalergiczny klej ułatwiający przymocowanie taśm i poprawiający trwa-
łość aplikacji, co korzystnie wpływa na komfort pacjenta.

RECO Taśma do kinesiotapingu 
5 cm x 5 m
Taśmy wykonane z wysokiej jakości bawełny pokrytej klejem hipoalergicz-
nym, charakteryzujące się wysoką elastycznością i rozciągliwością, dzięki 
czemu nie ograniczają ruchów oraz gwarantują poczucie komfortu i stabil-
ności. Znajdą zastosowanie m. in. w terapii ukierunkowanej na łagodzenie 
bólu czy przyspieszenie procesu leczenia po urazach stawów i tkanek mięk-
kich.

Mueller spray Remover ułatwiający 
odklejanie taśm do kinesiotapingu
Spray zmywający klej, przy pomocy którego można szybko i bezboleśnie od-
kleić taśmy od skóry. Objętość 283 ml

nr kat. MS-200115
283 g 59 zł w tym 23% VAT

nr kat. AM-SOMA
0,30 x 30 mm 29 zł w tym 8% VAT
0,30 x 50 mm 29 zł w tym 8% VAT
0,30 x 75 mm 29 zł w tym 8% VAT

113 g MS-200901 45 zł w tym 23% VAT
283 g MS-200902 59 zł w tym 23% VAT

nr kat. AM-TAPE
35 zł w tym 8% VAT
35 zł w tym 8% VAT
35 zł w tym 8% VAT
35 zł w tym 8% VAT
35 zł w tym 8% VAT
35 zł w tym 8% VAT
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nr kat. PB-MED

79 zł w tym 8% VAT

POWERbreathe Medic - terapia wolna od leków
POWERbreathe to wyroby medyczne klasy pierwszej. Są to urządzenia działające na zasadzie oporu wdechowego przy swobodnym wydechu. Rehabilitacja z 
ich użytkiem jest wolna od leków, nie powoduje skutków ubocznych. Klinicznie dowiedziono, że terapia z POWERbreathe jest korzystna dla pacjentów z takimi 
schorzeniami jak:

POChP

Dane zebrane w 2011 wskazują, że trening mięśni wdechowych zwiększa ich siłę oraz wytrzymałość przez co poprawia się funkcjonalna wydolność wysiłkowa, 
jakość życia pacjentów oraz zmniejszają się objawy duszności. Trenarzer mięśni wdechowych oferowany przez POWERbreathe jest stosowany przez rzeszę 
pacjentów z POChP jako samodzielna terapia lub jako jedynie przyrząd wspomagający rehabilitację płuc. Trenażer w POChP pozwala na:

• poprawę jakości życia o 21% (Beckerman et al. 2005)

• zmniejszenie duszności o 36% (Beckerman et al. 2005)

• ponadto trening z POWERbreathe jest 10-krotnie bardziej efektywny niż bromek oxitropium (Oga et al 2000)

Niewydolność serca

Pozytywny wpływ trenażera POWERbreathe podczas leczenia chorób serca został potwierdzony zarówno w przypadku samodzielnej terapii jak i leczenia wspo-
magającego 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). Niewielkie obciążenie układu kardiowaskularnego przez POWERbreathe sprawia, że 
trenażer można stosować nawet u poważnie osłabionych pacjentów, którzy są zbyt chorzy na tradycyjną rehabilitację.

Astma

Trening z POWERbreathe u pacjentów z astmą pozwala na zmniejszenie ilości przyjmowanych inhalacji oraz redukuje objawy astmy indukowanej wysiłkiem. W 
trakcie badań klinicznych uzyskano wyniki, które wskazują na dobroczynny 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, dlatego też urządzenie jest pomocne podczas rehabilitacji osób starszych, leczeniu 
duszności wynikającej ze schorzeń neuromięśniowych, choroby Parkinsona czy uszkodzeń rdzenia kręgowego.

POWERbreathe jest szybki i łatwy w użyciu  

Jedną z największych zalet POWERbreathe jest to, że używa się go łatwo i szybko, postępując zgodnie z instrukcjami do treningu sprawdzonymi podczas 
bardzo wielu randomizowanych badań kontrolowanych. Większość pacjentów jest w stanie używać POWERbreathe zaraz po wyjęciu urządzenia z opako-
wania, ale nawet ci, którzy potrzebują na początku pomocy, po kilku minutach nie mają już problemów. Kupując POWERbreathe otrzymujemy prostą, ale 
wyczerpującą instrukcję użytkownika. Tak jak w przypadku każdego rodzaju ćwiczeń, pacjenci będą chętnie korzystali z POWERbreathe tylko, jeśli nie będzie to 
czasochłonne, a efekty przyjdą szybko, dlatego trening z POWERbreathe:

• zajmuje jedynie 15 minut, 2 razy dziennie przez pierwsze 12 tygodni; potem trening podtrzymujący efekty wymagany jest zaledwie 3 razy w tygodniu

• przynosi poprawę w leczeniu duszności już w ciągu pierwszych kilku dni, a mierzalna poprawa tolerancji wysiłku następuje już w ciągu 3 tygodni

Przeciwwskazania

• Trening mięśni wdechowych NIE jest polecany pacjentom z przebytą odmą samoistną.

• Trening mięśni wdechowych jest polecany pacjentom po przebytej odmie urazowej jedynie w przypadku całkowitego wyleczenia.

• Trening mięśni wdechowych NIE jest odpowiedni dla pacjentów z astmą z obniżonym postrzeganiem objawów i tych, którzy cierpią na częste, ostre 
nasilenie objawów choroby.

• Trening mięśni wdechowych NIE jest odpowiedni dla każdego, kto w ostatnim czasie miał perforację błony bębenkowej. 

• Osoby poniżej 16 roku życia powinny używać POWERbreathe jedynie pod opieką dorosłych.

POWERbreathe Medic
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Konik Rody
Unikalny skoczek będący na rynku od 1984 roku, przy pomocy którego dzieci 
mogą połączyć świetną zabawę z aktywnością ruchową, pozwalającą roz-
wijać m. in. zdolności równoważne czy koordynacyjne. Dzięki specjalnie za-
projektownym kształtom oraz zastosowaniu miękkiego i wytrzymałego ma-
teriału Rody jest produktem, z którego najmłodsi użytkownicy bardzo chętnie 
korzystają, dlatego może być z powodzeniem wykorzystywany zarówno w  
warunkach domowych, jak i placówce edukacyjnej czy rehabilitacyjnej.

Biegun do skoczków

Jeździk do skoczków

Wykonane z wysokiej jakości plastiku akcesoria kompatybilne ze wszystkimi 
skoczkami dostępnymi w ofercie firmy Gymnic. Zarówno biegun jak i jeździk 
są niezwykle łatwe w użyciu - wystarczy umieścić nóżki skoczka w specjalnie 
wyprofilowanych otworach, by móc w bezpieczny i komfortowy sposób ko-
rzystać z funkcjonalności powstałego zestawu. 

Dlaczego Rody jest tak wyjątkowy?
Pozwala kształcić zdolności motoryczne: 

Podczas skakania wzmacniane są mięśnie kończyn dolnych, trzymanie się 
uszu konika w trakcie zabaw ruchowych pozwala kształcić siłę ramion i zdol-
ności chwytne, a utrzymywanie równowagi korzystnie wpływa na siłę mięśni 
tułowia użytkownika.

Unikalny design: 

Zaokrąglone kształty, projektowane na zasadzie łączenia kul, gwarantują 
niesamowitą skoczność oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa. Specjalne 
wyprofilowanie w środkowej części pozwala na przyjmowanie komfortowej 
pozycji ciała i ułatwia balansowanie.

Produkowany z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa:

Materiały użyte w trakcie procesu produkcyjnego są zgodne z normami bez-
pieczeństwa EN71 oraz ASTM i stanowią doskonałe połączenie miękkości, 
wytrzymałości oraz elastyczności, co gwarantuje świetną zabawę przez dłu-
gi czas, bez obaw o szybkie zużycie się produktu.

Niezwykle wszechstronny: 

Rody dzięki swoim unikalnym właściwościom znajdzie zastosowanie w trak-
cie różnego rodzaju zabaw ruchowych czy terapii. Dodatkowo, istnieje moż-
liwość dokupienia dedykowanych akcesoriów tj. jeździk czy biegun, których 
użycie pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć funkcjonalność produktu.  

nr kat. LP-8002

145 zł w tym 23% VAT

nr kat. LP-8000
87 zł w tym 23% VAT

EN71
ASTM

nr kat. LP-7990
115 zł w tym 23% VAT

EN71
ASTM
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Pies Kody Zając Raffy

Żyrafa Gyffy

Piłka do skakania Hop fantasy

Piłka do skakania HopPiłka do skakania Oppy

Skoczki, które są wizualną modyfikacją konika Rody 
i zachowują wszystkie pozytywne cechy tradycyjnego 
modelu. Idealne narzędzie do domu czy placówki edu-
kacyjnej, pozwalające w formie zabawowej kształto-
wać zdolności motoryczne dzieci. Wybór kilku modeli 
oraz wariantów kolorystycznych umożliwia dopasowa-
nie produktu do upodobań użytkownika.  

Piłki, które umożliwiają połączenie dobrej za-
bawy z aktywnością fizyczną ukierunkowaną 
na kształcenie zdolności równoważnych i koor-
dynacyjnych. Obecność specjalnych uchwytów 
gwarantuje użytkownikowi maksymalny poziom 
komfortu i bezpieczeństwa w trakcie skakania. 
Piłki z uchwytami dzięki swoim właściwościom 
idealnie sprawdzą zarówno w warunkach do-
mowych, jak i w trakcie różnego rodzaju zajęć i 
zabaw w placówce edukacyjnej.

nr kat. LP-8045
Ø45 cm 67 zł w tym 23% VAT
Ø55 cm 75 zł w tym 23% VAT
Ø65 cm 83 zł w tym 23% VAT

nr kat. LP-8035
Ø50 cm 64 zł w tym 23% VAT
Ø60 cm 73 zł w tym 23% VAT

nr kat. LP-8006

145 zł w tym 23% VAT

EN71
ASTM

nr kat. LP-8040
Ø50 cm
71 zł w tym 23% VAT

EN71
ASTM

Całość produkcji odbywa się we Włoszech.

Wszystkie produkty wykonane są z wysokiej jakości PVC, zgodnie z 
rozporządzeniem REACH - EC 1907/2006 regulującym kwestie stosowania 

chemikaliów (nie zawierają ftalanów, lateksu, ołowiu czy BPA).

Firma Gymnic kładzie duży nacisk na ochronę środowiska, w związku z 
czym proces produkcyjny nie generuje żadnych spalin szkodliwych dla 
atmosfery, a większość produktów nadaje się w całości do recyklingu.

Dlaczego warto wybrać produkty 
GYMNIC?

nr kat. LP-8008

145 zł w tym 23% VAT

nr kat. LP-7501

145 zł w tym 23% VAT



ŚCIEŻKI SENSORYCZNE

info@klubben.pl 29www.klubben.pl 29

Zając Raffy Ścieżka równoważna 
Ścieżka równoważna dzięki precyzyjnemu systemowi łączenia poszczegól-
nych elementów stanowi niezwykle trwałą i wytrzymałą konstrukcję, której 
ułożenie możemy konfigurować na wiele sposobów, co daje duże możliwo-
ści urozmaicenia różnego rodzaju zajęć ruchowych. Ćwiczenia na ścieżce 
pozwalają rozwijać zręczność, równowagę i koordynację, ale także korzyst-
nie wpływają na zdolności manualne użytkowników, którzy kształtują je w 
trakcie budowania ścieżki i łączenia jej elementów.

Tor początkujący 

Tor średni 

Tor zaawansowany

Tory równoważne Build N’balance
Tory Build N’ Balance pozwalają dzieciom nie tylko świetnie się bawić, ale są 
dla nich również nie lada wyzwaniem. Dzięki dostępności kilku wariantów 
oraz możliwości łączenia poszczególnych elementów, w łatwy sposób do-
stosuje się poziom trudności ścieżki do potrzeb i umiejętności użytkowników.  

Kolorowa rzeka
Rzeka zapewnia nieograniczone możliwości budowania ścieżek równo-
ważnych! Elementy są łatwe do łączenia i bardzo elastyczne, więc tylko wy-
obraźnia wyznacza „granice biegu rzeki”. Ze względu na wielkość elemen-
tów nawet małe dzieci będą mogły „zbudować rzekę”. Wykonana 
z trwałego tworzywa sztucznego z antypoślizgowymi, gu-
mowymi brzegami, łączy wysoką jakość z atrak-
cyjnym wzornictwem. Elementy można 
ustawiać jeden na drugim, co 
ułatwia przechowywanie. 

Wymiary: 

• 6 elementów 35,5 x 11,5 
x 4,5 cm

• 1 element 16 x 8,5 x 4,5 cm

Kolorowa rzeka z wyspami i mostami
Zestaw będący rozbudowaną wersją „Kolorowej rzeki”, składający się z 25 
elementów, które można łączyć na wiele sposobów. Idealne narzędzie do 
wykorzystania w pracy z dziećmi, które znajdzie zastosowanie zarówno w 
treningu równoważnym, jak i podczas różnego rodzaju zabaw ruchowych.

Wymiary:

• 18 elementów 35,5 x 11,5 x 4,5 cm

• 3 elementy 16 x 8,5 x 4,5 cm

• 2 wyspy 48 x 43 x 7 cm

• 2 mosty 50 x 14 x 7 cm

Ścieżka sensoryczna dotykowa
Ścieżka składająca się z 12 kwadratowych płytek, z których 10 posiada spe-
cjalne wypełnienia sensoryczne wykonane z różnego rodzaju materiałów 
(m. in. wykładzina, plastik, drewno, ceramika), natomiast 2 są puste - można 
je wypełnić własnym materiałem wedle uznania. Dzięki specjalnemu wy-
profilowaniu na bocznych krawędziach poszczególne elementy mogą być 
ze sobą łączone w dowolny sposób, co pozwala tworzyć różnego rodzaju 
ścieżki, a także je modyfikować, dostosowywać do własnych potrzeb.

nr kat.  ST-1752205
30 x 12,5 x 5,5 cm (1 el.)
299 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2229
10 - 24 cm (wys.)
985 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2123
229 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2166
919 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2238
10 - 24 cm (wys.)
1309 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2239
10 - 24 cm (wys.)
2095 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-438300
37,5 x 37,5 cm (1 el.)
1199 zł w tym 23% VAT
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Tor przeszkód dla dzieci
Zestaw składający się z 7 modułów z tworzywa sztucznego, które oferują 
wiele kombinacji i dają duże możliwości uczenia się i zabawy ukierunkowa-
nej na rozwój zdolności motorycznych. Wykonane z materiałów zatwierdzo-
nych przez Unię Europejską, zgodnych z normami wymaganymi dla tego 
typu produktów. Każdy element wyposażony został w specjalne wypustki na 
powierzchni (m. in. linie, kropki czy okręgi), co umożliwia realizację ćwiczeń 
rozpoznawania dotykowego oraz gwarantuje stymulację receptorów stopy 
w trakcie aktywności wykonywanych na boso. Całość konstrukcji jest bardzo 
stabilna, zapewniając użytkownikom wysoki poziom komfortu i bezpieczeń-
stwa. 

Tor równoważny Wąż
Tor składający się z 10 elementów wyposażonych w antypoślizgowe pod-
stawy poprawiające bezpieczeństwo użytkowników. Dzięki łatwemu w ob-
słudze systemowi łączenia oraz możliwości budowania ścieżki w różnych 
kierunkach, dzieci są w stanie tworzyć niezliczone konstrukcje, gwarantujące 
świetną zabawę i pozwalające rozwijać zdolności motoryczne.

Kamienie rzeczne
Kamienie rzeczne charakteryzują się unikalnym kształtem oraz atrakcyjną 
kolorystyką, przykuwającą uwagę najmłodszych użytkowników. Po-
szczególne elementy zostały wykończone specjalną, antypo-
ślizgową gumą gwarantującą komfort i bezpieczeń-
stwo w trakcie róznego rodzaju aktywności. 
Dodatkowo, można je układać 
jedne na drugich co pozwala 
zaoszczędzić miejsce i ułatwia 
przechowywanie. 

Wymiary: 

• 36 x 8,5 cm (3 szt.)

• 25 x 4,5 cm (3 szt.)

Sprężynujący kamień rzeczny
Kamień wyposażony w specjalne sprężyny, 
dzięki którym cały element jest bardziej nie-
stabilny i stanowi dla dzieci jeszcze większe 
wyzwanie w trakcie skakania czy chodzenia 
po nim. Idealnie sprawdzi się jako uzupełnie-
nie podstawowego zestawu Kamieni rzecz-
nych.

Tor równoważny Multi
Zestaw wyposażony w 10 elementów o unikalnym kształcie, 
które oferują całkowicie nowy system wielopozycyjny, 
pozwalający jeszcze łatwiej budować i mody-
fikować ścieżki - zarówno proste, jak 
i zakrzywione.

Tor równoważny z wyspami
Tor równoważny dający możliwość budowania ścieżek o zróżnicowanym 
stopniu trudności. Poszczególne „wyspy” mogą być układane jedna na dru-
giej, co pozwala tworzyć spadki, a także znacznie ułatwia przechowywanie 
produktu i pozwala zaoszczędzić miejsce.

Wymiary:

• wyspy ∅30 cm, wys. 10 cm

• mosty 72 x 12,5 cm

nr kat.  AY-4382
3439 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2120
199 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2126
37 x 37 x 10 cm
169 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-412246
40 x 14 x 15 cm (1 el.)
199 zł w tym 23% VAT

duży nr. kat. AY-412241 1029 zł w tym 23% VAT
mały nr. kat. AY-412242 599 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-412243
35 x 9,5 x 4,5 cm (1 el.)
199 zł w tym 23% VAT

Pagórki równoważne
Zestaw składający się z 5 elementów, róż-
niących się między sobą rozmiarem i kolo-
rem, które - w porównaniu z kamieniami 
rzecznymi - są wyższe, w związku z czym 
wymagają od dzieci większej koncentra-
cji i umiejętności utrzymania równowagi 
oraz koordynacji ruchowej.

Wymiary:

• 38 x 37 x 8,5 cm (2 szt.)

• 41 x 41 x 17 cm (2 szt.)

• 43 x 43 x 26 cm (1 szt.)

nr kat.  GNG-2121
445 zł w tym 23% VAT

Góra do wspinaczki
Unikalny produkt o wysokości 33 cm zaprojek-
towany w taki sposób, aby zachęcić dzieci do 
wspinaczki i zabawy. Podstawa góry stopniowo 
zmniejsza się - ostatni szczebel ma bardzo małą 
powierzchnię - przez co wejście i utrzymanie się 
na szczycie może być dla dziecka nie lada wy-
zwaniem.

nr kat.  GNG-2122
65 x 50 x 33 cm
229 zł w tym 23% VAT
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Łuki równoważne
Łuki równoważne to produkt zaprojektowany w taki sposób, by umożliwić 
dzieciom wymyślanie nowych zabaw ruchowych, jednocześnie będąc bar-
dzo dobrym narzędziem do kształtowania zdolności motorycznych. Łuki 
mogą być ustawione zakrzywioną stroną do góry tworząc w ten sposób 
„mosty” lub do dołu, przekształcając się w „huśtawkę”. Do-
datkowo, poszczególne elementy mogą być łączone 
ze sobą w celu tworzenia ścieżek, a nawet 
układane jeden na drugim, co po-
zwala budować konstruk-
cje dla bardziej zaawan-
sowanych użytkowników. 
Zestaw zawiera 3 szt.

Kolorowe półkule równoważne
Półkule wykonane ze specjalnej, antypoślizgowej gumy, która 
zapobiega przypadkowym, niekontrolowanym upad-
kom w trakcie wykonywania ćwiczeń, co 
gwarantuje wysoki poziom komfor-
tu i bezpieczeństwa. 

Półkule równoważne Multiactiv Stones
Kolorowe półkule posiadające wypustki na swojej powierzchni, wyposażone 
dodatkowo w specjalny otwór, w którym można umieścić tyczkę lub kij gim-
nastyczny. Poszczególne półkule mogą być napełniane wodą, dzięki czemu 
użytkownik może w łatwy sposób dostosować stopień niestabilności do wła-
snych potrzeb oraz umiejętności. 

Olbrzymie półkule równoważne
Zestaw 4 olbrzymich półkul, różniących się między sobą rozmiarem i warian-
tem kolorystycznym, które stanowią jeszcze większe wyzwanie i gwarantują 
doskonałą zabawę, zarówno dla młodszych, jak i starszych użytkowników. 
Idealne narzędzie do wykorzystania w trakcie różnego rodzaju aktywności 
ruchowych, nie tylko w pomieszczeniach czy salach gimnastycznych, ale 
również na zewnątrz. Średnica największej półkuli 75 cm.

Ścieżka sensoryczna Basic&Mini
Ścieżka składająca się z 6 małych i 6 dużych elementów charakteryzujących 
się ciekawą kolorystyką oraz posiadających na swojej powierzchni różnego 
rodzaju wypustki, które można wykorzystać do stymulacji receptorów w ob-
rębie skóry oraz ćwiczeń rozpoznawania dotykowego. 

Półkule sensoryczne jeże
Antypoślizgowe półkule równoważne wyposażone w specjalne wypustki, 
które można wykorzystać zarówno do stymulacji receptorów, jak i różnego 
rodzaju ćwiczeń wykonywanych w pomieszczeniach lub na zewnątrz.

Półkule równoważne
Półkule wypełnione piaskiem, dzięki czemu są stabilne i gwarantują komfor-
towe warunki do ćwiczeń czy zabawy. Użytkownik może korzystać zarówno 
z zaokrąglonej, jak i płaskiej powierzchni, która dodatkowo wyposażona jest 
w specjalne wypustki. Dzięki temu, że produkt nie chłonie wody ani wilgoci, 
istnieje możliwość wykorzystania go zarówno w pomieszczeniach, jak i na 
zewnątrz. 

Kamienie równoważne
W skład zestawu wchodzi 8 elementów wykonanych z materiału 
imitującego prawdziwe kamienie, dzieki czemu przy-
ciągają uwagę najmłodszych użytkowników i 
sprawiają, że chętnie uczestniczą oni 
w różnego rodzaju ćwicze-
niach równoważnych. 

nr kat.  GNG-2163
59 x 21,5 x 10,5 cm (1 el.)
439 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-411898
Ø 15 cm, wys. 7,5 cm
149 zł w tym 23% VAT

nr kat.  LP-8089-16-18
Ø 16 cm, wys. 8 cm
216 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-411896
1239 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-438292
30 x 30 cm i 10 x 10 cm
599 zł w tym 23% VAT

nr kat.  MSD-MSD7516
Ø 16 cm
141 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2128
Ø 16 cm, wys. 8 cm
155 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-411895
wym. ok. 22 x 18 x 10 cm
699 zł w tym 23% VAT

Ścieżka sensoryczna Original
Zestaw składający się z 10 płytek z antypoślizgową podstawą, posiadających 
na swojej powierzchni różne kształty i materiały (m. in. tworzywo sztuczne, 
wykładzinę czy sztuczną trawę) oraz dwóch dodatkowych płytek bez wypeł-
nienia - można je zagospodarować wedle własnych potrzeb i upodobań. 

nr kat.  AY-438290
30 x 30 cm
789 zł w tym 23% VAT

Ścieżka równoważna Las
Zestaw charakteryzujący się bardzo ciekawym wzornictwem i oferujący 
wszechstronne możliwości wykorzystania. Poszczególne elementy są wy-
konane z wysokiej jakości materiałów i wykończone antypoślizgo-
wą powierzchnią, co gwarantuje komfortową i bezpieczną 
zabawę. W zestawie dołączone są 2 torby, które 
ułatwiają transport oraz przechowywanie 
produktu. Wymiary:

• pnie 29 cm (6 szt.)

• rozwidlenia 46 cm (2 szt.)

• deski 48 cm (8 szt.)

• liście 26,5 cm

nr kat.  CML-74604
1290 zł w tym 23% VAT
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Dyski sensoryczne
Dyski sensoryczne wykonane z wysokiej jakości materiałów przyjemnych w 
dotyku, posiadające na swojej powierzchni specjalne wypustki, dzięki czemu 
mogą być wykorzystane nie tylko do tworzenia ścieżek sensorycznych, ale 
również do ćwiczeń rozpoznawania kształtów - w zestawie dołączona jest 
specjalna opaska na oczy.

Mały zestaw I Mały zestaw II Duży zestaw

wymiary dysków: Ø 27 cm (duże) i Ø 11 cm (małe)
Mały zestaw I nr kat. GNG-2117 309 zł w tym 23% VAT
Mały zestaw II nr kat. GNG-2118 309 zł w tym 23% VAT
Duży zestaw nr kat. GNG-DYSKIZESTAW 579 zł w tym 23% VAT

Tor równoważny niski
Zestaw 10 kolorowych elementów, przy pomocy których możliwe jest two-
rzenie różnego rodzaju ścieżek - w zależności od wybranego wariantu mogą 
być proste lub zakrzywione. Ze względu na niewielką wysokość powstałe 
ścieżki znajdą zastosowanie również w trakcie zajęć z młodszymi dziećmi, 
gwarantując bezpieczną zabawę. 

Łącznik do toru równoważnego
Specjalne łączniki do niskich torów równoważnych, dające jeszcze większe 
możliwości tworzenia różnego rodzaju ścieżek.

dł. 1 elementu 29,5 cm 
krzywy nr kat. AY-412200 135 zł w tym 23% VAT
prosty nr kat. AY-412100 135 zł w tym 23% VAT

półcylinder nr kat. AY-412230 15 zł w tym 23% VAT
zakończenie nr kat. AY-412240 19 zł w tym 23% VAT

Poduszki równoważne
Zestaw miękkich poduszek wykonanych z antypoślizgowego tworzywa 
sztucznego, które można wykorzystać w trakcie różnego rodzaju aktywności 
ukierunkowanych na rozwój zdolności równoważnych, koordynacyjnych czy 
siły mięśniowej, a także do ćwiczeń rozpoznawania kształtów. 

nr kat.  AY-530512
Ø 25 cm 
259 zł w tym 23% VAT

Tor równoważny Lilie Wodne
Produkt ten, zainspirowany wyglądem lilii wodnych, składa się z zielonych 
wysp i niebieskich mostów, na powierzchni których znajdują się różnego 
rodzaju wypustki, gwarantujące stymulację receptorów oraz chroniące 
użytkownika przed przypadkowym poślizgnięciem się. Dzięki tym 
pięknym elementom dzieci mogą swobodnie tworzyć 
wiele niesamowitych ścieżek pozwalających 
im poprawić koordynację ruchową czy 
zdolności równoważne.

nr kat.  WP-KM2012
Ø 52 cm i 115 x 26,6 cm
1890 zł w tym 23% VAT

Tor równoważny Koralowa przygoda
Zestaw dający niezwykle szerokie możliwości zastosowania. W celu kształ-
cenia zdolności równoważnych dzieci mogą nawet stać na jednej stopie na 
kolorowych kolumnach, a wkładanie czy wyciąganie ich ze ścieżki pozwala 
poprawić koordynację ręka-oko. Dzięki ciekawemu wzornictwu oraz atrak-
cyjnej kolorystyce najmłodsi użytkownicy chętnie biorą udział w różnego ro-
dzaju zabawach ruchowych.

Tor równoważny Over the Mountain
Kiedy nogi i ramiona dzieci stają się silniejsze, zaczynają się czołgać, by od-
krywać świat. Over The Mountain można montować w różnych pozycjach, 
aby poprawić koordynację ruchową i siłę fizyczną najmłodszych. Wgłębie-
nia na szerokich i wąskich deskach pasują do dziecięcych dłoni i 
stóp, przez co umożliwiają im łatwe i bezpieczne wspi-
nanie się. Dzięki wielu otworom na planszach 
trójkątnych możliwe jest tworzenie 
wielu konstrukcji oraz dosto-
sowywanie ich do potrzeb i 
możliwości użytkowników.

Wymiary:

• 66 x 59 cm (trójkąty)

• 52 x 22 5,5 cm (deska wąska)

• 52 x 39 x 7 cm (deska szeroka)

nr kat.  WP-KM2015
75 x 23 x 5,5 cm (1 el.)
890 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KM2016
1699 zł w tym 23% VAT

Tor równoważny Miodowe wzgórza
Wzorowane na naturalnym kształcie plastra miodu,  
mogą być wykorzystywane do tworzenia 
ścieżek równoważnych, ale również 
jako pojemniki do ćwiczeń rozpozna-
wania kształtów i materiałów, dzię-
ki czemu są bardzo uniwersalnym 
narzędziem, które znajdzie zasto-
sowanie zarówno w trakcie zaba-
wy, jak i terapii.

nr kat.  WP-KT0016
48 x 26 x 11 cm
759 zł w tym 23% VAT
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Deska równoważna Tortuga
Deska ze specjalnymi uchwytami, która zapewnia bardziej płynny i łatwiej-
szy do kontrolowania ruch. Dzieci mogą stać lub siedzieć, rozwijając funkcje 
motoryczne i poprawiając równowagę - pozwala wykonywać skręty i ruchy 
boczne. Dodatkowo, miękka gumowa podstawa zapobiega uszkodzeniom 
podłoża. Maksymalne obciążenie 60 kg.

Platforma równoważna Putt
Platforma równoważna posiadająca dodatkową tarczę oraz specjalną po-
krywę, dzięki którym istnieje możliwość dostosowania stopnia trudności 
ćwiczeń do potrzeb oraz umiejętności użytkownika. Maksymalne obciążenie 
80 kg.

Deska do balansowania Whally
Przy pomocy Whally dzieci mogą nie tylko ćwiczyć równowagę, ale również 
- dzięki obecności na powierzchni specjalnych wypustek w kształcie fal i 
bąbelków - stymulować receptory w obrębie skóry. Unikalny kształt 
pozwala dzieciom na wykonywanie aktywności zarówno w 
pozycji stojącej, jak i siedzącej. Dodatkowo - po odwróce-
niu produktu - można go wykorzystać jako stabilną 
podstawę do wykonywania różnego rodzaju 
ćwiczeń lub do budowania ścieżek i torów 
równoważnych. Maksymalne obcią-
żenie 60 kg.

Deskorolka sensoryczna Rocket
Specjalnie wyprofilowana deskorolka, która - dzięki swojej budowie oraz za-
stosowanym materiałom - gwarantuje bezpieczną i komfortową zabawę. W 
zestawie znajduje się lina z uchwytem, umożliwiająca prowadzenie desko-
rolki oraz specjalna linka, która pozwala na łączenie kilku deskorolek. 

Deska równoważna Seesaw
Urządzenie 2w1 łączące w sobie cechy huśtawki i deski równoważnej. Istnie-
je możliwość wykonywania ćwiczeń zarówno rękami, jak i nogami, a gracz 
musi zachować równowagę i koncentrować się na ruchu piłki. Zestaw za-
wiera deskę oraz 2 piłki. Maksymalne obciążenie 60 kg.

Duży spodek równoważny
Produkt przeznaczony do użytku dla jednej lub dwóch osób. W zależności od 
wykonywanych ruchów możliwe jest kształtowanie siły określonych 
części ciała, m. in. ramion czy tułowia. Obecność specjal-
nych uchwytów ułatwia balansowanie i zwiększa 
poczucie bezpieczeństwa w trakcie róż-
nego rodzaju aktywności. Mak-
symalne obciążenie 60 kg.

Szczudła równoważne
Kolorowe szczudła pozwalające kształcić równowagę oraz koordynację ru-
chową.

Deska równoważna Rocking Seesaw
Przenoszenie ciężaru ciała w trakcie ćwiczeń sprzyja rozwojowi koordyna-
cji ruchowej. Produkt ma gumową, antypoślizgową podstawę, która chroni 
przed przypadkowym upadkiem i pozwala w pełni skoncentrować się na 
wykonywanym ćwiczeniu. Maksymalne obciążenie 60 kg.

nr kat.  AY-412300
61 x 30 x 16 cm
149 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KP005
51 x 40 x 11 cm
299 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KP1005
62 x 40 x 17 cm
269 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-610621
60 x 36 x 10 cm
259 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KP1001
50 x 23 x 9 cm
129 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KP2002
Ø 66 cm
549 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-411200
39 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KP1003
55 x 24 x 15 cm
199 zł w tym 23% VAT

Gra równoważna Balanco Mouse
Balanco służy do zabawy, treningu, a także rehabilitacji pomagając kształto-
wać zdolności równoważne i koordynacyjne oraz zmuszając użytkownika do 
skoncentrowania się, gwarantując przy tym świetną zabawę. Poziom trud-
ności można dostosować dzięki wymiennym planszom znajdującym się w 
zestawie. Maksymalne obciążenie 120 kg.

nr kat.  GNG-2142
55 x 42 x 16 cm
445 zł w tym 23% VAT
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Spodek równoważny 
Przenoszenie ciężaru ciała w trakcie ćwiczeń sprzyja rozwojowi koordyna-
cji ruchowej. Produkt ma gumową, antypoślizgową podstawę, która chroni 
przed przypadkowym upadkiem i pozwala w pełni skoncentrować się na 
wykonywanym ćwiczeniu. Maksymalne obciążenie 40 kg.

nr kat.  WP-KP2003
51 x 46 cm
299 zł w tym 23% VAT

Stożek do balansowania zielony
Produkt, który ze względu na swój unikalny kształt jest niezwykle uniwersal-
ny i daje duże możliwości zastosowania. Specjalne wyprofilowanie na bocz-
nej krawędzi umożliwia dziecku oddychanie, gdy stożek jest odwrócony do 
góry spodem, a także ułatwia odwracanie go. Stożek można wykorzystać do 
kształtowania zdolności równoważnych czy stymulacji układu propriocep-
tywnego, ale również jako narzędzie pomocne przy ćwiczeniach rozciągają-
cych. Maksymalne obciążenie 60 kg.

Kamienie rzeczne Rainbow
Zestaw kolorowych wysp różniących się między sobą kształtem i rozmiarem. 
Poszczególne elementy można układać jedne na drugich, co daje jeszcze 
większe możliwości tworzenia różnego rodzaju ścieżek oraz modyfikowania 
stopnia trudności, a także ułatwia przechowywanie zestawu. Maksymalne 
obciążenie 80 kg.

Ø 72 cm, gł. 32 cm
nr kat. WP-KP2004

529 zł w tym 23% VAT
699 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KT0008
wys. 29 cm
519 zł w tym 23% VAT

Dyski sensoryczne Clouds
Podwójne dyski równoważne posiadające na swojej powierzchni specjal-
ne wypustki, gwarantujące stymulację receptorów w trakcie ćwiczeń wyko-
nywanych na boso. Produkt pozwala na wykonywanie ruchów w różnych 
kierunkach, co czyni go bardzo uniwersalnym i sprawia, że można go wyko-
rzystać w trakcie różnego rodzaju zajęć ruchowych z najmłodszymi. Maksy-
malne obciążenie 80 kg.

nr kat.  WP-KT0012
24 x 31 x 4,5 cm
629 zł w tym 23% VAT

Zabawka równoważna Twinkle Stones
Twinkle Stones to produkt do treningu równowagi, który zawiera gwiazdę, 
kamień i kulę do wykorzystania jako zestaw lub osobno dla wielu czynności. 
Zarówno kamień, jak i gwiazda dają możliwość ćwiczenia na obu stronach, 
co pozwala modyfikować stopień trudności i rozwijać zdolności koordynacyj-
ne oraz równoważne. Dodatkowo istnieje możliwość wykonywania ćwiczeń 
przy użyciu rąk (np. kierowanie piłką po wyznaczonym torze), co korzystnie 
wpływa na kontrolę mięśniową w obrębie kończyn gónych. Zestaw może 
posłużyć również do tworzenia różnego rodzaju ścieżek równoważnych. 
Maksymalne obciążenie 40 kg.

Aktywny Koala
Doskonały produkt pozwalający ćwiczyć równowagę oraz koordynację ru-
chową. 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). Idealnie sprawdzi się 
zarówno w domu, jak i placówce edukacyjnej czy rehabilitacyjnej. Maksy-
malne obciążenie 50 kg.

nr kat.  WP-KP4003
Ø 19 cm, wys. 4 cm
519 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2097
Ø 65 cm, wys. 45 cm
285 zł w tym 23% VAT

Wirujący mini stożek
Stożek został zaprojektowany zwłaszcza dla dzieci do 4 roku życia. Geome-
tryczny kształt i wyprofilowane boki zapobiegają przed nagłym przewró-
ceniem się na głowę oraz przed uszkodzeniem palców. Mini stożek dzięki 
swojej budowie zachęca najmłodszych do nauki balansowania, kołysania 
się, a w późniejszym wieku również do samodzielnego obracania się. Mak-
symalne obciążenie 50 kg.

nr kat.  GNG-2099
Ø 68 cm, wys. 26 cm
155 zł w tym 23% VAT

Wirujący stożek do kołysania Top
Produkt stworzony do zabawy, terapii i rehabilitacji dzieci. Wykonany z trwa-
łego tworzywa sztucznego z zachowaniem wysokich standardów bezpie-
czeństwa - specjalne wyprofilowanie krawędzi górnej chroni ręce i głowę 
przed uderzeniem. Może być wykorzystany do kołysania, obracania, pływa-
nia i zabawy w wodzie, wspomagając rozwój zdolności równoważnych i ko-
ordynacyjnych. Idealnie nadaje się do różnego rodzaju aktywności zarówno 
w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Maksymalne obciążenie 100 kg.

Wirująca misa
Wirująca misa została skonstruowana tak, aby dzieci mogły bezpiecznie 
kołysać się na wszystkie strony. Dzięki specjalnemu wyprofilowaniu wyklu-
czono ryzyko zakleszczenia dłoni czy palców pomiędzy krawędzią misy, a 
podłożem.

nr kat.  GNG-2100
Ø 80 cm, wys 44 cm
349 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2104
Ø 75 cm, wys. 14 cm
155 zł w tym 23% VAT
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Letnie narty dla dzieci
Drewniane narty to idealny produkt do zabawy i terapii. Na spodzie posia-
dają antypoślizgową gumę, która chroni przed zarysowaniem podłogi w 
pomieszczeniach zamkniętych. Poruszanie się na nartach stanowi dla dzieci 
wyzwanie, jednocześnie będąc treningiem równowagi, propriocepcji i koor-
dynacji, wymagającym skupienia i koncentracji. W trakcie ćwiczeń z nartami 
dzieci dodatkowo uczą się pracy i porozumienia w zespole co można wyko-
rzystać np. przy wyścigach drużynowych. 

Krążek równoważny
Krążek równoważny stworzony z myślą o zabawie i rehabilitacji dzieci 
i dorosłych. Jest doskonałym przyrządem do wyrabiania pra-
widłowej reakcji równoważnej od najmłodszych lat. 
Podstawa krążka wykonana jest z drewna, 
natomiast górna powierzchnia po-
kryta jest antypoślizgową 
gumą. Maksymalne ob-
ciążenie 100 kg.

Kapelusz równoważny czapka clowna
Kolorowa czapka zachęcająca dzieci do ćwiczenia równowagi, a także 
pozwalająca rozwijać świadomość ciała i dbałość o postawę. Ćwiczenia z 
czapką mogą być indywidualnym wyzwaniem lub stanowić formę wzajem-
nej rywalizacji. Czapka jest tak ukształtowana, aby zapewnić maksymalny 
poziom bezpieczeństwa najmłodszym użytkownikom - wszystkie elementy 
są bardzo miękkie i lekkie, aby nic się nie stało podczas upadku piramidki.

Stożek równoważny Therapy Top
Krążek można z powodzeniem stosować w treningu sportowym, 
rekreacyjnym oraz terapii i rehabilitacji w celu aktywizacji 
dziecka oraz poprawy zdolności równoważnych i sen-
somotorycznych. Doskonale sprawdzi się w szko-
łach i przedszkolach, a także w warunkach 
domowych.

Mini karuzela dla dzieci
Produkt charakteryzujący się unikalną budową - siedzisko umieszczone jest 
pod niewielkim kątem, aby umożliwić dziecku napędzanie karuzeli poprzez 
przesunięcie środka ciężkości ciała. Młodsze dzieci mogą również 
wprawiać karuzelę w ruch poprzez odpychanie się sto-
pami. Specjalny fotel posiada grubą krawędź, 
co gwarantuje dzieciom pewny chwyt 
i poczucie bezpieczeństwa w 
trakcie zabawy. Maksy-
malne obciążenie 50 kg.

Deskorolka Floor Surfer
Deskorolka opracowana we współpracy z fizjoterapeutami dziecięcymi, łą-
cząca w sobie funkcjonalność, bezpieczeństwo i ciekawe wzornictwo, dzięki 
czemu gwarantuje bezpieczną aktywność każdemu dziecku, niezależnie od 
poziomu umiejętności motorycznych. Maksymalne obciążenie 100 kg.

Huśtawka
Huśtawka posiada antypoślizgową powierzchnię, a także elastyczne, gu-
mowe elementy na spodzie, dzięki czemu umożliwia wykonywanie dy-
namicznych ruchów przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpie-
czeństwa. Specjalne wyprofilowanie oraz pokrycie kluczowych elementów 
miękką gumą chroni przed uszkodzeniem zarówno stopy czy palce dziecka, 
jak i powierzchnię, na której wykonywane są ćwiczenia. Maksymalne ob-
ciążenie 75 kg.

nr. kat. GNG-2108 88 x 8,5 x 4 cm 129 zł w tym 23% VAT
nr. kat. GNG-2148 104 x 8,5 x 4 cm 165 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2110
Ø 38 cm, wys. 9 cm
125 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2127
Ø 14,5 cm, wys. 18 cm
79 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2140
Ø 40 cm, wys. 9 cm
125 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2167
Ø 56 wys. 25 cm
569 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2168
57 x 39 x 14 cm
385 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2169
54 x 22 x 14 cm
199 zł w tym 23% VAT

Wędka do ryb sensorycznych
Zestaw ryb idealnie nadający się nie tylko do zabawy, ale również terapii. 
Wewnątrz rybek mozna chować niewielkie przedmioty, co pozwala wyko-
rzystać je m. in. w różnego rodzaju grach pamięciowych. Dodatkowo - przy 
użyciu specjalnej wędki z magnesem - dzięci mogą „łowić ryby”, co pozwa-
la w formie zabawowej kształtować kontrolę motoryczną oraz umiejętność 
koncentracji.

Gonge Rybki sensoryczne (5 szt.)

Rybki sensoryczne z wędką

nr kat.  GNG-2175
dł. 90 cm
85 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2176
15 x 10 x 5 cm
239 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2176ZESTAW
299 zł w tym 23% VAT
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Deska równoważna Wippwalker
Wippwalker pozwala przemieszczać się do przodu poprzez jednocze-
sne przenoszenie ciężaru ciała na jedną nogę i przesuwanie 
drugiej nogi do przodu, dzięki czemu kształci zdol-
ności równoważne i koordynacyjne. Idealny 
produkt do urozmaicenia zabawy 
oraz różnego rodzaju zajęć 
ruchowych.

Deskorolka Robo-Board
Deskorolka Robo-Board to produkt, który pozwala ćwiczyć m. in. równowa-
gę, jednocześnie gwarantując dzieciom stymulację proprioceptywną. Po-
przez kontrolowane przenoszenie ciężaru ciała z jednej nogi na drugą osoba 
ćwicząca rozwija siłę mięśniową i koordynację ruchową, co przekłada się na 
większą świadomość własnego ciała i korzystnie wpływa na jakość ruchu. 
Deskorolka posiada 8 odpowiednio ułożonych kółek, dzięki czemu możliwe 
jest zarówno jej zablokowanie (kiedy obciążone są 4 środkowe kółka), jak i 
obracanie (kiedy ciężar ciała zostaje przeniesiony na 4 kółka po jednej ze 
stron). Przy użyciu odpowiedniej siły i rotacji w obrębie kręgosłupa możliwe 
jest obrót o 360 stopni. Maksymalne obciążenie 75 kg.

Deskorolka Ergo
Deskorolka wykonana z wysokiej jakości drewna posiada na bocznych kra-
wędziach specjalne wyprofilowanie, które chroni ręce dziecka przed ude-
rzeniem w trakcie przemieszczania się. Produkt ma nisko osadzony środek 
ciężkości, co wpływa na bardzo dużą stabilność i chroni przed przypadko-
wym przewróceniem się, gwarantując najmłodszym wysoki poziom bezpie-
czeństwa i komfortu w trakcie wykonywania różnego rodzaju aktywności. 
Dodatkowo, wyposażona została w 4 pojedyncze kółka z łożyskiem kulko-
wym wykończone specjalną gumą odporną na ścieranie, dzięki której kółka 
przemieszczają się po podłożu płynnie i cicho nie zostawiając brudnych śla-
dów. Maksymalne obciążenie 120 kg.

Roller - trener równowagi dla dzieci
Bezpieczny w użyciu przyrząd do treningu reakcji równoważnych, stymulo-
wania wrażeń sensorycznych i różnego rodzaju zabaw ruchowych. Wykona-
ny z gumy, która pod wpływem ucisku redukuje prędkość i chroni powierzch-
nię podłogi przed uszkodzeniem. Wnętrze rollera wypełnione jest piaskiem, 
co również zabezpiecza przed nadmiernym rozpędzaniem się gwarantując 
użytkownikowi wiekszą kontrolę ruchu. Maksymalne obciążenie 100 kg.

Balance-board trener równowagi dla 
dzieci
Okrągła deska, która umożliwia wykonywanie ćwiczeń koordynacyjnych i 
równoważnych. Labirynt w kształcie ślimaka zapewnia wyzwanie i rozrywkę, 
gdy użytkownicy przesuwają piłkę do tyłu i do przodu. Deską można stero-
wać przy pomocy rąk lub nóg, co sprawia, że jest ona bardzo uniwersalna 
i oprócz zdolności motorycznych pozwala kształcić cierpliwość oraz koncen-
trację. Maksymalne obciążenie 60 kg.

Deska równoważna Wippsider
WippSider umożliwia - poprzez odpowiednie przenoszenie ciężaru ciała 
- wykonywanie ćwiczeń równoważnych oraz koordynacyjnych. Dzięki 
nieskomplikowanej budowie oraz kompaktowym wymiarom 
idealnie sprawdzi się jako produkt zwiększający atrak-
cyjność różnego rodzaju zajęć ruchowych. 
Maksymalne obciążenie 120 kg.

Szczudła - półkule równoważne (2 szt.)
Szczudła - półkule równoważne są przyrządem do zabawy, terapii i rehabi-
litacji wykonanym z wysokiej jakości gumy. Wyposażone zostały w antypo-
ślizgową powierzchnię i dodatkowe wypustki stymulujące receptory, a także 
sznurki, których dziecko może się trzymać i aktywnie się poruszać. Maksy-
malne obciążenie 100 kg.

Powietrzny dysk
Unikalny dysk równoważny wyposażony w twardą powierzchnię znajdują-
cą się na miękkiej, pompowanej podstawie idealnie sprawdzi się podczas 
ćwiczeń kontroli motorycznej oraz wzmacniających mięśnie kończyn dol-
nych i tułowia. Twarda powierzchnia zapewnia stabilne podparcie dla stopy, 
gwarantując osobie ćwiczącej poczucie komfortu i bezpieczeństwa, a dzięki 
dmuchanej podstawie możliwe jest uzyskanie odpowiedniego poziomu nie-
stabilności, angażującego ciało do pracy. Maksymalne obciążenie 100 kg.

nr kat.  GNG-2180
52 x 12,5 x 9 cm
115 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2260
50 x 17 x 10 cm
299 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-1288504
62 x 35 x 9 cm
249 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2266
Ø 30 cm, dł. 35 cm
375 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KP0001
54 x 40 x 6 cm
209 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2181
52 x 12,5 x 9 cm
115 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2219
Ø 15 cm, wys. 7 cm
59 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2179
Ø 39 cm, wys. 12 cm
179 zł w tym 23% VAT
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Kolorowe lusterka
Zestaw 6 kolorowych lusterek, w których dzieci mogą się przeglądać i obser-
wować określone ruchy w trakcie wykonywania ćwiczeń.

Suchy basen z pojemnikami na piłki
Zestaw składający się z 6 miękkich modułów, które można dostosować do 
własnych potrzeb, tworząc np. suchy basen lub ławkę do siedze-
nia. Dodatkowo, każdy z modułów może być wykorzystany 
jako pojemnik do przechowywania niewielkich 
przedmiotów (np. piłek do suchego ba-
senu), co pozwala zaoszczędzić 
miejsce i zachować porządek.  

Świecące kamienie
Zestaw 12 podświetlanych kamyków do 
wielokrotnego ładowania, które można 
układać w stosy lub toczyć. Kamyczki 
dostępne są w trzech rozmiarach 
(największy ma średnicę 15 cm) i 
są ładowane przez umieszczenie 
ich w stacji dokującej - całkowite 
naładowanie zajmuje 4 godziny, 
a czas pracy baterii wynosi 10-12 
godzin. Średnica największego 
kamienia 15 cm.

Klocki sensoryczne świecące
Zestaw klocków konstrukcyjnych w dwóch rozmia-
rach, które rozświetlają się i zmieniają kolor 
po obróceniu, dzięki czemu dzieci bar-
dzo chętnie używają ich do zabawy 
i budowania różnego rodzaju kon-
strukcji. Każda kostka wymaga 2 
baterii AA (brak w zestawie). 12 
elementów w zestawie.

Puzzle piankowe - Liście

Puzzle piankowe - Płatki śniegu

Kolorowe puzzle piankowe, których układanie może stanowić formę ćwiczeń 
manualnych. Idealnie sprawdzą się również jako podłoże do komfortowego 
i bezpiecznego wykonywania różnego rodzaju aktywności.

Sensoryczne płytki podłogowe
Zestaw kolorowych płytek wypełnionych specjalnym płynem, które pod 
wpływem nacisku generują bardzo przyjemny efekt stymulujący zmysły. 
Dodatkowo, płytki od spodu pokryte są materiałem antypoślizgowym, co 
chroni użytkownika przed przypadkowym upadkiem.

Jaskinia sensoryczna
Składany, przenośny namiot, który dzięki zastosowaniu odpowiednich 
materiałów stwarza we wnętrzu warunki całkowitej ciemności. 
Idealne narzędzie do wykorzystania w trakcie różne-
go rodzaju zajęć i zabaw sensorycznych z 
wykorzystaniem światła.

Świecące zabawki do jaskini 
sensorycznej (6 szt.)
Zestaw 6 figurek różniących się kształtem oraz kolorem generowanego 
światła, które idealnie sprawdzą się wewnątrz „Jaskini sensorycznej”.

nr kat.  AY-411757
15 x 15 cm
29 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-439882
100 x 50 x 25 cm (poj. moduł)
3089 zł w tym 23% VAT

nr kat.  TS-07307
859 zł w tym 23% VAT

nr kat.  TS-06793
15 x 15 x 15 cm i 7,5 x 7,5 x 7,5 cm
519 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-410344
220 x 120 x 2 cm
359 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-410345
220 x 115 x 2 cm
359 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-412248
100 x 100 x 100 cm
379 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-412249
109 zł w tym 23% VAT

30 x 30 cm nr. kat. AY-438316 659 zł w tym 23% VAT
50 x 50 cm nr. kat. AY-438315 989 zł w tym 23% VAT
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Zabawka sensoryczna Świecące kule
Zestaw 4 świecących kul, z których dwie migają i 
generują światło o różnych kolorach. Ponad-
to, kule posiadają na swojej powierzchni 
specjalne wypustki, co gwarantuje 
dodatkową stymulację.

Podświetlany panel A3
Płaski panel świetlny z funkcją zmiany kolo-
ru oraz możliwością regulacji jasności. 
Idealnie sprawdzi się w różnego ro-
dzaju aktywnościach ukierunko-
wanych na stymulacje zmysłu 
wzroku.

Podświelana sztaluga 
Wysokiej jakości świetlna sztaluga ze specjalnego szkła jest idealnym narzę-
dziem do tworzenia różnego rodzaju rysunków i malowideł. Istnieje możli-
wość jednoczesnego malowania po obu stronach, co daje jeszcze większe 
możliwości wykorzystania i sprawia, że dzieci chętnie korzystają ze sztalugi. 
W podstawie z lakierowanego, litego drewna znajduje się zintegrowana li-
stwa świetlna LED, która rozświetla powstałe obrazy - oprócz białego światła 
dostępnych jest 15 dodatkowych kolorów i 4 tryby zmiany koloru. Aby ułatwić 
czyszczenie, szybę można wyjąć z drewnianej podstawy. Dodatkowo, na-
rożniki szyby i elementy drewniane są zgrabnie zaokrąglone, co wpływa na 
bezpieczeństwo w trakcie użytkowania. W zestawie znajduje się pilot zdal-
nego sterowania, instrukcja obsługi / instrukcja montażu. Zestaw dostarcza-
ny jest w postaci rozdrobnionej (2 nóżki podstawy muszą być zamocowane 
za pomocą dwóch dołączonych śrub imbusowych).

Zestaw podświetlanych tablic A4
Podświetlane tablice (4szt.), które można wyko-
rzystać do pisania lub tworzenia różne-
go rodzaju rysunków. W zestawie 
dołączona jest stacja dokująca, 
przy pomocy ktorej możliwe 
jest ładowanie tablic - 4 go-
dziny ładowania pozwalają 
na korzystanie z tablic przez 
10-12 godzin.

Gigantyczna podświetlana tablica
Ogromna tablica do pisania o rozmiarze A1, która rozświetla się w siedmiu 
różnych kolorach, zachęcając dzieci do pisania 
lub tworzenia różnego rodzaju znaków 
i rysunków. Dzięki obecności dwóch 
dedykowanych przyciskow każda 
połowa tablicy może być obsługi-
wana niezależnie, co pozwala na 
wykorzystanie jej w trakcie zajęć 
grupowych.

Zestaw świecących w ciemności zabawek
Wszechstronny zestaw starannie wybranych 
przedmiotów (10 elementów), stworzo-
nych z myślą o stymulacji sensorycz-
nej oraz kształceniu zdolności moto-
rycznych.

Zabawka edukacyjna świecące litery
Dotykowe kamienie z wygrawerowanymi małymi lite-
rami. Zestaw idealny do nauki czytania i ukła-
dania wyrazów w ciemnych warunkach lub 
pokoju sensorycznym. Kamyczki świecą 
nawet przez godzinę, a „ładują się” 
poprzez pozostawienie ich w świetle 
dziennym na kilka minut.

Zabawka sensoryczna Świecące dyski
Zestaw 5 dysków, które po potrząśnięciu świecą kolo-
rowym światłem przez 1 minutę. Dodatkowo, 
poszczególne elementy różnią się mię-
dzy sobą kształtem wypustek znajdu-
jących się na bocznej powierzchni, 
co gwarantuje stymulację recep-
torów dotyku oraz pozwala wyko-
rzystać dyski w różnego rodzaju 
ćwiczeniach i zabawach. W skład 
zestawu wchodzi stacja dokująca, 
służąca do ładowania.

nr kat.  TS-02615
389 zł w tym 23% VAT

nr kat.  TS-10096
469 zł w tym 23% VAT

nr kat.  EDP-110298
65 x 47 x 4,5 cm
789 zł w tym 23% VAT

nr kat.  TS-06939
899 zł w tym 23% VAT

nr kat.  TS-10425
1180 zł w tym 23% VAT

nr kat.  TS-02737
419 zł w tym 23% VAT

nr kat.  TS-06757
Ø 5 cm (26 elementów)
389 zł w tym 23% VAT

nr kat.  TS-10435
Ø 15 cm, grubość 4 cm
599 zł w tym 23% VAT
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Podświetlany panel LED
Panel mający możliwość podświetlenia w 20 różnych kolorach, sterowany za 
pośrednictwem dedykowanego pilota.

Wanienka do panelu LED A3
Duża przezroczysta taca ze specjalnego poliwęglanu o odpowiedniej sztyw-
ności, zaprojektowana tak, aby pasowała do panelu o rozmiarze A3.

Sensoryczne płytki podłogowe
Zestaw 4 mat umożliwiających tworzenie nowych, cudownie kolorowych, 
fantazyjnych wzorów na każdym kroku. Wykonane z wysokiej jakości ma-
teriałów i wypełnione całkowicie bezpiecznym płynem o odpowiedniej gę-
stości. Dodatkowo dolna strona jest antypoślizgowa, a górna powierzchnia 
odporna na zarysowanie i ścieranie. Idealnie sprawdzi się w trakcie różnego 
rodzaju zajęć zarówno w placówce rehabilitacyjnej, jak i edukacyjnej.

Mały projektor do integracji sensorycznej
Unikalny projektor, który dzięki swoim właściwościom pomoże dzieciom 
zasnąć, a także przezwyciężyć lęk przed 
ciemnością. Obrotowa i wyjmowa-
na kopuła 360° tworzy piękne 
motywy zwierząt morskich w 
jednym z 9 ulubionych kolo-
rów lub w białym świetle na 
ścianach pokoi lub na su-
ficie. Wyłącza się automa-
tycznie po 60 minutach, 
dzięki czemu nie ma po-
trzeby ręcznego wyłącza-
nia i zakłócania snu dzieci. 
Projektor zasilany jest przy 
pomocy 3 baterii LR6.

Pod wpływem lekkiego nacisku zarówno płyny, jak i brokat 
w przezroczystej osłonie z tworzywa sztucznego poruszają 
się i tworzą nieustannie zmieniające się, fascynujące wzo-
ry. Zestaw idealnie sprawdzi się zarówno do stymulowania 
zmysłu wzroku, jak i do ćwiczeń manipulacyjnych ręki. 

Zestaw senorycznych żelowych rybek Pomoc sensoryczna - żelowe litery

Pomoc sensoryczna - żelowe kształty Pomoc sensoryczna - żelowe krążki
nr kat.  EDP-110200
15 x 15 cm (kwadrat)
195 zł w tym 23% VAT

nr kat.  EDP-110201
Ø 18,5 cm
219 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-73018
66 x 49 x 1,7 cm
990 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-73020
Ø 70 cm
1369 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-73022
56 x 44 x 10 cm
269 zł w tym 23% VAT

nr kat.  EDP-110375
20 x 20 cm
159 zł w tym 23% VAT

nr kat.  EDP-110323
15 x 15 x 16 cm
179 zł w tym 23% VAT

nr kat.  EDP-110204
23 x 23 cm (największa)
189 zł w tym 23% VAT

nr kat.  EDP-110202
15 cm (wys.)
489 zł w tym 23% VAT

Suchy basen Massive
Basen, który został wyprodukowany w jednym kawałku, dzięki czemu jest 
niezwykle wytrzymały. Podłoga z pianki o grubości 10 cm oraz ścianki o gru-
bości 20 cm gwarantują wysoki poziom komfortu i bezpieczeństwa. Obszy-
cie wykonane w 100% z poliestru. 

nr kat.  ST-1278008
150 x 150 cm (wew.)
3690 zł w tym 23% VAT



SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

tel. +48  52 345 66 0340

Panele świetlne LED są unikalnym na-
rzędziem, dającym duże możliwości 
zastosowania. Dzięki trzem ustawie-
niom poziomu światła zapewniają 
delikatne, czyste i jasne podświetlenie 
i są idealne do analizowania kolorów i 
kształtów przedmiotów lub do realiza-
cji różnego rodzaju zadań grupowych. 
Płaskie i zaokrąglone krawędzie paneli 
są wytrzymałe, łatwe w czyszczenie i 
transportowaniu. Obsługa jest bardzo 
prosta, a funkcja blokady zapobiega 
przypadkowemu wyłączeniu.

Te mocno oświetlone, puste w środku, plastikowe formy są estetyczne i 
można je umieścić w pomieszczeniu jako dekorację lub wykorzystać w 
salach sensorycznych. Przy pomocy specjalnego pilota można wybrać je-
den z 16 różnych kolorów lub ustawić tryb płynnego przechodzenia przez 
całe spektrum odcieni - od chłodnego ultrafioletu do ciepłej czerwieni. 
8-godzinne ładowanie zapewnia około 10 godzin użytkowania.

Podświetlany 
panel LED A3

Świetlisty kolorowy 
sześcian

Podświetlany panel 
LED A2 biały

Świetlista kolorowa kula

Okrągły podświetlany 
panel LED 50 cm

Świetlisty kolorowy 
kamień

Okrągły podświetlany 
panel LED 70 cm

Świetlista kolorowa piramida

Świetliste kolorowe 
jajko

nr kat.  CML-73050
Ø 50 cm
719 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-73052
Ø 70 cm
1190 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-73046
46 x 34 x 0,8 cm
419 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-75544
40 x 40 x 40 cm
519 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-73048
63 x 46 x 0,8 cm
590 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-75546
Ø 40 cm
419 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-75548
40 x 40 x 20 cm
419 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-75550
26 x 26 x 48 cm
419 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-75552
30 x 30 x 42 cm
419 zł w tym 23% VAT

Podświetlany stół
Ultramocny, podświetlany, plastikowy stół jest 
estetyczny i charakteryzuje się bardzo 
interesującym kształtem, dzięki cze-
mu może stanowić ciekawe wy-
posażenie pokoju dziecięcego 
lub być używany w pomiesz-
czeniu sensorycznym.

Latająca huśtawka podwieszenie
Podwieszana huśtawka idealnie nadaje się do różnego rodza-
ju aktywności ruchowych w szkołach i klubach sportowych, 
a także w placówkach terapeutycznych, pomagając 
kształcić m. in. równowagę czy koordynację ru-
chową. Może być zawieszona za pomocą pier-
ścieni zgodnych z normą DIN EN 12655: 
1998 lub mocowania jednopunktowe-
go. Dodatkowo, dzięki możliwości 
prania w temperaturze 30°C, 
produkt łatwo utrzymać w 
czystości, zapewniając 
użytkownikom komfor-
towe warunki. 

nr kat.  CML-75557
Ø 70 cm, wys. 40 cm
969 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-1271922
98 x 75 cm
929 zł w tym 23% VAT
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Świetliste kolorowe 
jajko

Mathmos Projektor przestrzenny
Wysokiej jakości produkt, który w połączeniu z kolorowymi tarczami pozwala 
na wyświetlanie bardzo atrakcyjnych, przyjemnych dla oka obrazów. Obudo-
wa została wykonana z trwałego plastiku, co gwarantuje dużą wytrzymałość 
na uszkodzenia mechaniczne przy zachowaniu niewielkiej wagi urządzenia. 
W zestawie z projektorem dołączona jest wymienna tarcza żelowa w kolorze 
niebiesko-czerwonym - istnieje możliwość dokupienia większej ilości tarcz. 
Wymiary 24 x 25 cm.

Tarcza do projektora mathmos
Kolorowe tarcze do projektora przestrzennego Mathmos umożliwiają wy-
świetlanie atrakcyjnych obrazów pobudzających wyobraźnię i tworzących 
idealne warunki do wyciszenia, relaksu. Wystarczy włożyć odpowiednią 
tarczę do projektora i włączyć go, aby cieszyć się widokiem ściany prze-
pełnionej kolorami i atrakcyjnymi kształtami. Tarcze dostępne są w różnych 
wariantach (m. in. „Wybrzeże”, które stworzyła znana projektantka Jessica 
Hogarth), co daje duże możliwości modyfikowania wyświetlanego obrazu 
oraz dostosowania go do zainteresowań użytkownika, a także pozwala 
zwiększyć atrakcyjność zajęć.

Suchy basen Quadrant
Wysokiej jakości basen składający się z trzech części połączonych solidnymi 
rzepami, wyposażony w specjalną, antypoślizgową podstawę wykonaną z 
materiału odpornego na rozdarcie.

Zestaw składanych mat Tukluk
Dzięki pomysłowemu systemowi magnetycznemu można łatwo łączyć po-
szczególne elementy maty, aby tworzyć obszary do róznego rodzaju ak-
tywności i zabawy. Budując płasko na podłodze lub w górę - dzieci mogą 
tworzyć różne kształty w zależności od ich kreatywności. Idealnie sprawdzi 
się w domu lub placówce edukacyjnej, zachęcając dzieci do budowania i 
kreatywnej zabawy. W zestawie 6 elementów.

Deska rezonansowa z głośnikami
Deska rezonansowa została stworzona w celu zapewnienia stymulacji zmy-
słowej oraz wzmocnienia wrażeń dostarczanych za pośrednictwem dźwię-
ku. Przy pomocy zestawu wibracyjnego rezonator elektrodynamiczny prze-
syła fale dźwiękowe jako fizycznie wyczuwalny impuls. W przeciwieństwie 
do istniejących systemów, innowacyjna deska rezonansowa nie wytwarza 
żadnych dokuczliwych odgłosów, co pozwala na stosowanie jej nawet w 
pomieszczeniach zajmowanych przez wiele osób. Wytrzymuje obciążenie 
do 150 kg. 

nr kat.  ST-2049801
200 x 200 x 50 cm
3290 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-2165716
100 cm (dł. boku)
3090 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-2510620
99 x 74 x 8 cm
2499 zł w tym 23% VAT

nr kat. ST-1424401
srebrny 749 zł w tym 23% VAT
biały 749 zł w tym 23% VAT

nr kat. ST-14245-02
Wybrzeże 129 zł w tym 23% VAT
Owce 129 zł w tym 23% VAT
Pojazdy 129 zł w tym 23% VAT
Zoo 129 zł w tym 23% VAT
Wieś 129 zł w tym 23% VAT
Londyn 129 zł w tym 23% VAT
Niebo 129 zł w tym 23% VAT
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Klocki magnetyczne 
Kolorowe klocki magnetyczne, które po złożeniu tworzą obrazek. Każdy 
zestaw pozwala na złożenie 6 różnych obrazków. Świetna zabawa dla 
najmłodszych - pobudza wyobraźnię. 

Klocki magnetyczne Magcube
Kolorowe klocki magnetyczne, które po złożeniu tworzą obrazek. Każdy ze-
staw pozwala na złożenie 6 różnych obrazków. Świetna zabawa dla naj-
młodszych - pobudza wyobraźnię. W zestawie 16 kolorowych kostek. 

Klocki konstrukcyjne Gear
Duży zestaw klocków kontrukcyjnych - aż 340 elementów. Oferuje dużą 
swobodę twórczą podczas nauki podstawowych pojęć me-
chanicznych. Pobudza kreatywność oraz wyobraźnię. 
Rekomendowany dla dzieci od 5 do 12 lat. 

Klocki konstrukcyjne Magtiles
Edukacyjne klocki Magtiles pozwalają dzieciom na tworzenie fantastycznych 
konstrukcji. Zabawa klockami o geometrycznych kształtach rozwija logiczne 
myślenie i wyobraźnię przestrzenną. Klocki łączą się wzdłuż swoich nama-
gnesowanych krawędzi. Rekomendowana dla dzieci od lat 3 roku życia. 

Klocki konstrukcyjne Piramidki
Klocki edukacyjne składające się z 30 różnych elementów. Bardzo intu-
icyjna zabawka pozwalająca dzieciom tworzyć niezliczoną ilość 
budowli.  Poprzez układanie, sortowanie, równoważe-
nie i łączenie kolorów dzieci uczą się rozwijać 
swoje umiejętności motoryczne i wy-
czucie przestrzeni.

Klocki konstrukcyjne Icy Ice
Klocki w kształcie płatków śniegu pozwalają na budowę dwu- i trójwymia-
rowych obietków. Klocki Icy Ice poprawiają kreatywność, zmysł 
przestrzenny, koordynację rąk i umiejętności motorycz-
ne. Zawartość: 28 dużych i małych klocków w 
4 różnych kolorach. Dla dzieci powyżej 
3 lat. 

Klocki sensoryczne Pattern Cubes
Przezroczyste bloki pozwalają dzieciom zapoznać się z 
matematycznymi ideami symetrii, sekwencji, rów-
noległości, porównania. Dzięki przezroczy-
stej budowie klocki umożliwiają tworzenie 
unikalnych kształtów. Przejrzyste bloki to 
znakomita zabawka pomagająca rozwi-
jać wyobraźnię i zdolności przestrzenne 
dzieci. Zawartość: 8 x zielone / niebie-
skie bloki, 8 x żółte / pomarańczowe 
bloki, 6 x dwustronnie zadrukowane 
karty przykładowe, przewodnik, plasti-
kowe pudełko do przechowywania. Dla 
dzieci powyżej 3 lat. 

Klocki sensoryczne Rainbow Crystal
Inspirowane kolorami tęczy, przezroczyste klocki w czterech kolorach. Dzięki 
zabawie tymi klockami dzieci rozwiną swoją kreatywność, zdolności manu-
lane oraz myślenie przestrzenne. Zawartość: 4 x przezroczysta/zielo-
na kostka, 4 x przezroczysta/żółta kostka, 4 x przezroczysta/
magenta, 4 x przezroczysta/niebieska kostka, 6 x 
dwustronnie zadrukowane karty przykła-
dowe, przewodnik, plastikowe 
pudełko do przechowywania.

nr kat.  AY-411274
89 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-411273
189 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-411313
235 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-411272
69 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-411271
49 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-411738
135 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KC0005
Ø 10 i Ø 22,5 cm
649 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KC2001
5 x 5 x 5 cm
199 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KC2002
5 x 5 x 5 cm
199 zł w tym 23% VAT

nr kat. AY-411269
32 szt. 119 zł w tym 23% VAT
60 szt. 235 zł w tym 23% VAT
104 szt. 389 zł w tym 23% VAT
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Zabawka sensoryczna Ruchoma ósemka
Zabawka rozwijająca koordynację oko-ręka oraz ogólne zdolności manual-
ne. Gra pozwala na tworzenie różnych torów, na których poruszamy kulką 
tak, aby nie spadła. 

Zabawka sensoryczna Up&Down
Obracaj zabawkę do wewnątrz i na zewnątrz tak, aby piłeczka utrzymała 
się na torze. Gra świetnie rozwija zdolności manualne, koordynację oko-
-ręka oraz koncentrację. Dla dzieci powyżej 3 lat.  

Zabawka sensoryczna Wesołe słonie
Kolorowe bloki w kształtcie słonia sprawią wiele za-
bawy i wspomogają wyobraźnie. Wzbogacaj 
umiejętności motoryczne i umiejętności 
pisania poprzez układanie bloków i 
rozdzielanie kółek. Popraw uwagę 
dziecka, dążąc do połączenia 2 
bloków w okrąg.

Wymiary:

• 28 x 4 x 0,8 cm (deska 4 szt.)

• 10 x 5,6 x 2,5 cm (duży słoń 4 szt.)

• 7,5 x 4,2 x 2,5 cm (średni słoń 8 szt.)

• 5 x 2,8 x 2,5 cm (mały słoń 16 szt. )

Zabawka sensoryczna Rock’N’Fish
W zestawie znajdują się rybki, które należy 
złapać wędką z  haczykiem. Można 
też wykorzystać podwójną wędkę, 
która utrudnia zabawę. Gra po-
prawia koordynację ruchową 
dłoni, koncetrację oraz pracę 
w grupie.  Zawartość: 2 ryby 
(15 x 8 x 13 cm), 2 kraby (16 x 
8 x 12 cm), 2 rozgwiazdy (16 x 
8 x 14 cm), 2 wędki (48 cm), 1 
podwójna wędka. Dla dzieci 
powyżej 3 lat. 

Zabawka sensoryczna  Rolling4Fun
Obracaj, rzucaj, przechylaj i balansuj piłką wzdłuż czterech różnych tras z 
Rolling 4 Fun - istnieje wiele sposobów wykorzystania, które mogą 
stanowić znakomite urozmaicenie ćwiczeń i zabawy. Różne 
aktywności zmuszają dzieci do koncentracji oraz ko-
rzystnie wpływają na zdolności motoryczne 
kończyn górnych. Produkt można rów-
nież wykorzystać do ćwiczeń od-
dechowych, polegających 
na przesuwaniu piłki po 
torze siłą wydychanego 
powietrza. Zestaw zawiera 
tor oraz 2 piłki.

Zabawka sensoryczna  Pan Ciasteczko
Zestaw składający się z 33 kolorowych elementów, umożliwiający 
tworzenie różnego rodzaju konstrukcji, dzięki czemu znaj-
dzie zastosowanie w różnego rodzaju kreatyw-
nych zabawach oraz ćwiczeniach ukie-
runkowanych na kształtowanie 
zdolności manipulacyj-
nych.

nr kat.  WP-KF0002
34 x 21 x 4,5 cm
49 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KF0004
30 x 15 x 15 cm
99 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KF0007
339 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KF0008
179 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KF0009
28 x 25 x 4,5 cm 
129 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KF0010
8 x 8 x 1,8 cm (1 el.)
159 zł w tym 23% VAT

Klocki sensoryczne 
Zestawy klocków z różnymi nadrukami do pobudzania wyobraźni dzieci. 
Każdy zestaw posiada 6 kart z dwoma ciekawymi projektami do ułożenia. 
Dla dzieci powyżej 3 roku życia. 

Klocki sensoryczne Beanstalk
Zabawka pozwala na tworzenie niezwykle kreatyw-
nych budowli 2D i 3D. Możliwość wpięcia 
lusterka gwarantuje uzyskanie niesamo-
witych efektów wizualnych. Gra rozwija 
rozpoznawanie kształtów, kolorów 
i zdolności poznawcze. Poprawia 
również koordynację ręka-oko, oraz 
wyobaźnię przestrzenną. Zawar-
tość: 2 podstawki, 180 elementów, 
2 lustra, 4 patyczki. Dla dzieci powy-
żej 3 lat. 

Zabawka sensoryczna Ośmiornica
Wykonane z miękkiej gumy i zaprojektowane w uroczym kształcie, który 
przyciąga uwagę dzieci.  Zabawki przysysają się do siebie tworząc 
różne, kreatywne style. Zabawka jest łatwa do trzymania 
przez co znakomicie nadaje się do zabawy. Za-
bawka Ośmiornica poprawia kontrolę 
mięśni palców, rozwija wyobraź-
nię i kreatywność.

nr kat.  WP-KC2008
4 x 4 x 1,3 cm (1 el.)
299 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KC2107
15,5 x 15,5 x 12 cm i 5 x 5 x 5,6 cm
169 zł w tym 23% VAT

5 x 5 x 5 cm
Curves WP-KC2003
Ocean WP-KC2004
Forrest WP-KC2005

249 zł w tym 23% VAT

Curves

Ocean
Forrest
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Zabawka sensoryczna  Nasiona fasoli
Kolorowe „nasiona”, które można wykorzystać do zabawy oraz terapii ręki. 
W skład zestawu wchodzą 3 „strąki”, 6 „małych fasolek” oraz 3 „duże fasolki”. 

Sensoryczne ringo do ściskania
Niewielkie ringo posiadające na swojej powierzchni delikatne wypustki, 
dzięki czemu może być wykorzystywane zarówno w ćwiczeniach ręki, jak i 
do stymulowania receptorów w obrębie skóry. W zestawie 6 szt. 
 

Gra logopedyczna Trąbka
Kolorowa trąbka o atrakcyjnym wyglądzie, którą można 
wykorzystać do zabawy oraz ćwiczeń oddecho-
wych. 

Owal sensoryczny
Owal wyposażony w specjalne wypustki, które gwarantują delikatną stymu-
lację receptorów skóry.  Gra logopedyczna dmuchawka Puff

Zestaw składający się z drewnianej zabawki o ciekwaym kształcie i atrak-
cyjnej kolorystyce oraz specjalnej piłeczki, którą można unosić siłą wydycha-
nego powietrza. Idealne narzędzie do zabawy lub ćwiczeń oddechowych. 

Zabawka edukacyjna do nauki pisania 
Silishapes
Doceniony przez wielu specjalistów, koloro-
wy, półprzezroczysty zestaw liter wy-
konanych z trwałego, miękkiego 
silikonu o odpowiedniej giętkości. 
Idealnie sprawdzą się w trakcie 
zabawy czy nauki w pomiesz-
czeniu, piaskownicy lub w wo-
dzie - można je wyczyścić pod 
bieżącą wodą lub w zmywar-
ce. Strzałki wskazują kierunek 
prawidłowego formowania li-
ter, co ułatwia dzieciom proces 
uczenia się poprawnej pisowni. 

Dźwiękowe klocki
Zestaw składający się z 16 pudełek oraz 7 rodzajów materiału, którym 
można je wypełnić, tworząc w ten sposób idealne narzędzie 
do zabawy lub ćwiczeń ukierunkowanych na zapa-
miętywanie oraz rozpoznawanie dźwięków. 

Zabawka edukacyjna Magiczne drzwi
Drewniany panel ścienny z pięcioma magicznymi drzwiami - każde z 30 se-
kundowym czasem nagrywania. Istnieje możliwość spersonalizowania ich 
za pomocą dźwięków, wiadomości, opowiadań i instrukcji - wystarczy otwo-
rzyć drzwi, aby usłyszeć swoje nagranie. Może być montowany na ścianie 
lub na stole. W komplecie 2 obrazki o tematyce bajkowej. Wymaga 3 baterii 
AAA (brak w zestawie).

Zabawka rzuć do celu Twiggle Toss
Gra składająca się z kolorowych elementów o ciekawym kształcie, 
która w formie zabawowej pozwala kształcić koncentrację, 
kontrolę mięśniową oraz umiejętność oceny odle-
głości. Zestaw zawiera podstawę, pałąk, 6 
pierścieni oraz 4 woreczki. 

Zabawka równoważna Ośmiornice
Specjalnie wyprofilowane „Ośmiornice” wykonane z miękkiego, bezpieczne-
go materiału i dostępne w trzech różnych kolorach, które można wykorzystać 
w różnego rodzaju zabawach i ćwiczeniach ukierunkowanych na kształcenie 
zdolności równoważnych oraz czucia własnego ciała w przestrzeni. W ze-
stawie 3 szt.

nr kat.  WP-KF0013
19 x 7 x 6 cm (strąk)
109 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KT3002
Ø 6,5 cm
79 zł w tym 23% VAT

nr kat.  EDP-130182
Ø 3 cm, dł. 12 cm
15 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KT3310
11 x 5 cm
19 zł w tym 23% VAT

nr kat.  EDP-130209
10 x 2 x 4,7 cm
15 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-54505
wys. 12 cm
79 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KT5001
5 x 5 x 5 cm (1 el.)
219 zł w tym 23% VAT

nr kat.  TS-10010
70 x 18 cm
489 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KM005
25 x 18 x 34 cm
189 zł w tym 23% VAT

nr kat.  WP-KP6106
16 x 16 x 12 cm
169 zł w tym 23% VAT
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Sensoryczne koła
Sensoryczne koła wykonane z elastycznego, kolorowego silikonu. Każda z 
5 różnych par (1 duże i 1 małe koło w każdej parze) ma pasujące kolory i 
wzory na swoich powierzchniach - można je umieścić w wygodnej torbie 
przeznaczonej do identyfikacji dotykiem. Silikonowe koła są mocne, mięk-
kie i przyczepiają się do każdej twardej powierzchni, dzięki czemu 
można je wykorzystać do tworzenia ścieżek sensorycz-
nych. Dodatkowo, są bardzo łatwe w czyszcze-
niu - można je myć pod bieżącą wodą 
lub w zmywarce. 

Piankowe lusterka do zabawy 
Bezpieczne lustra akrylowe z obramowaniami z pianki 
EVA, o grubości 3 cm, dzięki czemu można z 
nich korzystać trzymając w ręku lub posta-
wić. W przypadku żółtego, niebieskiego 
i fioletowego lusterka powierzchnia 
jest płaska, natomiast w czerwonym 
lusterku tafla jest wypukła, a w po-
marańczowym wklęsła, co gwaran-
tuje dodatkowy efekt odbijanego 
obrazu. 

Fantazyjne lusterka do zabawy 
Zestaw 4 lusterek z miękkim obramowaniem, 
które można zamontować na ścianie 
(posiadają podkładki samoprzylep-
ne), a także korzystać z nich trzy-
mając w ręku lub postawić.

Miękkie  lusterka do zabawy 
Zestaw 5 heksagonalnych lusterek, z których żół-
te, niebieskie i fioletowe posiadają płaską 
powierzchnię, natomiast w czerwonym 
lusterku tafla jest wypukła, a w poma-
rańczowym wklęsła, co gwarantuje 
dodatkowy efekt odbijanego obra-
zu. Lusterka posiadają podkładki 
samoprzylepne, co pozwala mon-
tować je na ścianie. Długość boku 
pojedynczego elementu: 19 cm. 

Zabawka sensoryczna Dotknij i dopasuj 
Zabawka składająca się z 12 elementów różniących się między sobą wy-
pełnieniem oraz kolorem. Każdy z elementów należy dopasować do od-
powiednich pól na planszy, dzięki czemu dziecko ćwiczy rozpoznawanie 
określonych kształtów oraz uczy się logicznego myślenia. Dodat-
kowo, układając poszczególne elementy do góry nogami 
na planszy, można stworzyć grę pamięciową, 
polegającą na odgadywaniu położenia 
określonego kształtu. 

Zabawka sensoryczna Świecące piłeczki  
Kolorowe piłki, które świecą i migają po odbiciu, przez co dzieci uwielbiają 
się nimi bawić. Każda z nich posiada charakterystyczną powierzchnię, co 
pozwala wykorzystać je w różnego rodzaju zabawach i ćwiczeniach rozpo-
znawania kształtów. Dodatkowo, po uderzeniu o podłoże piłki odbijają się 
pod dziwnymi kątami, co sprawia, że łapanie ich jest dla dzieci nie lada wy-
zwaniem i świetną zabawą.

nr kat.  CML-54517
Ø 25 cm (duże) Ø 8 cm (małe)
199 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-72078
23,5 cm (dł. boku kwadratu)
229 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-72083
20 cm (dł. boku)
149 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-72084
19 cm (dł. boku elementu)
195 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-72101
22 x 17 x 3,5 cm
69 zł w tym 23% VAT

∅ 10 cm CML-72207 79 zł w tym 23% VAT
∅ 8 cm CML-72209 79 zł w tym 23% VAT

Miękkie klocki do zabawy Silishapes
Kolorowe, przezroczyste klocki wykonane z miękkiego i elastycznego siliko-
nu idealnie nadają się do tworzenia budowli, wczesnych zajęć matematycz-
nych, czy różnego rodzaju zabaw - także z wykorzystaniem panelu świetlne-
go. Mniejszy zestaw składa się z prostych, podwójnych klocków, natomiast 
większy zawiera zarówno mniejsze, jak i większe elementy o kształcie kwa-
dratu lub prostokąta. Klocki są bardzo łatwe w czyszczeniu - można je myć 
pod bieżąca wodą lub w zmywarce. Wymiar podwjnego klocka: 7,5 x 3,75 
x 2,5 cm.

Zabawka edukacyjna do nauki cyfr 
Silishapes

Zabawka edukacyjna do nauki liczenia 
Silishapes

Kolorowy, półprzezroczysty zestaw 10 cyfr wykonanych z trwałego, miękkie-
go silikonu o odpowiedniej giętkości. Idealnie sprawdzą się w trakcie za-
bawy czy nauki w pomieszczeniu, piaskownicy lub w wodzie - można je 
wyczyścić pod bieżącą wodą lub w zmywarce. 

nr kat.  CML-54509
49 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-54511
wys. 12 cm
49 zł w tym 23% VAT

nr kat. CML-54515
24 szt. 119 zł w tym 23% VAT
72 szt. 429 zł w tym 23% VAT
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Zestaw piłeczek sensorycznych 
Zestaw 20 piłek różniących się między sobą kształtem, kolorem, materiałem 
oraz właściwościami odbicia. W skład zestawu wchodzi specjalna, czarna 
torba, która ułatwia przechowywanie oraz transportowanie piłek.

Zabawka sensoryczna krążki do łączenia 
Bardzo atrakcyjne, kolorowe, ośmiokątne dyski w dwóch rozmiarach, posia-
dające specjalne wycięcia pozwalające łączyć je i tworzyć różnego rodzaju 
konstrukcje. W zestawie z pojemnikiem ułatwiającym przechowywanie. Roz-
miary: 120 dużych dysków (∅ 6,3 cm) oraz 390 małych dysków (∅ 3,8 cm).

Tęczowe klocki do zabawy 
Zestaw 24 drewnainych klocków w 6 różnych kształtach, posiadających 
atrakcyjne kolorystycznie wypełnienia akrylowe. Idealnie sprawdzą się w 
różnego rodzaju aktywnościach mających na celu stymulację zmysłu wzro-
ku - zwłaszcza przy wykorzystaniu panela świetlnego. 

Sensoryczne klocki do zabawy 
Duże, drewniane kształty z kolorowym wypełnieniem sensorycznym tj. ko-
raliki, akryl, kolorowy piasek czy brokat. Zestaw 16 elementów w 4 różnych 
kształtach (kwadrat, prostokąt, trójkąt i półkole). 

Sensoryczne klocki kwadraty 
Zestaw 7 kwadratów, z których 4 wypełnione są kolorowym, przezroczystym 
akrylem, a wśród pozostałych wyróżnić można szkło powiekszające, płaskie 
lustro oraz lustro wklęsłe/wypukłe.

Drewniane klocki do zabawy 
kamienie rzeczne 
Zestaw 10 dysków wykonanych z wysokiej jakości drewna.

Duży zestaw drewnianych zabawek 
Zestaw drewnianych kształtów, które można wykorzystać do zabawy oraz 
tworzenia różnego rodzaju budowli. W skład zestawu wchodzi 10 pierścieni 
o średnicy 7 cm, 10 pierścieni o średnicy 4,8 cm, 6 kostek o boku 4 cm, 10 
„podstawek do jajek”, 10 szpul, 10 kulek o średnicy 5 cm, 3 miski o średnicy 7 
cm, 3 miski o średnicy 9,2 cm, pałąk na pierścienie oraz torba ze sznurkiem.

Mały zestaw drewnianych zabawek 
Mniejsza wersja drewnianego zestawu, składająca się z 20 niewielkich ele-
mentów oraz torby ze sznurkiem o wymiarach 38 x 42 cm.

Duże plastikowe klocki 
Miękkie, elastyczne, plastikowe klocki konstrukcyjne, które idealnie nadają 
się dla młodszych dzieci, zachęcając je do tworzenia kreatywnych budowli. 
Poszczególne elementy dobrze do siebie pasują, dzięki czemu ich łączenie 
i rozdzielanie jest niezwykle proste. Wśród 45 klocków dostępne są różne 
kształty i rozmiary, co daje duże możliwości tworzenia urozmaiconych kon-
strukcji. Rozmiar największego klocka: 11,5 x 5,6 x 3,6 cm.

Zestaw piłeczek sensorycznych Discovery 
Zestaw składający się z 9 par piłek sensorycznych różniących się między 
sobą kształtem powierzchni oraz kolorem. W zestawie dołączona specjalna, 
czarna torba. 

Zestaw piłeczek sensorycznych Tacticle 
Sześć miękkich, plastikowych piłek różniących się między sobą kształtem, 
których rozmiar został tak dostosowany, aby małe dzieci mogły je wygodnie 
trzymać, ściskać czy rzucać. Piłki mogą być również wykorzystywane do two-
rzenia określonych wzorów np. na piasku.

Koraliki do nawlekania 
Zestaw składający się z wielu kolorowych elementów o różnych kształtach, 
który można wykorzystać do różnego rodzaju ćwiczeń manualnych, zwłasz-
cza na panelu świetlnym. W zestawie znajduje się pojemnik umożliwiający 
łatwe przechowywanie. 

nr kat.  CML-72446
Ø 7,5 cm (duże) Ø 5 cm (małe)
219 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-73107
169 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-73275
10 x 5 x 2,5 cm (prostokąt)
149 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-73281
14 x 7 x 4 cm (prostokąt)
196 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-73287
14 cm (dł. boku elementu)
119 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-73885
Ø 6 cm
49 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-73935
399 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-73937
159 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-74050
149 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-72447
Ø 5,5 cm (duże) Ø 5 cm (małe)
198 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-72448
Ø 11 cm
139 zł w tym 23% VAT

XL (498 el.) CML-73095 309 zł w tym 23% VAT
XXL (634 el.) CML-73099 519 zł w tym 23% VAT
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Koraliki do nawlekania
Zestaw składający się z 12 drewnianych, dwustronnych, kolorowych ob-
razków oraz sznurka do nawlekania. Idealny do ćwiczeń manualnych czy 
wykorzystania w trakcie tworzenia różnego rodzaju opowiadań. Wymiar po-
jedynczego elementu 6 cm.

Farma CML-76009 79 zł w tym 23% VAT
Safari CML-76011 79 zł w tym 23% VAT
Transport CML-76013 79 zł w tym 23% VAT
Piraci CML-76015 79 zł w tym 23% VAT

Kostka edukacyjna Garden  
Atrakcyjna kolorystycznie kostka ze zdejmowaną pokrywą, 
posiadająca 5 różnych powierzchni, które dzięki 
swojej budowie zachęcają najmłod-
szych użytkowników do aktyw-
nej zabawy. 

Logopedyczna gra oddechowa Turbino  
Gra Turbino została stworzona z myślą o dzieciach z zaburzeniami mowy. 
Zasady gry są proste - dziecko siłą podmuchu musi umieścić śmigło w 
odpowiednim polu. Wbrew pozorom nie jest to proste, wyma-
ga 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 wyde-
chowe oraz ruchy warg.

Logopedyczna gra oddechowa Lotto  
Lotto to gra, dzięki której dzieci uczą się kontrolowania oddechu, ruchu 
warg oraz ćwiczą mięśnie wydechowe. Gra polega na prze-
suwaniu piłeczki siłą podmuchu po poszczególnych 
otworach, w których znajdują się określone 
obrazki.

Pierścienie Activity Rings  
Kolorowe obręcze Activity Rings do zabawy, gier, gimnastyki, rytmiki oraz 
różnych form terapii i rehabilitacji dzieci. Można je zastosować na wiele spo-
sobów: rzucanie do celu, toczenie, chodzenie na palcach po wyznaczonej z 
obręczy trasie, ćwiczenia równoważne z obręczami na głowie. Activity Rings 
znajdą również zastosowanie w środowisku wodnym, podczas zabaw w 
wodzie i nauki nurkowania - obręcze opadają na dno basenu. Dostępne są 
zestawy zawierające 6 i 24 szt.

Memory dla dzieci  
Gra pamięciowa składająca się z 14 par drewnianych obrazków o heksa-
gonalnym kształcie - zadaniem dzieci jest odkrywanie i zapamiętywanie 
położenia tych samych elementów. Rozmiar pojedynczego obrazka: 6,3 cm 
długości w najwęższym miejscu.

nr kat.  CML-76110
36 x 20 x 20 cm
189 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2005
89 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2006
139 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2190
55 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2190ZESTAW
199 zł w tym 23% VAT

Animal CML-76132 59 zł w tym 23% VAT
Transport CML-76135 59 zł w tym 23% VAT

Piłka sensoryczna Meteor 
Duża, kolorowa piłka o nieregularnym kształcie, posiadająca na swojej po-
wierzchni specjalne otwory, w które mieszczą się dodatkowe, mniejsze piłki 
(6 sztuk) - również posiadające różnego rodzaju wypustki. Idealne narzędzie 
do stymulacji sensorycznej oraz ćwiczeń manualnych, polegających na do-
pasowywaniu małych piłek do dedykowanych otworów. 

Piłki sensoryczne Texture 
Zestaw 6 małych piłek sensorycznych, których rozmiar jest idealnie dostoso-
wany do niewielkich rąk najmłodszych użytkowników. Mogą być używane 
oddzielnie lub jako uzupełnienie piłki Meteor.

Drewniane puzzle do składania
Zestaw 3 kolorowych, drewnianych obrazków do układania, które 
znajdą zastosowanie jako narzędzie do ćwiczeń manu-
alnych oraz w trakcie aktywności ukierunkowa-
nych na kształtowanie umiejętności 
logicznego myślenia. Długość 
boku tabliczki: 14,5 cm. 

nr kat.  CML-74056
Ø 18 cm (duża piłka) Ø 6 cm (małe piłki)
98 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-74058
Ø 6 cm
69 zł w tym 23% VAT

Animals CML-76005 69 zł w tym 23% VAT
Transport CML-76007 69 zł w tym 23% VAT
Robaczki CML-76065 69 zł w tym 23% VAT

Pchacz edukacyjny dla dzieci 
Drewniany chodzik edukacyjny, którego koła zostały wykończone 
specjalną, antypoślizgową gumą. Dodatkowo, dzięki 
unikalnej budowie, zabawka pozwala najmłod-
szym użytkownikom poprzez zabawę 
kształtować motorykę małą. 

LKR-50950
209 zł w tym 23% VAT
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Pierścień Body Bells

Zabawki sensoryczne Body Bells składają się z elementów wykonanych z 
trwałego plastiku zawierających dzwoneczki, które zostały połączone spe-
cjalną gumą. Atrakcyjna kolorystyka produktu przyciąga uwagę najmłod-
szych użytkowników, a jego specyficzna budowa sprawia, że umieszczenie 
zabawki na nogach czy ramionach jest niezwykle łatwe. Głównym celem 
zastosowania Body Bells w trakcie zajęć jest nauczenie dzieci wykonywania 
określonego ruchu bez  wydawania dźwięku przez dzwoneczki, co wymaga 
powolnego poruszania się oraz dużego skupienia nad kontrolą własnego 
ciała.

Spirala Body Bells
Magnetyczna 
tablica manipulacyjna 
Motyl

Magnetyczna 
tablica manipulacyjna 
Motyl

Sensoryczna 
tablica manipulacyjna 
Miś

Sensoryczna 
tablica manipulacyjna 
Hipopotam

Sensoryczna 
tablica manipulacyjna 
Samolot

Tablica 
manipulacyjna 
Słoń

Gonge Trampolina 
Trampolina Gonge to prawdopodobnie najładniejsza i zaprojektowana z 
największą dokładnością trampolina jaka została stworzona do pracy i 
zabawy z dziećmi. Uchwyt został pokryty specjalną pianką, gwarantującą 
pewny chwyt, natomiast powierzchnię do skakania otoczono miękką po-
duszką, której brzegi o wysokości 11 cm zapewniają maksymalny poziom 
komfortu i bezpieczeństwa osobie skaczącej. Stalowa konstrukcja trampoli-
ny oraz wzmocniona siatka wpływają na bardzo dużą wytrzymałość produk-
tu, przez co zachowuje on swoje właściwości nawet przy dużej eksploatacji.

Drewniane klocki nauka sortowania 
Drewniany sorter składający się z podstawy oraz 15 kolorowych elementów 
w kształcie różnych figur geometrycznych. Idealne narzędzie do zabawy, 
nauki rozpoznawania kształtów czy kształcenia zdolności manipulacyjnych.

Gra dla dzieci rzut pierścieniem  
Gra składająca się z drewnianej podstawy oraz 5 pierścieni do rzucania, 
którą można wykorzystać do zabawy oraz ćwiczeń ukierunkowanych na 
kształtowanie kontroli własnego ciała oraz umiejętności poprawnej oceny 
odległości. Idealnie sprawdzi się zarówno w warunkach domowych, jak i 
placówce edukacyjnej.  

Sensoryczne tablice manipulacyjne do zamocowania na ścianie, które 
umożliwiają najmłodszym wykonywanie różnego rodzaju zabaw edukacyj-
nych oraz ćwiczeń ukierunkowanych na kształtowanie motoryki małej. Tabli-
ce charakteryzują się atrakcyjną kolorystyką, ciekawym wzornictwem oraz 
wysoką jakością wykonania. 

nr kat.  GNG-2198
13 x 13 x 3,5 cm
49 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2199
13 x 11 x 3,5 cm
99 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2400
Ø 103 cm
1939 zł w tym 23% VAT

nr kat.  LKR-58558
38 x 12 8,5 cm
59 zł w tym 23% VAT

nr kat.  LKR-50174
28 x 28 x 10,5 cm
59 zł w tym 23% VAT

nr kat.  LKR-50436
45 x 45 x 4 cm
209 zł w tym 23% VAT

nr kat.  LKR-50346
174,5 x 60 cm
529 zł w tym 23% VAT

nr kat.  LKR-50471
91 x 32 x 6 cm
209 zł w tym 23% VAT

nr kat.  LKR-50470
93,5 x 35 x 6 cm
209 zł w tym 23% VAT

nr kat.  LKR-50673
180 x 66 x 5 cm
529 zł w tym 23% VAT

nr kat.  LKR-50472
91 x 32 x 4,5 cm
209 zł w tym 23% VAT
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Tablica edukacyjna 
cykl życia motyla

Tablica edukacyjna 
cykl życia pszczoły

Tablica edukacyjna 
cykl życia rośliny

Tablica edukacyjna 
cykl życia żaby

Edukacyjne tablice, przy pomocy których dzieci mogą poznać poszczególne 
etapy rozwoju rośliny czy wybranych zwięrząt. Dodatkowo, dzięki obecności 
specjalnych guzików, istnieje możliwość podświetlenia tych etapów, co po-
zwala dzieciom lepiej dostrzec zaistniałe zmiany. Tablica wymaga zasilania 
2 bateriami AA. Wymiary: 46x46 cm. 

nr kat.  LKR-12883
529 zł w tym 23% VAT

nr kat.  LKR-14054
529 zł w tym 23% VAT

nr kat.  LKR-13217
529 zł w tym 23% VAT

nr kat.  LKR-13224
529 zł w tym 23% VAT

Tablica edukacyjna kalendarz
Zestaw magnetycznych tabliczek w języku angielskim, które można wyko-
rzystać do nauki dat, dni tygodnia, miesięcy, pór roku, rodzajów pogo-
dy czy wykonywanych aktywności, a także umiejętności rozpo-
znawania godziny na wbudowanym zegarze. Idealnie 
sprawdzi się zarówno w domu, jak i placówce 
edukacyjnej. 

Zabawka edukacyjna do nauki czasu
Edukacyjny zegar służący do ćwiczenia umiejętności rozpoznawania godzi-
ny, a także nauki liczenia oraz rozróżniania kolorów i kształtów.

Piłki senso Easy Grip
Piłki sensoryczne Easy Grip są miękkie i posiadają na swojej powierzchni 
specjalne wypustki, które zapewniają dodatkową stymulację. Mogą być 
wykorzystywane jako trener dłoni, do pobudzania zmysłu dotyku, a także 
w trakcie ćwiczeń ukierunkowanych na naukę rozróżniania kolorów. Istnieje 
możliwość pompowania piłek pompką igłową. W zestawie znajduje się 6 szt.

Edukacyjne piłeczki Thera Bolly
Zestaw 28 różnokolorowych piłeczek wyposażonych w specjalne przyssaw-
ki, pozwalające łączyć je ze sobą lub przyczepiać do gładkich powierzchni. 
Idealnie sprawdzą się w różnego rodzaju zabawach i ćwiczeniach mających 
na celu kształtowanie motoryki małej oraz zachęcających dzieci do kreatyw-
nego myślenia.

Figury geometryczne Multiform
Zestaw 16 miękkich, różnokolorowych kształtów, które można wykorzystać 
do tworzenia niewielkich konstrukcji, a także w trakcie różnego rodzaju za-
baw edukacyjnych mających na celu ćwiczenie zdolności rozpoznawania 
kolorów czy kształtów.

nr kat.  LKR-50377
45 x 45 cm
98 zł w tym 23% VAT

nr kat.  LKR-59235
22 x 7 cm
69 zł w tym 23% VAT

nr kat. LP-8071
Ø 12 cm
94 zł w tym 23% VAT

EN71
ASTM

nr kat. LP-8095
Ø 5,5 cm
179 zł w tym 23% VAT

EN71
ASTM

nr kat. LP-8097
118 zł w tym 23% VAT

EN71
ASTM

Trampolina dziecięca
Produkt charakteryzuje się ciekawym designem, jednocześnie gwarantując 
komfort i bezpieczeństwo dzięki solidnej konstrukcji. Siatka umieszczona je-
dyne 18 cm nad podłożem, jest napięta w taki sposób, by nawet małe dzieci 
mogły w pełni doświadczyć efektów skakania, co ze względu na ich małą 
wagę nie jest możliwe na zwykłych trampolinach. Zarówno gumo-
we wykończenie metalowej ramy, jak i pokrycie uchwytów 
wytrzymałą pianką, gwarantuje wysoki poziom 
komfortu i bezpieczeństwa, chroniąc 
najmłodszych użytkowników 
przed urazami. Maksymalne 
obciążenie 20 kg.

Gra rzucanie do celu 
Gra rzucanie do celu to funkcjonalna konstrukcja wykonana z wysokiej 
jakości materiałów. Zestaw składa się z poliestrowej torby mon-
towanej na stabilnym stojaku oraz 6 miękkich piłek. 
Idealny produkt do urozmaicenia różnego 
rodzaju zajęć ruchowych w placów-
kach edukacyjnych czy re-
habilitacyjnych.

Gra pierścienie Activity Rings 
ze stojakiem
Gra Activity Rings łączy w sobie wysoką jakość wykonania oraz unikalny 
design. Popularna gra stanowi dla dzieci wyzwanie, ponieważ wymaga 
zarówno odpowiedniej koncentracji, jak i kontroli własnego ciała by pra-
widłowo ocenić odległość i precyzyjnie trafić do celu, jednocze-
śnie zapewniając dobrą zabawę. W zestawie znajdują 
się dwie podpórki, dzięki którym możliwe jest 
ustawienie stojaka pod odpowiednim 
kątem, by ułatwić zadanie 
młodszym dzieciom.

nr kat.  GNG-2406
Ø 74 cm
909 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2907
Ø 70 cm, wys. 67 cm
505 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2908
225 zł w tym 23% VAT



ZABAWKI SENSORYCZNE

tel. +48  52 345 66 0350

Piłka do zabawy Master Brain
Piłka, która może stanowić wyzwanie dla osób w każdym wieku, dzięki cze-
mu jest bardzo uniwersalna. Na powierzchni piłki znajdują się różnokoloro-
we okręgi, a każdy z okręgów podzielony jest na 4 segmenty - zadaniem 
użytkownika jest takie operowanie piłką, aby odpowiednie segmenty 
ułożyły się w jednokolorowy okrąg. Dodatkowo, poszczegól-
ne części okręgów zawierają litery alfabetu Braille’a, 
co umożliwia korzystanie z produktu rów-
nież osobom niewidomym.  

Kije muzyczne 
Zestaw muzycznych tub, które po uderzeniu wydają określony dźwięk. Ze-
staw 5 kijów umożliwia naukę skali chromatycznej majorowej (C#’, E b’. F#’, 
G#’, Bb”). Zestaw 8 kijów umożliwa naukę majorowej skali diatonicznej ( C’, 
D’, E’, F’, G’, A’, B’ C”)  

Gra sensoryczna - kształty 
Dzieci rozwijają poczucie dotyku, ucząc się rozpoznawania różnych figur 
geometrycznych, liter alfabetu oraz liczb. Komplet zawiera 9 figur geome-
trycznych, 10 liczb i 26 liter.

Gra sensoryczna - zapachy 
Gra rozwija zmysł węchu u dzieci i pozwala poznać 12 różnych zapachów 
(cytryna, truskawka, banan, kokos, melon, pomarańcza, ananas, mięta, ja-
śmin, czekolada, jabłko, róża).

Woreczki z literami 
Zestaw woreczków gimnastycznych z naszytymi literami alfabetu. 

Zestaw mat sensorycznych
Zestaw składający się z 4 mat sensorycznych posiadających na swojej po-
wierzchni specjalne wypustki, dzięki czemu można wykorzystać je w różne-
go rodzaju aktywnościach m.in. treningu wzmacniającym mięśnie i więza-
dła, ćwiczeniach mających na celu stymulację receptorów czuciowych czy 
poprawę ukrwienia w obrębie stopy. W zestawie 4 szt.  

Klocki do nauki języka Braille’a
Klocki wykonane z naturalnej gumy, dzięki czemu są bardzo przyjemne 
w dotyku. Każdy z 26 kolorowych klocków posiada na swojej 
powierzchni specjalnie wytłoczoną literę alfabetu oraz 
odpowiadający jej znak pisany alfabetem 
Braille’a. 

nr kat.  ST-1442205
Ø 8 cm
69 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-411704
185 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-432900
169 zł w tym 23% VAT

nr kat.  AY-410385
11,5 x 11,5 cm
169 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-2559201
31 x 27 x 2 cm
119 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-2678708
9 x 4 x 2 cm
189 zł w tym 23% VAT

5 szt. AY-441043 65 zł w tym 23% VAT
8 szt. AY-441042 99 zł w tym 23% VAT
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Kij gimnastyczny
Kij gimnastyczny to niezbędny asortyment do ćwiczeń podczas zajęć sporto-
wych z dziećmi, a także w gimnastyce korekcyjnej. Znajdzie również zasto-
sowanie w rehabilitacji dzieci.

100 cm AY-410600 19 zł w tym 23% VAT
70 cm AY-410500 15 zł w tym 23% VAT

nr kat. LP2-9801
280 g 24 zł w tym 23% VAT
400 g 32 zł w tym 23% VAT

Drewniany kij 
Kij do ćwiczeń ogólnorozwojowych, zabawy, różnych form terapii i rehabili-
tacji, w tym do gimnastyki korekcyjnej. Idealne także do zabaw muzyczno-
-ruchowych i gimnastyki w przedszkolach i szkołach. Wykonany z drewna, 
nielakierowany.

Wyrzutnia do woreczków gimnastycznych 
Obrotowa, stabilna, plastikowa platforma do podrzucania  woreczków 
gimnastycznych. Doskonała zabawka do koordynacji ręka-oko 
i umiejętności motorycznych. Umieszczenie dwóch 
woreczków  na platformie zwiększa poziom 
trudności lub pozwala na zabawę w 
parach.

Woreczek gimnastyczny
Woreczek gimnastyczny z wypełnieniem do zabaw ruchowych z dziećmi. 
Aktywność ruchowa z woreczkiem ćwiczy chwyt, koordynację ruchową, pra-
widłową postawę i  ogólną sprawność fizyczną. Waga woreczka to 110 g.

Szarfa 120 cm
Szarfa szkolna przeznaczona dla różnych grup zajęciowych, do podziału 
uczestników na grupy np w grach zespołowych, zawodach czy zabawach.
Wykonana jest z parcianej taśmy poliestrowej o bardzo gęstym splocie. Ob-
wód wykończony szwem kopertowym.

Chusta animacyjna 
Zabawa z chustą angażuje całe ciało i jest bardzo dobrym sposobem na roz-
wój m. in. zdolności koordynacyjnych niezależnie od wieku osoby ćwiczącej. 
Produkt wykonany jest z kolorowego, lekkiego, niepalnego polyestru i zo-
stał wyposażony w bardzo trwałe uchwyty ułatwiające korzystanie. Produkt 
dzięki swojej uniwersalności znajdzie zastosowanie nie tylko w placówkach 
edukacyjnych tj. przedszkola czy szkoły, ale także w trakcie zajęć fizycznych 
dla osób starszych. 

Skakanka drewniana
Skakanka z ergonomicznymi drewnianymi uchwytami które, gwarantują wy-
godne  ćwiczenie oraz dużą wytrzymałość. Lina polipropylenowa.

Kolorowe szczudła (2 szt.)
Szczudła to jeden z najpopularniejszych przyrządów do ćwiczenia równo-
wagi, używany w każdej szkole i przedszkolu. Wykonane z wytrzymałego 
materiału. Maksymalne obciążenie do 70 kg. 

Zwiewne chusty do rytmiki 
66 cm (12 szt.)

Zwiewne chusty do rytmiki 
138 cm (4 szt.)

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 
animacyjna nadają się do przedszkoli i szkół oraz do zabaw w domu. Do 
wykorzystania podczas zajęć rytmiki, zabaw indywidualnych i grupowych.  

Piłka do rytmiki Ritmic
Piłki Ritmic przeznaczone są do zajęć korekcyjnych i gimnastyki, ale mogą 
być także wykorzystywane podczas zabawy, lub 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.

nr kat.  GMA-0714-120
120 cm
6,90 zł w tym 23% VAT

nr kat.  CML-54115
70 cm
109 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GMA-WG
11 x 13 x 2,5 cm
5 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GMA-SZARFA
120 x 4 cm
5 zł w tym 23% VAT

nr kat.  SVL-2701
300 cm
24 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-1885806
Ø 13 cm wys. 12 cm
35 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2306
69 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2307
95 zł w tym 23% VAT

1,75 m GNG-2301 79 zł w tym 23% VAT
3,5 m GNG-2302 139 zł w tym 23% VAT
5 m GNG-2303 259 zł w tym 23% VAT
6 m GNG-2304 339 zł w tym 23% VAT
7 m GNG-2305 419 zł w tym 23% VAT
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Wstążka gimnastyczna
Wstążka dostarczana z pałeczką zgodna z przepisami międzynarodowymi, 
dzięki czemu idealnie nadaje się do zawodów (6m) oraz treningu (4 m i 5 m).

Piłka ze sznurkiem Sportball
Nadmuchiwana piłka ze sznurkiem to świetny przyrząd do ćwiczeń manual-
nych, rehabilitacji czy treningu sportowego. Ze względu na pleciony sznurek 
piłkę można przywiązać wokół talii dziecka, piłka zawsze pozostaje w zasię-
gu ręki ćwiczącego. Zabawka zawiera małe elementy. Nieodpowiednia dla 
dzieci poniżej 3 roku życia. 

Ringo gładkie 4 sztuki
Krążki Gym Ring wykonane są z trwałej, miękkiej i przyjemnej w dotyku 
gumy. Można je wykorzystywać w zabawie, gimnastyce, rytmice i terapii 
(rzucanie do celu, toczenie, chodzenie na palcach po wyznaczonej z krążków 
trasie, ćwiczenia równoważne z krążkami na głowie). W zestawie 4 sztuki w 
kolorach: czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim.

Dyski do gier ruchowych Educo Disks
Gra ruchowa Educo Disks pomoże opracować wiele wspaniałych gier i za-
baw do nauki koordynacji ruchowej u dzieci. Możemy także uczyć młodsze 
dzieci jak odróżniać kierunki (tył, przód, prawo, lewo), uczyć kolorów i współ-
pracy w grupie. Zestaw składa się z:

• 12 dysków o średnicy 21 cm w różnych kolorach: czerwonym, żółtym, 
niebieskim i zielonym.

• 5 etykiet na krążki: (6 stóp, 6 dłoni, 3 strzałki).

Gra dla dzieci od 3 lat.

Ringo z kolcami Aku Ring
Aku Ring to miękki i elastyczny pierścień znajdujący zastosowanie w za-
bawie, gimnastyce i rehabilitacji. Dzięki stymulującym wypustkom na po-
wierzchni idealnie sprawdzi się w rehabilitacji dłoni i stóp. Może być także 
używane do masażu. Cena dotyczy 1 szt. produktu.

Piłka masująca Sensyball
Piłka Sensyball wykonana z przyjemnego w dotyku PVC zapewniającego 
pewny chwyt. Na powierzchni wyposażona w miękkie wypustki sensorycz-
ne, dzięki którym doskonale nadaje się do delikatnego masażu, stymulacji 
mięśni oraz okolic odnerwionych. Może także spełniać rolę trenera dłoni w 
chorobach takich jak RZS, zwyrodnienia stawów, po udarach oraz złama-
niach i unieruchomieniu części dystalnych. Piłka z kulkami Activity Ball 50 cm

Piłka sensoryczna z kolorowymi kulkami stworzona została do zabawy, tera-
pii i rehabilitacji dzieci. Aktywna zabawa na piłce wspomaga rozwój równo-
wagi, propriocepcji i koordynacji dziecka. W rehabilitacji wykorzystywana do 
ćwiczeń równoważnych i korekcyjnych. 

Piłka z dzwoneczkami Jinglin
Podstawową cechą wyróżniającą Piłkę Jinglin 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.

Piłka Classic
Pierwszy model piłki gimnastycznej, jaki był dostępny w ofercie firmy Gymnic. 
Dzięki kompaktowym rozmiarom oraz uniwersalnym właściwościom znajdzie 
zastosowanie zarówno w warunkach domowych, jak i klubie fitness czy placów-
ce rehabilitacyjnej.

Mała piłka lekarska Heavymed 
Małe piłki lekarskie Heavymed stanowią doskonałą alternatywę dla klasycz-
nych piłek lekarskich. Dostępność kilku wariantów wagowych oraz kompak-
towe rozmiary sprawiają, że są one doskonałym narzędziem treningowym, 
które można wykorzystać w różnego rodzaju ćwiczeniach mających na celu 
m. in. zwiększenie siły mięśniowej. Piłki wypełnione są wyłącznie wodą, na-
tomiast ich powierzchnia wykonana została z wysokiej jakości PVC, co wpły-
wa na wytrzymałość produktu oraz gwarantuje pewny chwyt, a także mak-
symalny poziom komfortu i bezpieczeństwa w trakcie wykonywania ćwiczeń.

nr kat.  LP-8091
55 zł w tym 23% VAT

nr kat.  LP-8093
Ø 18 cm
78 zł w tym 23% VAT

EN71
ASTM

nr kat.  LP-8096
179 zł w tym 23% VAT

EN71
ASTM

nr kat.  LP-9749
Ø 17 cm
20 zł w tym 23% VAT

EN71
ASTM

nr kat.  LP-9602
Ø 50 cm
115 zł w tym 23% VAT

nr kat.  LP-9698
Ø 55 cm
115 zł w tym 23% VAT

nr kat. LP-9555
45 cm 54 zł w tym 8% VAT

nr kat. LP-9555
0,5 kg 31 zł w tym 23% VAT
1 kg 36 zł w tym 23% VAT
2 kg 62 zł w tym 23% VAT
3 kg 92 zł w tym 23% VAT
4 kg 106 zł w tym 23% VAT
5 kg 131 zł w tym 23% VAT

nr kat. LP-9750
Ø 10 cm (2 szt.) 35 zł w tym 23% VAT
Ø 20 cm 49 zł w tym 23% VAT
Ø 28 cm 56 zł w tym 23% VAT

4 m ST-12638 35 zł w tym 23% VAT
5 m ST-12640 37 zł w tym 23% VAT
6 m ST-12641 39 zł w tym 23% VAT

Piłki Classic Plus
Piłka będąca następcą modelu Classic, wyposażona dodatkowo w system 
BRQ zapobiegający gwałtownej utracie powietrza w przypadku przebicia, co 
korzystnie wpływa na bezpieczeństwo użytkownika.

nr kat. LP-9528-9
Ø 55 cm 66 zł w tym 8% VAT
Ø 65 cm 78 zł w tym 8% VAT
Ø 75 cm 90 zł w tym 8% VAT
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Kółka gimnastyczne z liną
Pierścienie z linami idealnie nadają się do gimnastyki dziecięcej w domu i do 
użytku w obiektach publicznych. Wąskie kółka są bardzo łatwe do chwytania 
przez dzieci. Pierścienie utrzymają obciążenie do 130 kg. Sprzęt można uży-
wać zarówno wewnątrz jak, i na zewnątrz. Zestaw ma około 200 cm długo-
ści. Produkt posiada certyfikat TÜV dlatego można go używać w obiektach 
publicznych. Tylko dla dzieci powyżej 3 roku życia. 

Huśtawka SwingTop 
Huśtawka „SwingTop” jest niezbędnym elementem wyposażenia każdej sali 
gimnastycznej i nadaje się dla osób o różnym poziomie sprawności i w róż-
nym wieku. Wykonana jest z formowanego tworzywa sztucznego (pustego 
korpusu), dzięki średnicy 22 cm jest idealna do siedzenia lub stania. 
Huśtawkę „SwingTop” wystarczy po prostu przymocować do 
liny wspinaczkowej i dzieci mogą się świetnie bawić. 
Maksymalne obciążenie huśtawki to 90 kg, 
do produktu pasują standardowe 
liny o średnicy 3 cm. Huś-
tawka „SwigTop” posiada 
certyfikat bezpieczeństwa 
TÜV.

Kółka gimnastyczne Gym&Swing 
Zestaw idealnie nadaje się do profesjonalnego użytku w szkołach i klubach 
sportowych. Pierścienie wykonane ze sklejki (w naturalnych kolorach), gru-
bość 28 mm, ø 24 cm. W skład zestawu wchodzą 2 długie liny konopne 
o długości 9.50 lub 10 m, ø ok. 16 mm, dwa obciążniki o wadze 
630 g każdy, łańcuch ok. 2 m długości. Możliwość re-
gulacji wysokości. Maksymalne obciążaenie 
do 160 kg. Dostępne w różnych dłu-
gościach na zamówienie.

Drewniany trapez gimnastyczny 
Drążek trapezowy jest wykonany z wytrzymałego i elastycznego jesiona. 
Wymiary to  około 77 cm szerokości, natomiast  szczebel ma średnicę 3,5 
cm. Po obu stronach drążka trapezowego znajduje się wspornik do zawie-
szenia, który można bezpiecznie przymocować do pierścieni gim-
nastycznych. Wsporniki pokryto silikonową rurką chroniącą 
pierścienie przed uszkodzeniem.  Drewniany drążek 
trapezowy nadaje się tylko do użytku w 
pomieszczeniach. Maksymalne 
obciążenie wynosi około 80 kg.

Stalowy trapez gimnastyczny 
Drążek wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej o średnicy 3,5 
cm. Za pomocą karabińczyka można przymocować drążek 
trapezowy do pierścieni gimnastycznych. Karabiń-
czyk ma silikonową osłonę, która chroni 
pierścienie. Maksymalne obcią-
żenie wynosi około 150 kg.

Stalowy trapez gimnastyczny PRO  
Wykonany z wytrzymałego, elastycznego drewna jesionowego, 
ø 3,5 cm. Szerokość: ok. 75 cm. W zestawie znajduje się 
lina polipropylenowa o długości około 150 cm. 
Tylko do użytku wewnętrznego. Wy-
trzymałóść do około 80 kg.

Drewniany trapez gimnastyczny PRO   
Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej V2A nirosta, ø 3,5 cm. Około 
75 cm szerokości. W zestawie znajduje się lina polipropylenowa 
o dł. 150 cm wraz z pierścieniami. Odporny na warunki 
atmosferyczne, nadaje się  do użytku zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz. Maksy-
malny udźwig do 150 kg.

Zestaw gimnastyczny Stegel   
Niezależnie od tego, czy chodzi o przeskakiwanie, wspinanie się, pełzanie, 
balansowanie czy wychylanie się, zestaw Stegel zachęci dzieci do zaanga-
żowania się w aktywność fizyczną. W skład zestawu wchodzi: para drew-
nianych stojaków, 3 belki do balansowania, belką do ześlizgiwania się oraz 
drabinki. Zestawu nie zawiera materacy.

Wymiary:

• belka 8 x 8 x 400 cm 

• pochylnia 51 x 175 cm

• drabinka 410 cm

Siatka do wspinania z uchwytem   
Wytrzymała siatka wspinaczkowa, którą łatwo zamontujesz do pierścieni 
gimnastycznych. Idealna do użytku w klubach i szkołach. Zestaw składa się 
z pręta wykonanego ze sklejki o długości 3,50 m, 4 pasków mocujących i 
siatki. Siatka wspinaczkowa ma szerokość oczek 25 cm i dlatego jest zgodna 
z normą DIN EN 1776. Maksymalne obciążenie to 400 kg, wytrzyma jedno-
cześnie kilku użytkowników.

nr kat.  ST-1189201
539 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-1189315
169 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-1189605
1590 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-1190902
389 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-1190928
619 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-1191211
690 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-1191208
990 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-1220168
8090 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-1272606
4290 zł w tym 23% VAT
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Zestaw Gimnastyczny Lune Vesti
Dzięki zestawowi gimnastycznemu Vesti  dzieci mogą budować pomysło-
we karuzele i kołyski. Idealny do stosowania w szkołach i klubach. Zestaw 
składa się z 8 części poszczególne elementy wykonane są z lakierowanego 
świerku i można je szybko i łatwo łączyć, bez stałych mocowań. Niezależ-
nie od tego, czy są to mosty, chodniki, chwiejne mosty, zjeżdżalnie, pochyłe 
powierzchnie, bujaki czy karuzele - różne elementy oferują szeroki zakres 
kreatywnych możliwości. Oznacza to, że dzieci mogą dać upust swojej kre-
atywności podczas tworzenia przestrzeni do aktywnej zabawy. Wymiary 
belki równoważnej 200 x 13,5 x 6 cm.

Zestaw gimnastyczny Kombi Maxi
System Kombi to doskonała kolekcja przyrządów gimnastycznych do sko-
ków, wspinaczki i  ćwiczeń w przedszkolach oraz szkołach. 

Zestaw gimnastyczny składa się z: 

• 2 skrzyń gimnastycznych 130 x 47 x 88 cm

• 2 belek równoważych 248 x 10 cm

• 1 pół-drabinki 248 x 15 cm

• 1 drabinki 248 x 35 cm

• 1 zjeżdżalni wspinaczkowej 248 x 31 cm

• 1 deski wspinaczkowej 248 x 24 cm

Drabinka sznurowa 210 cm
Świetna drabinka linowa, dzięki której gimnastyka zamienia się w przy-
godę. Idealna do sportów szkolnych, posiada pierścień na obu 
końcach. Maksymalne obciązenie do 200 kg, jesionowe 
szczebelki o szerokości ok. 24 cm, odległość 
między szczeblami: ok. 33 cm.

Zestaw gimnastyczny Greizer
Zestaw gimnastyczny Greizer -  zaprojektuj różne ścieżki równoważ-
ne za pomocą 10 elementów.  Każdy element posiada po-
wierzchnię antypoślizgową. Zestaw może być ukła-
dany w stos, aby zaoszczędzić miejsce. Na 
każdych ćwiczeniach możesz stwo-
rzyć inny tor przeszkód. 
Zestaw Greizer zachęca do 
rozwoju poczucia równowa-
gi i promuje kreatywność. Ce-
lem jest utrzymanie lub odzy-
skanie równowagi jako środka 
grawitacji. Wymiary najdłuższe-
go elementu: 102 x 15 x 11,5 cm.

Ścianka gimnastyczna Kombi
Zestaw dający duże możliwości przeprowadzenia lekcji gimnastyki. Wszyst-
kie elementy wykonane są z wysokiej jakości drewna bukowego i mają za-
okrąglone rogi oraz krawędzie. Siatka oraz drabinka mogą być ustawione 
w różnych pozycjach dzięki czemu możemy stopniować poziom trudności 
ćwiczeń. W skład zestawu wchodzi pół-drabinka, siatka do wspianania, dra-
binka, drabinka do wspinania, drabinka z rolką. 

Drabinka sznurowa z liną sizalową
Drabinka wykonana z mocnej sizalowej liny o średnicy 10 mm oraz szczebli 
bukowych o długości ok. 32 cm. Odstępy między szczeblami: ok. 28 cm. 
Maksymalne obciążenie do 100 kg.

Zestaw Gimnastyczny Lune Basic
Zbuduj zróżnicowany, mały plac zabaw dla dzieci w szkołach i klubach 
dzięki zestawowi startowemu Basic. Zestaw startowy Basic składa się z 15 
produktów, które można łączyć w dowolny sposób. Elementy są łatwe do 
aranżacji i nie używają stałych połączeń, co zapewnia nieograniczony zakres 
możliwych aranżacji dla twojego obszaru gry. Zestaw gimnastyczny Basic 
zapewnia dzieciom możliwość samodzielnego zaprojektowania i stworzenia 
miejsca do zabawy. Zapewnia im to wiele cennych doświadczeń związanych 
z ruchem i zachęca je do kreatywności w budowaniu i wspinaniu. Wymiary 
belki równoważnej 200 x 13,5 x 6 cm.

nr kat.  ST-1281529
4250 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-1298619
14900 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-1864335
429 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-1881888
1690 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-1973701
508 x 40 x 230 cm 
11190 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-1281617
4990 zł w tym 23% VAT

nr kat. ST-1864322
2 m 199 zł w tym 23% VAT
2,7 m 239 zł w tym 23% VAT
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Składana ścianka gimnastyczna 
Składana ściana gimnastyczna zachęca dzieci do zabawy i wspinaczki, 
składa się z 3 elementów: słupka wspinaczkowego z drabiną, siatki wspi-
naczkowej i zestawu drążków ściennych. Różne elementy wspinaczkowe 
zapewniają dzieciom szeroki zakres możliwości i dużo zabawy. Składana 
siatka wspinaczkowa  stanowi podstawę wielu różnorodnych ćwiczeń, po jej 
rozłożeniu można podstawić skrzynię lub ławeczkę gimnastyczną i powięk-
szyć ilość możliwości ustawień.  W skład zestawu wchodzą ochronne maty 
na podłogę ( 6 sztuk). 

Zestaw pochylni z podestami
Zestaw pochylni z podestami dzięki unikalnej konstrukcji stanowi idealne 
urozmaicenie różnego rodzaju zajęć ruchowych czy terapii sprawiając, że 
aktywność fizyczna staje się dla najmłodszych zabawą. Wspinanie się, rol-
lowanie czy ślizganie - wszystkie te aktywności są możliwe do wykonania, 
dzięki czemu dziecko ma szansę na doznanie wartościowych doświadczeń 
ruchowych. Zajęcia z wykorzystaniem zestawu pozwalają kształtować siłę 
i zdolności równoważne oraz zapewniają odpowiednią stymulację całego 
ciała. Zawartość zestawu:

• pochylnia rolkowa 250 x 60 cm

• wysoki podest 73 x 64 x 42 cm

• niski podest 66 x 82 x 90 cm

• pochylnia gładka 130 x 60 cm

Zestaw gimnastyczny Stool Steps
11 kolorowych stołków zapewnia świetną zabawę jako tor przeszkód lub 
jako tor równoważny. Poszczególne elementy schodków są wykonane ze 
stabilnej sklejki i dlatego są wyjątkowo wytrzymałe. Skrzynki mają ciekawą 
kolorystykę przez co zachęcają do kreatywnych gier i zabaw oraz ćwiczeń. 
Wszystkie skrzynie posiadają antypoślizgowe nóżki. Po użyciu wystarczy 
włożyć pudełka do siebie, aby zaoszczędzić miejsce. Wymiar największego 
elementu: 65 x 55 70 cm.

Klatka do zabaw wsipaczkowych 
Dzięki różnym elementom ściany gimnastycznej dzieci naprawdę pokocha-
ją gimnastykę. Nasza klatka  wspinaczkowa to sześcioczęściowa ściana 
wspinaczkowa  składająca się z poziomego drążka, siatki wspinaczkowej, 
siatki, potrójnej drabiny, drabiny trójkątnej i drążków ściennych. Wszystkie 
elementy wykonane są z wysokiej jakości drewna sosnowego i są niezwy-
kle wytrzymałe. Sześciokąt wspinaczkowy jest wstępnie zmontowany i jest 
wolnostojący. 

Gimnastyczna deska równoważna
Użycie deski równoważnej to świetne urozmaicenie zajęć. Każda deska po-
siada inną, stymuljąca powierzchnię. Deskę można zaczepić o drabinkę z 
średnicą drążka 35 mm. Maksymalne obciążanie to 120 kg. 

Wymiary: 186 x 22 cm.

Składana ścianka gimnastyczna 
Pochylnia rolkowa wyposażona jest w miękkie rolki wykonane ze specjalnej 
pianki, dzięki którym zjeżdżanie jest przyjemne i zapewnia odpowiednią sty-
mulację, niezależnie od przyjmowanej pozycji ciała. 

Cechy produktu:

• bardzo stabilna konstrukcja, wytrzymująca obciążenia do 150 kg

• higieniczna (istnieje możliwość czyszczenia w przypadku wystąpienia 
zabrudzeń)

• atrakcyjna kolorystyka

• pochylnia może być mocowana do drabinek gimnastycznych, skrzyń 
lub podestów

nr kat.  ST-1973714
305 x 40 x 230 cm
7490 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-2005889
7499 zł w tym 23% VAT

nr kat.  ST-2031604
5490 zł w tym 23% VAT

nr kat. ST-2067100
222 x 222 x 218 cm
10090 zł w tym 23% VAT

200x60 cm ST-2005805 2799 zł w tym 23% VAT
250x60 cm ST-2005818 2999 zł w tym 23% VAT
300x60 cm ST-2005821 3399 zł w tym 23% VAT

Half Roll ST-2124823 1779 zł w tym 23% VAT
Zmysły ST-2124849 1779 zł w tym 23% VAT
Kamienie ST-2124852 1779 zł w tym 23% VAT
Kroki ST-2124878 1779 zł w tym 23% VAT

Half Roll

Kroki

Kamienie

Zmysły
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Podstawa do balansowania Rocky Rocker 
Podstawa do balansowania to świetny dodatek do desek równoważnych. 
Pozwala na połączenie ze sobą dwóch różnych elementów i stworzenie nie-
samowitych torów przeszkód.  

Mini zjeżdzalnia 3w1
Wdrap się,  zsuń w dół lub użyj naszej zjeżdzalni jako huśtawki! Dzieci 
mogą ześlizgnąć się, wspiąć na górę lub użyć prowadnicy 3 
w 1 jako huśtawki. Dzięki ruchomym elementom ten 
przyrząd można wykorzystywać na wiele 
sposobów. Maksymalne obciąże-
nie to 80 kg.  

Ławka gimnastyczna drewniana
Ławka gimnastyczna wykonana z wysokiej jakości drewna iglastego oraz 
kształtowników stalowych wyposażonych w antypoślizgowe nóżki, co gwa-
rantuje możliwie najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa w trakcie róż-
nego rodzaju aktywności fizycznych. Ławka posiada zaczep umożliwiający 
zawieszenie jej na drabince lub skrzyni gimnastycznej, co pozwoli jeszcze 
bardziej urozmaicić zajęcia ruchowe.  

Drabinka gimnastyczna podwójna

Drewniana drabinka gimnastyczna wy-
konana z wysokiej jakości drewna, co za-
pewnia dużą wytrzymałość na obciąże-
nia przy różnego rodzaju aktywnościach 
fizycznych. Boki drabinek wykonane są z 
drewna iglastego (sosnowego) lakiero-
wanego 3-krotnie, a szczeble ze specjal-
nej sklejki równoległowarstwowej 40x30 
mm, dzięki czemu wytrzymują obciążenia 
nawet do 200 kg.  Drabinki spełniają wy-
magania normy PN-EN 12346:2001 i PN-
-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910.

Drabinka gimnastyczna pojedyncza

Materac gimnastyczny
Gimnastyczne materace szkolne, wykonujemy z utwardzonej pianki o wyso-
kiej gęstości. Pokryte są odporną na ścieranie skórą ekologiczną, łatwą do 
utrzymania w czystości (skajem). Zabrudzone miejsca wystarczy przetrzeć 
wilgotną szmatką, a dzięki zastosowaniu systemu otwierania pokrowca za 
pomocą rzepu, z łatwością można również go zdjąć i wyczyścić. Istotną ce-
chą stosowanej przez nas skóry ekologicznej, jest antypoślizgowa struktura 
jej powierzchni  

Drabinka do pochylni rolkowej 
Drabinka do pochylni rolkowej to produkt, który nie tylko sprawdzi się jako 
punkt zamocowania pochylni, ale może być również wykorzystany do two-
rzenia różnego rodzaju ścieżek czy torów przeszkód. Drabinka została wy-
konana z wysokiej jakości drewna co gwarantuje stabilność konstrukcji i 
korzystnie wpływa na bezpieczeństwo użytkownika - wytrzymuje obciążenia 
do 100 kg.  

Gimnastyczny tor równoważny Rocky 
Tor równoważny Rocky zapewni wiele radości  w przedszkolach, szkołach 
podstawowych, czy też w trakcie zajęć sportowych. Znakomicie sprawdzi 
się również w kontekście terapeutycznym, ponieważ zmysły równowagi i 
dotyku są stymulowane w tym samym czasie. Deski balansowe mają różne 
powierzchnie: gdy dzieci chodzą po deskach boso, stopy stykają się bez-
pośrednio z różnymi strukturami. Dzieci mogą poczuć liczbę, kształt i jędr-
ność różnych desek. Zestaw zawiera uchwyt ścienny. Po użyciu wystarczy 
zawiesić płytę. W skład zestawu wchodzą 4 deski do balansowania oraz 2 
podstawy. Wymiary deski równoważnej: 186 x 22 cm.

nr kat. ST-2162007
42 x 29 x 17 cm
419 zł w tym 23% VAT

nr kat. ST-2667209
110 x 55 x 52 cm
2690 zł w tym 23% VAT

nr kat. ST-2622301
5190 zł w tym 23% VAT

nr kat. ST-22078
niska 65 x 71/24 x 53 cm 769 zł w tym 23% VAT
średnia 65 x 94/24 x 78 cm 999 zł w tym 23% VAT
wysoka 65 x 117/24 x 102 cm 1389 zł w tym 23% VAT

nr kat. GMG-MS
200x120x5 cm 349 zł w tym 23% VAT
200x120x8 cm 379 zł w tym 23% VAT
200x120x10 cm 399 zł w tym 23% VAT
200x120x15 cm 519 zł w tym 23% VAT

nr kat. WOOD-BENCH
200 x 24 x 31 cm 399 zł w tym 23% VAT
250 x 24 x 31 cm 465 zł w tym 23% VAT
300 x 24 x 31 cm 525 zł w tym 23% VAT
400 x 24 x 31 cm 685 zł w tym 23% VAT

nr kat. WOOD-DOUBLE
250x180 cm 885 zł w tym 23% VAT
260x180 cm 915 zł w tym 23% VAT
270x180 cm 955 zł w tym 23% VAT
280x180 cm 999 zł w tym 23% VAT
290x180 cm 1069 zł w tym 23% VAT
300x180 cm 1085 zł w tym 23% VAT

nr kat. WOOD-SINGLE
120x90 cm 359 zł w tym 23% VAT
150x90 cm 425 zł w tym 23% VAT
200x90 cm 459 zł w tym 23% VAT
210x90 cm 465 zł w tym 23% VAT
220x90 cm 479 zł w tym 23% VAT
230x90 cm 489 zł w tym 23% VAT
240x90 cm 495 zł w tym 23% VAT
250x90 cm 499 zł w tym 23% VAT
260x90 cm 539 zł w tym 23% VAT
270x90 cm 559 zł w tym 23% VAT
280x90 cm 579 zł w tym 23% VAT
290x90 cm 599 zł w tym 23% VAT
300x90 cm 639 zł w tym 23% VAT
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Drabinka gimnastyczna Junior
Wielofunkcyjna drabinka gimnastyczna Junior 
została w całości wykonana z metalu. Jednolite 
pionowe profile boczne pomalowane zostały 
proszkowo. Szczebelki, także wykonane z metalu, 
pokryto dodatkową warstwą plastiku w różnych 
kolorach, dzięki czemu są przyjemniejsze w doty-
ku, a ich wygląd bardziej atrakcyjny dla dziecka. 
Wymagana wysokość pomieszczenia 230 cm.

Drabinka gimnastyczna Kiddy
Drabinka Kiddy stworzona została przede wszyst-
kim z myślą o dzieciach. Maksymalna waga oso-
by, która może na niej ćwiczyć to 80 kg. W skład 
zestawu oprócz drabinki z górnymi drążkami do 
podciągania wchodzą także drabinka linowa, lina 
oraz kółka gimnastyczne. Drabinka Kiddy to do-
skonałe narzędzie wspomagające rozwój rucho-
wy dziecka, który jest bardzo ważny także dla jego 
prawidłowego rozwoju psychicznego. To nie tylko 
przyrząd do ćwiczeń zachęcający do codziennej 
aktywności, ale także świetna zabawka. Drabin-
ka Kiddy może bowiem z powodzeniem zastąpić 
ściankę wspinaczkową, czy huśtawkę. Drabinka 
Kiddy spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. 
Wymagana wysokość pomieszczenia 230 cm.

Jeździk Go Go

Gonge Jeździk Go Go Bus

Jeździk Go Go dzięki swojej unikalnej budowie 
oraz łatwości użytkowania jest produktem chętnie 
wybieranym przez dzieci. Ćwiczenia z jego wyko-
rzystaniem są bardzo dobrą formą aktywności roz-
wijającą umiejętność kontroli własnego ciała czy 
koordynacji ruchowej, jednocześnie zapewniając 
świetną zabawę. Dostępny również w wersji dla 
dwóch osób.

nr kat.  BK-JNR
235 x 66 cm
1059 zł w tym 23% VAT

nr kat.  BK-KDY
215 x 60 cm
959 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2138
289 zł w tym 23% VAT

nr kat.  GNG-2139
389 zł w tym 23% VAT
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Crossfit i trening siłowy

Gimnastyka i pilates
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Hantle winylowe
Poręczne hantle winylowe dostępne w różnych rozmiarach. Świetnie spraw-
dzą się podczas ćwiczeń cardio. 

Guma do ćwiczeń Power Band
Gumy Power Band są wykonane z bardzo wytrzymałego, a zarazem ela-
stycznego lateksu, tworzą zamknięty krąg. Są wszechstronnie stosowane, 
w treningu oporowym, wzmacniającym, wytrzymałościowym, 
szybkościowym a także w rehabilitacji.

nr kat. FIT-VINYL
2 x 0,5 kg 16 zł w tym 23% VAT
2 x 1 kg 26 zł w tym 23% VAT
2 x 1,5 kg 39 zł w tym 23% VAT
2 x 2 kg 59 zł w tym 23% VAT
2 x 3 kg 85 zł w tym 23% VAT
2 x 4 kg 109 zł w tym 23% VAT
2 x 5 kg 135 zł w tym 23% VAT

nr kat. SVL-057
10 kg 35 zł w tym 23% VAT
20 kg 45 zł w tym 23% VAT
30 kg 59 zł w tym 23% VAT
40 kg 79 zł w tym 23% VAT

Ø 2,6 cm
nr kat. SVL-4505

10 m 249 zł w tym 23% VAT
15 m 390 zł w tym 23% VAT

nr kat. SVL-4508
Ø 3,8 cm, 15 m
649 zł w tym 23% VAT

Ø 3,8 cm
nr kat. SVL-4500

10 m 390 zł w tym 23% VAT
15 m 469 zł w tym 23% VAT

nr kat. SVL-4509
Ø 5 cm, 15 m
896 zł w tym 23% VAT

Taśma do ćwiczeń 4bands
Idealny przyrząd do treningu każdej głównej grupy mięśni (ramiona, plecy, 
pośladki, ramiona, mięśnie brzucha). W zestawie znajdują się 
dwie czerwone, elastyczne pętle o oporze 10 
kg (długość 70 cm) oraz dwie 
czarne pętle o oporze 15 kg 
(długość 35 cm). 

TRX Pro Pack
Najbardziej znany system ćwiczeń w podwieszeniu. Dzięki zdobywanej po-
pularności jest coraz częściej obecny w klubach fitness na całym świecie. 
Pozwala na wykonanie ponad 300 ćwiczeń dla dolnych i górnych partii cia-
ła. Modyfikację oporu osiągamy poprzez przemieszczanie ciężaru ciała, a 
dzięki zmianie kąta nachylenia ciała, możemy zwiększać poziom trudności 
danego ćwiczenia. 

Taśma do ćwiczeń podwieszana 
Suspender
Skutecznie wzmocnij wszystkie grupy mięśni, wykorzystując masę własnego 
ciała. Szybki i łatwy montaż. Aby zwiększyć lub zmniejszyć trudność ćwiczeń, 
musisz dostosować pozycję swojego ciała za pomocą pasków.

W skład zestawu wchodzi:

• 1 pasek do zawieszania

• 1 hak do drzwi

• 1 torba transportowa

• 1 pasek mocujący

Lina battle rope 
Wytrzymała lina o dużej odporności, pozwalająca na wiele intensywnych 
ćwiczeń, które angażują jednocześnie  kilka grup mięśni. Taśma ochronna 
na każdym końcu liny zapobiega zwężaniu się liny. 

Lina battle rope Premium
Linia battle rope z powłoką nylonową do intensywnego użytku na zewnątrz 
lub wewnątrz. Wygodne i ergonomiczne formowane uchwyty. Idealna do 
poprawy wytrzymałości, siły i mocy.

Drabinka koordynacyjna
Zestaw 6  pierścieni treningowych do poprawy zwinności, które można 
używać pojedynczo lub w całości  za pomocą łatwego systemu klipsów. W 
łatwy sposób można wykonać różnorodne ćwiczenia, dzięki którym 
zwiększysz szybkość, siłę i elastyczność. Drabinka 
używana w trybie płotki, oferuje 
nieskończenie wiele możliwości 
ćwiczeń! Idealne rozwiązanie do 
treningu ze zmianą kierunku czy  
też w treningu cardio. 

Skrzynia plyometryczna 3 w 1
Skrzynia plyometryczna wykonana z pianki o 3 różnych wysokościach (51 
cm, 61 cm i 76 cm). Idealna zarówno dla osób zaawansowanych jak i po-
czątkujących. Skrzynia jest wykonana z gęstej pianki dzięki czemu 
unika się obrażeń w przypadku źle wykonanych ru-
chów. Podest jest wytrzymały oraz 
bezpieczny. 

nr kat. SVL-5102
89 zł w tym 23% VAT

nr kat. TRX-PROPACK
1259 zł w tym 23% VAT

nr kat. SVL-2640
129 zł w tym 23% VAT

nr kat. SVL-4600
1190 zł w tym 23% VAT

nr kat. SVL-3911
159 zł w tym 23% VAT
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Piłka lekarska
Piłki lekarskie z tworzywa sztucznego wypełnione żelem w środku. Posia-
dają chropowatą powierzchnię w celu zwiększenia przyczepności podczas 
chwytu.

Sztanga do body pump
Sztanga Sveltus jest doskonała na zajęcia do klubów fitness lub do ćwiczeń 
indywidualnych w domu. Ćwiczenia ze sztangą wzmacniają siłę organizmu 
oraz modelują takie części ciała jak: ramiona, barki, klatkę piersiową.
Bardzo dobra jakość, sztanga jest odporna na wstrząsy oraz upadki. Talerze 
są powlekane gumą, co czyni je bardziej bezpiecznymi. Drążek został wyko-
nany z chromowanej stali.

Soft kettle
Kettle to znakomity przyrząd do ćwiczeń ogólnorozwojowych. Wypełnione 
piaskiem oraz pokryte wytrzymałym materiałem, dzięki czemu ciężarek nie 
zniszczy podłogi  w razie upadku. 

Kij treningowy
Kije treningowe w oplocie PVC zakończone gumą. Łatwe w użyciu, wytrzy-
małe i odporne na złamania. Przeznaczone do wzmacniania głównie mięśni 
ramion, klatki piersiowej i pleców. Dostępne w sześciu wariantach wago-
wych (od 1 kg do 6 kg) i kolorach, do każdego koloru przypisana jest inna 
waga. Mogą również służyć do ćwiczeń w wodzie na zajęciach z aqua ae-
robiku.

Drabinka gimnastyczna Winner
Największą zaletą drabinki Winner Black jest jej wielofunkcyjność. Zestaw 
składa się z drabinki o zwiększonej liczbie poprzeczek – 9, poręczy do ćwi-
czeń (dip bar) z podłokietnikami oraz stabilizatorem pleców z pianki poli-
uretanowej oraz zdejmowanego drążka do podciągania z dodatkowymi 
uchwytami. Wystarczy zmienić pozycję mocowania aby drążek do podcią-
gania posłużył jako uchwyt pod sztangę. Zestaw zawiera także obracaną, 
dwustronną ławeczkę, która doskonale nadaje się do ćwiczeń mięśni brzu-
cha oraz treningu z hantlami i sztangą. Drabinka gimnastyczna Winner-Black 
spełnia wszystkie europejskie normy bezpieczeństwa PN-EN 12346:2001, 
PN-EN 913:2008. Drabinka sportowa Winner może wytrzymać obciążenie 
sięgające nawet do 150 kilogramów. 

Drabinka Gimnastyczna Kraft
Drabinka gimnastyczna Kraft to model, który może być wykorzystywany za-
równo przez dorosłych, jak i dzieci. Pionowe profile wykonane są z wysokiej 
jakości metalu pomalowanego proszkowo. Szczebelki natomiast wykonane 
zostały z bardzo trwałego drewna. Ich powierzchnia i kształt zostały opraco-
wana tak, aby użytkowanie było komfortowe i  bezpieczne. W skład zestawu 
wchodzi także metalowy drążek do podciągania, który wyposażony jest w 
kilka różnych uchwytów pozwalających pracować nad siłą mięśni ramion i 
pleców. Jej montaż jest bardzo łatwy, a design przemyślano tak, aby paso-
wał do aktualnych trendów w aranżacji wnętrz. Waga użytkownika 150 kg. 

nr kat. SVL-0490
1 kg 89 zł w tym 23% VAT
2 kg 109 zł w tym 23% VAT
3 kg 128 zł w tym 23% VAT
4 kg 139 zł w tym 23% VAT
5 kg 168 zł w tym 23% VAT

nr kat. SVL-KITFITUS
8 kg 249 zł w tym 23% VAT
16 kg 359 zł w tym 23% VAT
26 kg 498 zł w tym 23% VAT

nr kat. SVL-1101
4 kg 139 zł w tym 8% VAT
6 kg 155 zł w tym 8% VAT
8 kg 178 zł w tym 8% VAT
10 kg 219 zł w tym 8% VAT
12 kg 259 zł w tym 8% VAT
16 kg 349 zł w tym 8% VAT

nr kat. SVL-710000
1 kg 44 zł w tym 8% VAT
2 kg 65 zł w tym 8% VAT
3 kg 79 zł w tym 8% VAT
4 kg 89 zł w tym 8% VAT
5 kg 98 zł w tym 8% VAT
6 kg 109 zł w tym 8% VAT

Trampolina do piłek lekarskich
Trampolina do piłek lekarskich to doskonały przyrząd do ćwi-
czeń plyometrycznych. Trampolinę posiada 6 
kątów ustawienia. Dodatkowo 
trampolina posiada stojak do 
przechowywania piłek lekar-
skich. 

nr kat. SVL-3610
939 zł w tym 23% VAT

nr kat. BK-WNR
242 x 66 cm
2459 zł w tym 23% VAT

nr kat. BK-KRF
240 x 75 cm
1199 zł w tym 23% VAT
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Flowtonic dyski do treningu na parkiet 
i panele
Flowtonic to oryginalne narzędzie oraz program ćwiczeń, który łączy trening 
siły z płynnym ruchem ciała. Podczas używania Flowtonic wykorzystuje się 
różnorodne techniki pracy z ciałem takie jak pilates, ćwiczenia „środka”, 
zdrowy kręgosłup czy trening siły i elastyczności. Materiał z którego są wy-
konane dyski to 100% nylon, który posiada zamknięte struktury komórkowe 
przez co nie wchłania wilgoci. Odpowiedni materiał pozwala na płynne ru-
chy po parkiecie i podłogach w salach gimnastycznych.

Zestaw treningowy Flowin
Zestaw treningowy Flowin to narzędzie, z pomocą którego użytkownik może 
zaangażować do treningu całe ciało. Idealnie sprawdza się w różnego ro-
dzaju ćwiczeniach stabilizacyjnych wymagających przede wszystkim aktyw-
ności mięśni brzucha. Zestaw Flowin jest niezwykle uniwersalny, ponieważ 
może być z powodzeniem wykorzystywany przez każdego, niezależnie od 
wieku czy poziomu sprawności fizycznej, zarówno w domu, jak i w podróży.
W skład zestawu wchodzą:
• mata treningowa (140 x 100 x 0,4 cm) 
• 2 podkładki pod ręce 
• 2 podkładki pod stopy 
• podkładka pod kolana 
• treningowa płyta DVD
• torba

IO-BALL piłka eliptyczna fitness
IO-Ball świetnie nadaje się do treningu sportowego, fitness oraz rehabilitacji. 
Znajduje zastosowanie u osób w każdym wieku, o różnym stop-
niu sprawności i aktywności fizycznej. Prezento-
wany model jest prekursorem 
nurtu piłek eliptycznych i ory-
ginalnym produktem wyprodu-
kowanym w UE.

Wałek Pilates Fitball Roller
Fitball Roller znajdzie zastosowanie w rehabilitacji, w pilatesie  a także w 
ćwiczeniach relaksacyjnych i w terapii powięzi. Podstawową jego cechą, któ-
ra daje mu przewagę nad innymi wałkami jest możliwość dostosowania 
twardości do własnych potrzeb poprzez regulowanie 
ilości powietrza. Wałek wykonany jest 
z wysokiej jakości gumy, od-
pornej na rozerwanie, a także 
łatwej w pielęgnacji.

Piłka Classic Plus
Piłki Gymnic Classic Plus dzięki miękkiej i gładkiej powierzchni idealnie 
sprawdzą się w różnego rodzaju aktywnościach fizycznych zarówno w wa-
runkach domowych jak i gabinetach rehabilitacyjnych czy klubach fitness. 
Piłka posiada system ABS, który w razie przebicia chroni przed gwałtownym 
ujściem powietrza z piłki, dodatkowo wytrzymują obciążenie dynamiczne do 
300 kg. 

Stojak na 10 piłek gimnastycznych
Stojak zapewni wygodne przechowywanie du-
żych piłek na sali ćwiczeń. Pomieści do 10 piłek 
w zależności  od średnicy (55 - 75cm)
Wymiary: 276 x 64 x 180 cm
Waga: 39kg

Piłka przezroczysta Optiball
Piłki gimnastyczne Optiball mogą być używane do  treningu ogólnorozwojo-
wego, aktywnego siedzenia oraz zabawy. Niezwykły wygląd piłki przyciąga 
uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych - pozwala to niewielkim nakładem 
uatrakcyjnić każdą salę ćwiczeń.

Piłka Over Ki Ball 15 cm
Piłka OVER KI to miękka, pompowana piłka do ćwiczeń. Ze względu na 
swoją miękkość i niewielkie rozmiary sprzyja płynnym 
i powolnym ruchom stosowanym w 
technice pilates, jodze czy ćwi-
czeniach relaksacyjnych. 

PIŁKA SOFTGYM MIĘKKA 23 cm
Piłka Softgym, jak wszystkie produkty GYMNIC, produkowana jest z wysokiej 
jakości miękkiego PVC o strukturze nieślizgającej się w dłoni. Odpowiednio 
dobrane  i wykonane ćwiczenia z piłką Softgym wzmacniają mięśnie głę-
bokie, poprawiają zmysł propriocepcji i równowagi. Istnieje 
możliwość regulacji powietrza wedle po-
trzeb ćwiczącego. Piłka ide-
alnie sprawdzi się także w 
trakcie aktywności fizycznych 
w wodzie. 

nr kat. FLOW-4188
69 zł w tym 23% VAT

nr kat. ST-2184425
999 zł w tym 23% VAT

nr kat. IO-IOBAL
65 zł w tym 23% VAT

nr kat. LP3-9512
Ø 18 cm, dł. 75 cm
111 zł w tym 23% VAT

nr kat. SVL-5009
799 zł w tym 23% VAT

nr kat. LP-9508
Ø 15 cm
18 zł w tym 23% VAT

nr kat. LP-9509
Ø 23 cm
18 zł w tym 23% VAT

nr kat. LP-9528-9
Ø 55 cm 66 zł w tym 8% VAT
Ø 65 cm 78 zł w tym 8% VAT
Ø 75 cm 90 zł w tym 8% VAT

nr kat. LP-9655
Ø 55 cm 68 zł w tym 8% VAT

 Ø 65 cm 80 zł w tym 8% VAT
Ø 75 cm 92 zł w tym 8% VAT
Ø 95 cm 151 zł w tym 8% VAT

G
IM

N
A

ST
YK

A
 I 

PI
LA

TE
S



GIMNASTYKA I PILATES

tel. +48  52 345 66 0362

Piłka sensoryczna Aku Ball
Piłka Aku Ball przeznaczona jest do ćwiczeń ogólnorozwojowych, znajduje 
zastosowanie podczas zajęć typu Pilates, joga i zdrowy kręgosłup. 
Stosowana jest także do masażu, głównie w celu 
stymulacji lub rozluźnienia. 

Pętla do ćwiczeń Elastiring
Tkana elastyczna pętla Elastiring to świetna alternatywa dla lateksowych 
pętli do ćwiczeń. Z pomocą pętli Elastiring można wykonać trening mięśni 
nóg, ramion oraz pleców. Jest to bardzo trwały produkt, który można prać w 
temperaturze do 30 ° C.

Elastiband Uniwersalny 3 siły 10-15 kg
Elastiband w trzech siłach oporu: 10, 12 i 15kg. Posiada podwójne przeszycia 
oraz uchwyty ponumerowane od 1 do 8, które ułatwią dobór ćwiczeń.
Bardzo trwały produkt, odporny na rozerwanie i zniekształcenia. Doskonała 
alternatywa dla gum i taśm lateksowych. 

Taśma do ćwiczeń
Wysokiej jakości taśma do ćwiczeń MSD dzięki unikalnemu procesowi wy-
twarzania Snap-Stop® jest niezwykle odporna na rozerwanie, zapewniając 
użytkownikowi maksymalny poziom bezpieczeństwa i komfortu. Różnego 
rodzaju ćwiczenia przy pomocy taśmy MSD pomagają rozcią-
gnąć dowolne grupy mięśniowe oraz zwiększyć 
ich siłę i wytrzymałość, co w kon-
sekwencji pozytywnie wpływa na 
zakres ruchomości stawów i ogól-
ną sprawność osoby ćwiczącej.

Mata gimnastyczna składana
Wysokiej jakości maty składane świetnie sprawdzą się na zajęciach aerobiku 
czy podczas indywidualnej gimnastyki w domu. Posiadają antybakteryjną 
powłokę, są trwałe, odporne na uszkodzenia i łatwe w czyszczeniu. Duży 
komfort zapewnia wygodny uchwyt do przenoszenia i możliwość składania.

nr kat. LP-9753
Ø 20 cm
46 zł w tym 23% VAT

nr. kat. SVL-0126
19 zł w tym 23% VAT

nr. kat. SVL-EX0100
69 zł w tym 23% VAT

nr kat. MAT-SVL1324
140 cm 109 zł w tym 23% VAT
170 cm 149 zł w tym 23% VAT
190 cm 259 zł w tym 23% VAT

nr kat. MSD-LATEX
słaby 12 zł w tym 8% VAT
średni 14 zł w tym 8% VAT
mocny 16 zł w tym 8% VAT
bardzo mocny 17 zł w tym 8% VAT
specjalnie mocny 21 zł w tym 8% VAT
supermocny 24 zł w tym 8% VAT
słaby 21 zł w tym 8% VAT
średni 23 zł w tym 8% VAT
mocny 27 zł w tym 8% VAT
bardzo mocny 29 zł w tym 8% VAT
specjalnie mocny 33 zł w tym 8% VAT

Taśma w kształcie pętli
Dzięki obecności kilku warstw taśmy są bardzo wytrzymałe, co pozwala w 
komfortowy sposób wykonywać ćwiczenia wzmacniające czy rozciągające 
poszczególne grupy mięśniowe. Ze względu na kompaktowe rozmiary, do-
stępność kilku stopniów oporu oraz możliwości uniwersalnego zastosowa-
nia, są idealnym narzędziem treningowym dla każdej osoby 
aktywnej fizycznie.

MSD-LOOP
średnica 29 cm, szer. 2,5 cm

słaby 6 zł w tym 8% VAT
średni 7 zł w tym 8% VAT
mocny 9 zł w tym 8% VAT
bardzo mocny 12 zł w tym 8% VAT

Multi Elastiband
Elastyczna guma do ćwiczeń, opatentowana we Francji.  Wysoka jakość, po-
dwójne przeszycia oraz uchwyty, szlufki ułatwią dobieranie ćwiczeń. Guma 
jest odporna na rozerwanie i zniekształcenia. Multi Elastiband posiada szer-
sze pętle niż Elastiband.

opór 10 kg 49 zł w tym 23% VAT
opór 15 kg 55 zł w tym 23% VAT
opór 15 kg 59 zł w tym 23% VAT
opór 20 kg 96 zł w tym 23% VAT

Elastiband
Opatentowany produkt przeznaczony do treningu każdej głównej grupy 
mięśni. Bardzo wszechstronny, umożliwia wzmocnienie wszystkich mięśni 
ciała. Elastiband jest trwały oraz odporny na rozdarcia. Można go prać w 
30º C. 

Mata do ćwiczeń 180 Home
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów mata do ćwiczeń 180 
Home jest niezwykle wytrzymała, zapewniając przy tym maksymalny po-
ziom komfortu osobie ćwiczącej. Zamknięta struktura komórkowa sprawia, 
że mata fitness jest produktem bardzo higienicznym, odpornym na rozwój 
bakterii. Dodatkowo materiał, z którego mata do ćwiczeń została wykona-
na, pozwala w łatwy sposób utrzymać ją w czystości - matę można czyścić 
wodą lub specjalnymi środkami przeznaczonymi do tego typu produktów.  

nr kat. SVL-EX0142
opór 7 kg 49 zł w tym 23% VAT
opór 10 kg 55 zł w tym 23% VAT
opór 15 kg 59 zł w tym 23% VAT
opór 20 kg 96 zł w tym 23% VAT

nr kat. TRENDY-8204

89 zł w tym 23% VAT
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Pasek do jogi
Pasek do jogi to podstawowy przyrząd każdego początkującego jogi-
na. Ten parciany pasek do jogi pozwoli Ci stopniowo 
zwiększać swoją elastyczność co 
przełoży się na większy zakres 
ruchów. 

Mata do jogi Yogamat
Mata do ćwiczeń YogaMat jest niezwykle wytrzymała na różne-
go rodzaju uszkodzenia mechaniczne np. rozdarcia, a przy 
tym zapewnia maksymalny poziom komfortu w kontakcie 
ze skórą użytkownika. Dodatkowo powierzchnia maty 
do jogi YogaMat została wykonana z hydrofobo-
wego i odpornego na zabrudzenia materiału, 
dzięki czemu nie chłonie wody ani wilgoci 
i jest łatwa do utrzymania w czystości. 

Bawełniany pasek do jogi
Wykonany z przyjaznego środowisku materiału pasek 
do jogi to rewelacyjny przyrząd dla 
każdego jogina. Nasz pasek do 
jogi jest wykonany z wytrzymałej, 
przyjemnej w dotyku bawełny. 

Pasek do jogi z oczkami Presilha
Dzięki swojej konstrukcji oferuje znacznie więcej niż zwykły pasek. 8 
elastycznych pętli pozwala na wykonania znacznie 
trudniejszych ćwiczeń niż zwykle. O 
pętle możemy zaczepić stopę 
i ćwiczyć rozciąganie. Wyko-
rzystując ten pasek do jogi z 
łatwością skorygujemy dotych-
czasowe pozycje. 

Koło do jogi
Kółko do jogi to rewelacyjny przyrząd, który urozmaici twoje ćwicze-
nia. Dzięki swojemu owalnemu kształtowi sprawdzi 
się w wielu pozycjach, zarówno tych 
łatwiejszych jak i bardziej wy-
magających. Kółko do jogi jest 
świetnym akcesorium zarówno 
dla początkujących, jak i za-
awansowanych joginów. Pozwa-
la na stopniowe podchodzenie do 
trudnych pozycji.  

Dysk równoważny
Dysk równoważny Sveltus to bardzo uniwersalny produkt umożliwiający wy-
konanie różnego rodzaju ćwiczeń ukierunkowanych m.in na rozwój zdolności 
równoważnych. Wysoka jakość wykonania oraz specjalne wykończenie po-
wierzchni dysku zapewniają dużą wytrzymałość oraz maksymalny poziom 
komfortu i bezpieczeństwa osobie ćwiczącej, nawet podczas dynamicznych 
aktywności. Istnieje możliwość regulacji wysokości dysku 
w 3 zakresach (6, 7 lub 8 cm), co pozwala 
na dostosowanie stopnia 
trudności do potrzeb oraz 
możliwości użytkownika. 
Średnica 40 cm.

nr kat. TRENDY-9013
190 x 4 cm
29 zł w tym 23% VAT

nr kat. TRENDY-9013N
300 cm
35 zł w tym 23% VAT

nr kat. TRENDY-9014
45 zł w tym 23% VAT

nr kat. TRENDY-9060
165 zł w tym 23% VAT

nr kat. SVL-3002
89 zł w tym 23% VAT

Airex Mata gimnastyczna Fitline 140

Airex Mata gimnastyczna Fitline 180

Mata Fitline sprawdzi się podczas treningu w domu i klubie fitness. Kom-
paktowe wymiary mat pozwalają zaoszczędzić miejsce, jednocześnie gwa-
rantując podparcie dla głowy oraz tułowia osoby ćwiczącej - odpowiednia 
grubość pozwala na komfortowe wykonywanie różnego rodzaju aktywności. 
Maty Airex wykonane są z wysokiej jakości, przyjemnej w dotyku pianki. Są 
wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu wytrzymują wiele 
lat użytkowania. Dodatkowo zostały pokryte higieniczną, antybakteryjną 
warstwą zapewniającą odporność na rozwój grzybów i bakterii, dzięki od-
powiedniej strukturze komórkowej nie chłoną wody ani wilgoci. Maty Airex 
produkowane są w zgodzie z normami Unii Europejskiej oraz standardami 
93/94 dla I klasy Urządzeń Medycznych.

nr kat. AIREX-FIT-140

179 zł w tym 8% VAT

nr kat. TRENDY-9020
180 x 60 x 0,5 cm

75 zł w tym 23% VAT

nr kat. AIREX-FIT-180

225 zł w tym 8% VAT

Skarpetki do jogi
Wygodne antypoślizgowe skarpetki do ćwiczenia jogi. Na 
spodzie skarpetek umieszczono silikonowe 
wypustki, które chronią przed po-
ślizgiem. 

nr kat. SVL-9072
S 29 zł w tym 23% VAT
M 32 zł w tym 23% VAT
L 35 zł w tym 23% VAT
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Mata do jogi Toalha
Wykonana z wytrzymałej, przyjemnej w dotyku mikrofibry mata do jogi 
Toalha zmieści się do każdej torby czy plecaka. Po zwinięciu mata tworzy 
rulon o długości około 30 cm. Mata do jogi Toalha posiada na 
spodzie mnóstwo antypoślizgowych kropek dzięki czemu 
znakomicie przylega do powierzchni. Kolejną zaletą 
tej maty jest fakt, że można ją prać w 60 
stopniach. 

Kostka do jogi
Kostka do jogi została wykonana z drewna bukowego. To mocny 
i trwały produkt idealnie nadający się do jogi. Pomocna przy 
pozycjach stojących, siedzących, a także przy skrętach, 
skłonach i medytacji. Stabilizuje postawę, zapewnia 
komfort i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń. W 
zależności od jej ustawienia sprawdzi się 
na każdym poziomie zaawansowania 
ćwiczących.

Step do ćwiczeń Ecostep
Kompaktowy, lekki step z antypoślizgową powierzchnią. Jest to praktyczny 
przyrząd, który sprawdzi się podczas każdych zajęć grupowych jak i w 
domu. W zestawie znajdują się podwyższenia stepu, które można scho-
wać pod nim.  Możliwość układania stepów w stos, co przekłada się na 
oszczędność miejsca.  Stepy Sveltus są wykonane z materiałów pochodzą-
cych z recyklingu. 

Step do ćwiczeń Grand
Najwyższej jakości step specjalnie zaprojektowany na lekcje grupowe. 
Dzięki swoim dużym rozmiarom, step Sveltus stał się punktem odniesienia 
dla innych producentów podczas europejskich konwencjcji fitness. Step 
Grand posiada antypoślizgową powierzchnię i podstawę. W zestawie 
znadują się podwyższenia, które można schować pod stepem.  

nr kat. TRENDY-9320
183 x 63 x 0,2 cm
89 zł w tym 23% VAT

nr kat. YG-KJ01
29 zł w tym 23% VAT

nr kat. SVL-0236
98 x 38 x 19,5 cm
299 zł w tym 23% VAT

nr kat. SVL-0288
75 x 38 x 19 cm

199 zł w tym 23% VAT



Ogólne warunki sprzedaży
Podawane ceny są cenami umownymi i nie są wiążące. Klubben Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Realizacja wszystkich zamówień/zleceń od-
bywa się w możliwie najkrótszym terminie. Ceny nie zawierają kosztów transportu, opakowania, ubezpieczenia, dodatkowych opłat i ceł, chyba że strony postanowiły 
inaczej. W celu potwierdzenia aktualnych cen prosimy o wizytę na naszej stronie internetowej klubben.pl lub prosimy o kontakt na adres e-mail: info@klubben.pl
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