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Ladies and Gentlemen!

Szanowni Państwo!

We’re proud to present our catalogue of the latest
collection of Spokey fitness equipment. We’re convinced
that due to well-selected technical parameters and modern design the products presented there will perfectly
fit in your houses and flats, providing an optimal home
gym.

Z dumą przekazujemy Wam
katalog prezentujący najnowszą kolekcję sprzętu fitness marki Spokey.
Jesteśmy przekonani, że ze względu na
świetnie dobrane parametry techniczne i nowoczesny design zamieszczone
w nim modele doskonale wpiszą się we
wnętrza Państwa mieszkań i domów, stanowiąc optymalną bazę domowej siłowni.

Since the very beginning of the collection creation
process we have had a clear objective: to create a set of
equipment that will make it easy and enjoyable to take
care of your physical condition in the most friendly home
environment. By eliminating the factor of social pressure
and the risk of being assessed by other users of public
gyms, you can focus on finding pleasure and joy in the
training.
The final effect which you can see here is a result
of many months of work, projects, calculations and
complicated technological processes, which are supposed to lead to the most important target: bringing you
safety and satisfaction.
Thank you for your interest in our offer; we believe that
the equipment provided will let you reach your targets
and above all – will give you pleasure and satisfaction of
active leisure time.

Piotr Kania,
The Chairman of the Supervisory Board
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Od samego początku tworzenia kolekcji
przyświecał nam jasny cel: stworzyć zestaw
sprzętu, który pozwoli w łatwy i przyjemny
sposób dbać o własną kondycję w najbardziej przyjaznych, domowych warunkach.
Eliminując
czynnik
presji
społecznej
i ryzyko oceny przez innych użytkowników
ogólnodostępnych siłowni, można skupić się na
tym, by trening sprawiał wyłącznie przyjemność
i radość.
Efekt finalny, jaki widzą Państwo przed sobą
jest wynikiem miesięcy prac, projektów, obliczeń
oraz wielu skomplikowanych procesów technologicznych, które doprowadzić mają do osiągnięcia
najważniejszego celu: zapewnienia Państwu
bezpieczeństwa i satysfakcji.
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą,
wierzymy że dostarczany Państwu sprzęt pozwoli
zrealizować wszystkie założone cele, a przede
wszystkim, da przyjemność i satysfakcję z aktywnego
spędzania wolnego czasu.
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#fitness
#yoga&fitnessproduct lineup #linie produktowe
treadmills

full body workout

PL Bieżnie to urządzenia w sposób najbardziej naturalny odwzorowujące podstawowe sposoby
poruszania się człowieka: chód i bieg. Możliwość regulacji prędkości oraz stopnia nachylenia pasa
bieżnego umożliwiają dostosowanie intensywności treningu do twoich potrzeb. Regularne ćwiczenia
pozwalają uzyskać piękną sylwetkę, zbudować dobrą kondycję i zadbać o zdrowie.

PL Urządzenia FBW wykorzystują szczególny rodzaj ruchów, który angażuje wszystkie mięsnie równocześnie.
Trening jest połączeniem czterech rodzajów ćwiczeń siłowych (wyciskanie, przysiady
oraz angażujących plecy oraz brzuch) z ćwiczeniami cardio i aerobowymi. Wszystko to sprawia,
że trening jest kompletny i efektywnie wspomaga spalanie kalorii i poprawę kondycji. Sukces ćwiczeń polega
na wykorzystaniu w treningu wagi użytkownika jako elementu zwiększającego opór podczas ćwiczeń.

EN Treadmills are the devices which enable people to perform their natural basic movements: walking
and running. You can adjust the training intensity to your needs thanks to speed and belt inclination
adjustment. Regular exercises help you to shape your body, build strength, and take care of your
health.

ergometers
PL Rower stacjonarny jest urządzeniem, które od lat gości w naszych domach. Doskonale sprawdzi się
zarówno w trakcie treningu kondycyjnego, jak i ćwiczeń nastawionych na spalanie tkanki tłuszczowej.
To również doskonała alternatywa dla osób, które zimą i w złych warunkach atmosferycznych nie chcą
rezygnować z treningu rowerowego.
EN A stationary bicycle is a device which has been present in our houses for years. It is perfect both
during a circuit training and fat-burning exercises. It’s also an excellent alternative for those who don’t
want to give up cycling in Winter or in bad weather conditions.
The bicycle structure allows not only to find a comfortable position while exercising, but primarily
makes its storage easier.

elliptical trainers
PL Trenażery to urządzenia o specjalnej konstrukcji, wykorzystujące zmniejszający obciążenie stawów
ruch eliptyczny. Wykonywane na nich ruchy łączą w sobie elementy biegania, jazdy na nartach biegowych, rowerze oraz marszu nordic walking. Ćwiczenia na trenażerach zalecane są osobom, które nie
powinny przeciążać stawów, ułatwiają one zrealizowanie treningu i zbudowanie formy w znacznie
bardziej korzystny dla zdrowia sposób.
EN Cross trainers are the devices of special structure, using elliptical movement which reduces load
on the joints. Movements performed on them combine elements of running, cross-country, cycling,
and nordic walking. Elliptical trainer exercises are recommended to those who should not strain their
joints. They facilitate getting the training effects and working on your fitness in a healthier way.

steppers
PL Jeśli marzysz o pięknie wyrzeźbionych łydkach, udach i pośladkach, steper to strzał w dziesiątkę.
Trening przypomina wchodzenie po schodach, z możliwością ustalenia wysokości stopnia, zmian
tempa i intensywności ćwiczeń. Aktywowane są mięśnie pośladków, ud oraz łydek.
EN If you dream of beautifully sculpted calves, thighs, and buttocks, a stepper machine is a good
choice. Training resembles climbing stairs, with a possibility to set the step height, and to change the
pace and exercise intensity. It activates the muscles of buttocks, thighs and calves.

EN FBW devices uses special movements which engage all muscles at the same time. Such a training
combines four types of strength exercises (pressing, squats, exercises engaging the back and stomach) with
cardio and aerobic exercises. All these make the training complete and effectively enhance burning calories
and improving physical condition. These exercises are successful because they use the user’s weight as an
element increasing the resistance while training.

strength training
PL Siłę naszych mięśni wykorzystujemy nieustannie przez całe nasze życie. Mięśnie ludzkie stanowią przeciętnie 40 % masy ciała i dlatego tak ważne jest aby o nie dbać. Do uzupełnienia treningów
aerobowych przygotowaliśmy ofertę hantli, gryfów i obciążeń oraz innych akcesoriów kulturystycznych.
EN We constantly use our muscle strength throughout our lives. Human muscles constitute 40%
of body weight on average which is why it is so important to take care of them. We prepared a range
of dumbbells, loads, and other bodybuilding accessories.

gym & lifting gloves
PL Korzystając z wieloletniego doświadczenia, wybierając do współpracy najlepsze fabryki produkujące ze świetnej jakości materiałów, stworzyliśmy kolekcję solidnych i funkcjonalnych rękawic damskich
oraz męskich.
EN With many years of experience, choosing the best factories which use great quality materials,
we’ve created a collection of reliable and functional female and male gloves.

yoga & fitness
PL To połączenie treningu aerobowego z treningiem siłowym. Jest to doskonały sposób na poprawienie sylwetki oraz kondycji fizycznej. Aby twoje ćwiczenia były przyjemne i maksymalnie efektywne
stworzyliśmy dla ciebie kolekcję fitness.
EN It’s a combination of aerobic training and strength training. It’s a perfect way to improve your body
and physical condition. To make your exercises more pleasant and effective, we prepared a fitness
collection for you.

stabilisers
PL W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę wysokiej jakości stabilizatorów neoprenowych
i ściągaczy elastycznych.
EN We offer a wide range of high quality neoprene stabilizers and elastic ribs.
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#warranty options #rodzaje#yoga&fitness
gwarancji
Spokey – gwarancja jakości

Spokey – quality guarantee

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie sprzętu fitness pozwala nam nie tylko
wprowadzać na rynek ciekawe projekty oraz wybierać najlepsze fabryki, które
odpowiadają standardom najwyższej jakości.
Mając pewność, że dostarczane przez nas produkty przygotowane zostały
z należytą starannością, z najlepszych materiałów, zdecydowaliśmy o stworzeniu
trzech linii produktów z przedłużonym okresem gwarancji.
Gwarancja obejmuje zarówno ramę, jak i podzespoły*. Produkty z wydłużonym
okresem gwarancji oznaczone zostały symbolem „Special Warranty”.

Many years of experience in the fitness equipment field not only allowed us to
introduce interesting projects into the market but also to choose the best factories
which meet the standards of the highest quality.
Being sure that the products supplied by us have been prepared with due diligence
and from the best materials, we decided to prepare three lines of products with
a prolonged period of warranty.
The warranty covers both the frame and subassemblies. The products with
a prolonged period of warranty have been marked with a „Special Warranty” symbol.

*za wyjątkiem materiałów ulegających normalnemu zużyciu.

*except materials undergoing normal wear and tear.

PL 5 lat gwarancji na ramę
oraz 2 lata na części mechaniczne.

PL 5 lat gwarancji na ramę
oraz 3 lata na części mechaniczne.

PL 5 lat gwarancji na ramę oraz na części
mechaniczne

EN 5 years warranty for frame
and 2 years for mechanical parts.

EN 5 years warranty for frame
and 3 years for mechanical parts.

EN 5 years warranty for frame
and mechanical parts.

DOOR TO DOOR

DOOR TO DOOR

sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń. Wadliwy sprzęt jest odbierany
przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce.

with our fast and reliable Door to Door warranty service, the faulty fitness equipment will be collected by a courier and sent back to you after repair conducted by an
authorized service center.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:
- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem producenta.
- Podaj nazwę modelu oraz ustal niezbędne szczegóły potrzebne
do naprawy sprzętu.

To use the Door to Door warranty service:
- contact an authorized service center,
- provide model ID and other details necessary to conduct the repair.
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PL odpowiednio dobrana moc silnika napędowego oraz przekładnia, która pozwala na płynną
pracę urządzenia nawet przy maksymalnym
obciążeniu bieżni. Większy komfort użytkowania
i trwałość urządzenia.

EN adequate motor power and a gear that
guarantees smooth operation of the equipment,
even under maximum load of the treadmill.
Improved comfort and durability of the equipment.

PL odpowiednio dobrana waga koła
zamachowego z systemem przełożenia napędu
pozwala na płynną i komfortową pracę urządzenia. Znakomita efektywność treningu nawet przy
maksymalnym oporze.

EN the appropriate weight of the flywheel with
a transmission system offers smooth and comfortable operation of the device. Excellent workout
efficiency, even under maximum resistance.

PL pozwala na łatwy i intuicyjny sposób
sterowania urządzeniem. Prosta obsługa
komputera zapewni łatwość użytkowania.

EN it provides control of the equipment in an easy
and intuitive way. The user-friendly computer
can be operated easily.

PL specjalistyczny czujnik prędkości – odpowiednio
dobrany sensor dokładnie mierzy uzyskiwaną prędkość
podczas ćwiczeń. Profesjonalizm wykonania tego
elementu przekłada się na jakość ćwiczeń.

EN carefully selected sensor precisely measures the
speed attained during a training session.
Professionalism of implementation of this element
is reflected in the quality of your workout.

PL system amortyzacji wstrząsów poprzez
wbudowane elastyczne elastomery skutecznie
tłumiące wibracje płyty podczas biegu. Znacząco
zwiększają komfort użytkowania w trakcie
treningu.

EN shock absorption system with built-in stretchy
elastomers, which efficiently dampens vibrations
of the deck when running, offering improved
comfort of use.

PL tłumi wibracje płyty podczas biegu, co pozwala na większy komfort użytkowania i zmniejszenie
obciążeń na stawy

EN it dampens vibrations of the deck when
running, which contributes to improved comfort
and reduced joint strain.

PL użyte do produkcji wysokiej jakości materiały
oraz dopracowany przez naszych projektantów
design i ergonomia pozwolą ci na czerpanie
przyjemności z użytkowania naszych urządzeń.

EN high quality materials used for production,
the form refined by our designers, and the
ergonomics will allow you to fully enjoy
our equipment.

PL propozycja dla wszystkich szukających niewielkiego urządzenia do ćwiczeń o nowoczesnym
wyglądzie i efektownej kolorystyce.
Dzięki niewielkim wymiarom i nowoczesnym
wykończeniu wpasuje się w każdą przestrzeń.

EN an option for those on the lookout for compact
workout equipment with a modern design and
stylish colors.
With its small size and modern style, it will perfectly
supplement any space.

PL system przełożeń pozwalający na zmniejszenie
wagi koła zamachowego – dzięki zastosowaniu
odpowiednich przełożeń napędu, przy zmniejszonej wadze koła zamachowego utrzymujemy
płynność ruchu. Zmniejsza to znacznie wagę
urządzenia.

EN transmission system which makes it possible to
reduce the flywheel’s weight – with the use
of special transmission system, smooth running
can be maintained with the reduced weight of the
flywheel. It considerably reduces the weight
of the equipment.

PL system chłodzenia użytkownika – wbudowany
w panel sterujący nawiew powietrza. Poprawia
wydajność naszego organizmu i znacznie zwiększ
komfort użytkowania bieżni.

EN air ventilation system built into the control
panel. It increases your performance and considerably improves the treadmill’s comfort of use.
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PL Bezgłośne i łatwe składanie bieżni – pozwala
bez wysiłku na ciche złożenie lub rozłożenie pasa
bieżni.

EN allows effortless folding and unfolding of the
treadmill deck, and makes folding quick and easy.

PL 170 kg jako maksymalna waga użytkownika
oznacza większą sztywność konstrukcji
i wytrzymałość urządzenia, co skutkuje również
wydłużoną trwałością.

EN maximum user weight - 170 kg stands for heavy - duty
equipment and a more rigid frame, which results in
enhanced durability.

PL wygodny mechanizm regulacji – możliwość
łatwego dopasowania ergonomicznej pozycji
użytkownika.

EN convenient adjustment mechanism – users can
easily adjust the equipment to assume
an ergonomic position. Quick and easy to adjust
your position.

PL zastosowano system, który pozwala
na zredukowanie wagi koła zamachowego co
nie wpływa na obniżenie komfortu użytkowania
a znacznie zmniejsza wagę urządzenia.

EN product is equipped with a system which allows
for reduction of flywheel weight, and consequently
of the overall product weight, without any influence
on the comfort of use.

PL w zależności od celów jakie chcemy uzyskać,
istnieje możliwość korzystania z odpowiednio
dobranych programów.

EN workout settings (predefined) – you can use
various programs adjusted depending on the goals
you want to achieve or you can create your own
programs. An option to fully personalize your
workout.

PL System pozwalający na odwzorowanie
naturalnych ruchów podczas ćwiczenia – praca
naszych mięśni jest najbardziej zbliżona do
naturalnego treningu na nartach biegowych.

EN A system that allows you to reproduce natural
movements during a workout – the work of your
muscles is as close as possible to the natural
cross-country skiing.

PL Nowoczesny system automatycznej regulacji
oporu, zapewniający wyjątkowo cichą pracę.

EN A modern system of automatic tension
control, ensuring that the device is exceptionally
quiet during operation.

in terms of

technology.
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#software
#yoga&fitness #oprogramowanie

Fitshow
Aplikacja dostępna na tablety lub smartfony z systemem Android lub iOS. Aby ją pobrać zeskanuj
kod. / The application is available for tablets or smartphones running Android or iOS. To download it,
please scan the code.

Jak to działa? | How does it work?
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Zakładasz Indywidualny Profil Użytkownika. Wprowadzasz informacje o sobie: wiek,
waga, wzrost – dzięki nim wyliczane będą
efekty treningu. Możesz dodać również
swoje zdjęcie. / Create your Individual User
Profile. Enter information about yourself:
age, weight, height to calculate the efficiency of your training. You can also add your
photo.

Trenuj i konkuruj z innymi! /
Train and take part in the competition!

Co zyskujesz? | What do you get?

Możesz trenować w dowolnym
miejscu na świecie korzystając
z Google Street View. / You can train
anywhere in the world using Google
Street View.

Możesz dzielić się wynikami swoich
treningów na Facebooku i Twitterze. /
You can share the results of your
workouts on Facebook and Twitter.

smartphone integration.

#software #oprogramowanie
#yoga&fitness

iConsole
Aplikacja dostępna na tablety lub smartfony z systemem Android lub iOS. Aby ją pobrać zeskanuj
kod. / The application is available for tablets or smartphones running Android or iOS. To download it,
please scan the code.

Co zyskujesz? | What do you get?

Jak to działa? | How does it work?

Dopasowujesz parametry do swoich
możliwości. / You can customize the
training parameters to your individual
abilities.
Zakładasz Indywidualny Profil Użytkownika.
Wprowadzasz informacje o sobie: wiek, waga,
wzrost – dzięki nim wyliczane będą efekty
treningu. Możesz dodać również swoje
zdjęcie. / Create your Individual User Profile.
Enter information about yourself: age,
weight, height to calculate the efficiency
of your training. You can also add your photo.

Możesz dzielić się wynikami swoich
treningów na Facebooku i Twitterze. /
You can share the results of your workouts on Facebook and Twitter.

Spośród dostępnych programów
wybierz ten najlepiej odpowiadający
Twoim oczekiwaniom. /
Among the available programs, choose
the one that best suits your needs.

for those who care about

simple, working solutions.

Planujesz własne trasy w oparciu o mapy
Google. / You can plan your own routes based
on Google Maps.

Możesz trenować w dowolnym miejscu na
świecie korzystając z Google Street View. /
You can train anywhere in the world using
Google Street View.
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#treadmills #bieżnie
#yoga&fitness

new/nowość

Arena

921056

PL Bieżnia Arena z serii Premium Line exclusive equipment to urządzenie z najnowszej kolekcji sprzętu
cardio, przeznaczone dla najbardziej wymagających użytkowników.
Wykonana z najwyższą dbałością o szczegóły, z najlepszej jakości materiałów, przy użyciu nowoczesnych
technologii. Dzięki zastosowaniu ekranu dotykowego z funkcją BLUETOOTH z możliwością programowania
trasy, twój trening będzie bardziej efektywny. Wystarczy, że ustawisz swoją wizualizację trasy maratonu
czy półmaratonu a komputer odtworzy wytyczony szlak. Po podłączeniu do sieci bezprzewodowej możesz
przeglądać ulubione strony internetowe, korzystać z zainstalowanych aplikacji lub pobierać własne.
EN The Arena Treadmill from the Premium Line exclusive equipment series is a device from the latest
collection of cardio equipment for the most demanding users.
It has been made with the highest attention to detail, from the highest quality materials and with the use
of the newest technologies.
Thanks to the touchscreen with the BLUETOOTH function allowing you to programme your routes, your
training will be more effective. It is enough to set your marathon or half-marathon route visualization and
your computer will reproduce the defined trail. By connecting to a wireless network, you can browse your
favourite websites, use the installed apps or download your own apps.
moc silnika / motor power: 3,0 hp, max 4,5 hp

klucz bezpieczeństwa / safety key

prędkość / speed: 1-22 km/h

antypoślizgowy pas bieżny / non-slip running belt

kąt nachylenia (regulacja co 1%) / incline (adjustable every
1%): 0-20%

wymiary powierzchni do biegania / running surface
dimensions: 51 x 140 cm

maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load
of the product: 150 kg

wymiary bieżni rozłożonej
(in use): 180 x 86 x 139 cm

/

treadmill

dimensions

wyświetlacz: 7”, multimedialny, dotykowy, kolorowy / screen:
7”, multimedia, tactile, color

waga netto / net weight: 77 kg

system / system: android

waga brutto / gross weight: 89 kg

pamięć / memory: 8 gb

gwarancja: 5 lat na ramę oraz na części mechaniczne,
z wyłączeniem podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years on frame and mechanical parts, excluding the subassemblies which undergo normal wear and tear

ram / ram: 1 gb
wifi, usb, bluetooth
ilość programów / number of programs: 12
funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls
computer functions: time, distance, speed, calories,
pulse
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zgodność z normą / compliance with the standard:
en 957-1/6
klasa / class: hc

#treadmills
#bieżnie
#yoga&fitness

Hallet II

920880

ELECTRIC TREADMILL WITH TOUCHSCREEN
BIEŻNIA ELEKTRYCZNA Z EKRANEM DOTYKOWYM
moc silnika / motor power: 1,5 hp, max 2,5 hp

możliwość składania bieżni / possibility to fold the treadmill

prędkość / speed: 0,8-20 km/h

system absorbujący drgania pasa bieżnego / running belt shock absorption system

kąt nachylenia (regulacja co 1%) / incline (adjustable every 1%): 0-18%
antypoślizgowy pas bieżny / non-slip running belt
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of the product: 150 kg
wyświetlacz: 7”, multimedialny, dotykowy, kolorowy / screen: 7”,
multimedia, tactile, color

wymiary powierzchni do biegania / running surface dimensions:
45 x 130 cm
wymiary bieżni rozłożonej / treadmill dimensions (in use): 187 x 74,5 x
114 cm

system / system: android
waga netto / net weight: 66 kg
pamięć / memory: 8 gb
waga brutto / gross weight: 73 kg
ram / ram: 1 gb
wifi, usb
funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, kąt
nachylenia / computer functions: time, distance, speed, calories, pulse,
incline
klucz bezpieczeństwa / safety key

gwarancja: 5 lat na ramę oraz na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years on
frame and mechanical parts, excluding the subassemblies which undergo normal wear and tear
zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/6
klasa / class: hc
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Menkar II

920881

ELECTRIC TREADMILL WITH BUILT-IN COOLING FAN
BIEŻNIA ELEKTRYCZNA Z WBUDOWANYM WENTYLATOREM
moc silnika / motor power: 2,0 hp, max 2,5 hp
siłownik hydrauliczny / hydraulic cylinder
prędkość / speed: 0-18 km/h
miejsce na bidon / water bottle holder
kąt nachylenia (regulacja co 1%) / incline (adjustable every 1%):
0-15%
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of
the product: 150 kg
wyświetlacz: 5”, podświetlany na niebiesko / screen: 5”, blue
backlight
symulator 400-metrowej bieżni na panelu sterowania / simulator
of a 400-meter treadmill on the control panel

rolki transportowe / transport wheels
antypoślizgowy pas bieżny / non-slip running belt
wymiary powierzchni do biegania / running surface dimensions:
44 x 125 cm
wymiary bieżni rozłożonej / treadmill dimensions (in use):
161,5 x 75 x 138 cm
waga netto / net weight: 64 kg

ilość programów: 36 (hrc, watt, body fat) i program manualny /
number of programs: 36 (hrc, watt, body fat) and a manual program
funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, kąt
nachylenia / computer functions: time, distance, speed, calories,
pulse, incline

gwarancja: 5 lat na ramę oraz na części mechaniczne, z wyłączeniem podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty:
5 years on frame and mechanical parts, excluding
the subassemblies which undergo normal wear and tear

klucz bezpieczeństwa / safety key

zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/6

funkcja nawiewu na użytkownika / user ventilation function

klasa / class: hc

możliwość składania bieżni / possibility to fold the treadmill
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waga brutto / gross weight: 73 kg

#treadmills
#bieżnie
#yoga&fitness

new/nowość

Tempest

920882

ELECTRIC TREADMILL WITH RUNNING BELT SHOCK ABSORPTION SYSTEM
BIEŻNIA ELEKTRYCZNA Z SYSTEMEM ABSORBUJĄCYM DRGANIA PASA BIEŻNEGO
moc silnika / motor power: 2,0 hp, max 2,5 hp
antypoślizgowy pas bieżny / non-slip running belt
prędkość / speed: 0-16 km/h
kąt nachylenia (regulacja co 1%) / incline (adjustable every 1%): 0-16%

wymiary powierzchni do biegania / running surface dimensions:
46 x 126 cm

maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of the
product: 150 kg

wymiary bieżni rozłożonej / treadmill dimensions (in use):
154,5 x 71,0 x 127,0 cm

wyświetlacz: 5”, podświetlany na niebiesko / screen: 5”, blue backlight

waga netto / net weight: 76 kg

funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, kąt
nachylenia / computer functions: time, distance, speed, calories, pulse,
incline

waga brutto / gross weight: 84 kg

klucz bezpieczeństwa / safety key

gwarancja: 5 lat na ramę, 2 lata na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years on
frame, 2 years on mechanical parts, excluding the subassemblies which
undergo normal wear and tear

system absorbujący drgania pasa bieżnego / running belt shock
absorption system

zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/6

możliwość składania bieżni / possibility to fold the treadmill

klasa / class: hc

siłownik hydrauliczny / hydraulic cylinder
rolki transportowe / transport wheels
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#yoga&fitness
#treadmills
#bieżnie

new/nowość

Medusa

920883

COMPACT ELECTRIC TREADMILL
KOMPAKTOWA BIEŻNIA ELEKTRYCZNA
moc silnika / motor power: 2 hp

rolki transportowe / transport wheels
antypoślizgowy pas bieżny / non-slip running belt

prędkość / speed: 1-16 km/h
3 poziomowa regulacja kąta nachylenia pasa bieżnego / 3-step incline
adjustment: 0-15%
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of the
product: 120 kg

wymiary powierzchni do biegania / running surface dimensions:
43 x 120 cm
wymiary bieżni rozłożonej / treadmill dimensions (in use):
151,5 x 69 x 129,7 cm
waga netto / net weight: 45 kg

wyświetlacz: 5”, podświetlany na niebiesko / screen: 5”, blue backlight
waga brutto / gross weight: 52 kg
ilość programów: 12 i program manualny / number of programs:
12 and a manual program
funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls / computer
functions: time, distance, speed, calories, pulse

gwarancja: 5 lat na ramę, 2 lata na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years
on frame, 2 years on mechanical parts, excluding the subassemblies
which undergo normal wear and tear

klucz bezpieczeństwa / safety key

zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/6

możliwość składania bieżni / possibility to fold the treadmill

klasa / class: hc

siłownik hydrauliczny / hydraulic cylinder
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#yoga&fitness

#ergometers
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#yoga&fitness
#ergometers #rowerystacjonarne

Spin II

920871

PL Rower spinningowy Spin II jest znakomitą alternatywą dla kolarstwa szosowego i górskiego. Dzięki przemyślanej
konstrukcji roweru możesz odpowiednio dopasować pozycję i efektywnie trenować nie wychodząc z domu.
Trening spinningowy to rytmiczna jazda na rowerze przy muzyce. Jest świetnym sposobem na poprawienie kondycji
fizycznej i zrzucenie zbędnych kilogramów.
EN The Spin II spinning bike is an excellent alternative to road and mountain cycling. Thanks to a considered bicycle
design, you can adjust your position correctly and train effectively at home.
Spinning training is rhythmic cycling to music, and it’s a great way to improve your physical fitness and lose unnecessary
kilograms.
napęd pasowy single speed / single speed belt drive
wymiary / dimensions: 127 x 56 x 114 cm
bezstopniowa płynna regulacja oporu / stepless, continuous
resistance adjustment
waga koła zamachowego / flywheel weight: 20 kg
regulacja pionowa i pozioma siodełka / vertical and horizontal
saddle adjustment
regulacja pionowa i pozioma kąta nachylenia kierownicy / vertical
and horizontal handlebar tilt adjustment

maksymalna wysokość kierownicy / maximum handlebar height:
110 cm
waga netto / net weight: 54 kg
waga brutto / gross weight: 59 kg

uchwyt na bidon / water bottle holder

gwarancja: 5 lat na ramę oraz na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu
zużyciu / warranty: 5 years on frame and mechanical parts,
excluding the subassemblies which undergo normal wear and tear

maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of
the product: 170 kg

zgodność z normą / compliance with the standard:
en 957-1/10

funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, recovery,
rpm / computer functions: time, distance, speed, calories, pulse,
recovery, rpm

klasa / class: hc

rolki transportowe / transport wheels
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maksymalna wysokość siodełka / maximum saddle height: 109 cm

#ergometers #rowerystacjonarne
#yoga&fitness

Mataro II

920864

MAGNETIC ERGOMETER WITH BLUETOOTH
ROWER STACJONARNY Z BLUETOOTH
opór: magnetyczny zewnętrzny / resistance: external magnetic
32-stopniowa, automatyczna regulacja oporu / 32-step, automatic
resistance adjustment
waga koła zamachowego / flywheel weight:
9 kg / 11 kg (OPTIMIZED POWER technology)
regulacja siodełka: pionowa i pozioma / saddle adjustment: vertical
and horizontal

bluetooth, kompatybilny z aplikacją i-console / bluetooth, compatible
with i-console software
15 programów treningowych (watt i manualny) / 15 workout programs
(watt and manual)
wymiary / dimensions: 109 x 56 x 149 cm
maksymalna wysokość siodełka / maximum saddle height: 105 cm
maksymalna wysokość kierownicy / maximum handlebar height: 152 cm

regulacja kąta nachylenia kierownicy / handlebar tilt adjustment
waga netto / net weight: 41 kg
pulsometr wbudowany w kierownicę / heart rate monitor built into
the handlebar
rolki transportowe / transport wheels
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of
the product: 170 kg
funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, recovery,
watt, rpm, body fat / computer functions: time, distance, speed,
calories, pulse, recovery, watt, rpm, body fat

waga brutto / gross weight: 46 kg
gwarancja: 5 lat na ramę oraz na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years
on frame and mechanical parts, excluding the subassemblies which
undergo normal wear and tear
zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/5
klasa / class: hc
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#yoga&fitness#rowerystacjonarne
#ergometers

new/nowość

Oryx

920865

MAGNETIC ERGOMETER WITH MODERN DESIGN
ROWER STACJONARNY O NOWOCZESNYM DESIGNIE
opór: magnetyczny zewnętrzny / resistance: external magnetic
16-stopniowa, automatyczna regulacja oporu / 16-step, automatic
resistance adjustment

12 programów treningowych i program manualny, programy
użytkownika (u1-u3) / 12 workout programs and a manual program,
user programs (u1-u3)
wymiary / dimensions: 118,6 x 56 x 139 cm

waga koła zamachowego / flywheel weight:
7 kg / 9 kg (OPTIMIZED POWER technology)
regulacja siodełka: pionowa i pozioma / saddle adjustment: vertical
and horizontal

maksymalna wysokość siodełka / maximum saddle height: 103,6 cm
maksymalna wysokość kierownicy / maximum handlebar height: 140 cm
waga netto / net weight: 36,8 kg

regulacja kąta nachylenia kierownicy / handlebar tilt adjustment
waga brutto / gross weight: 40,3 kg
pulsometr wbudowany w kierownicę / heart rate monitor built into
the handlebar
rolki transportowe / transport wheels
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of
the product: 170 kg
funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, recovery, hrc,
watt / computer functions: time, distance, speed, calories, pulse,
recovery, hrc, watt
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gwarancja: 5 lat na ramę oraz na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years
on frame and mechanical parts, excluding the subassemblies which
undergo normal wear and tear
zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/5
klasa / class: hc

#ergometers #rowerystacjonarne
#yoga&fitness

new/nowość

Vexor

920866

MAGNETIC ERGOMETER WITH MODERN DESIGN
ROWER STACJONARNY O NOWOCZESNYM DESIGNIE
opór: magnetyczny zewnętrzny / resistance: external magnetic
16-stopniowa automatyczna regulacja oporu / 16-step, automatic
resistance adjustment

12 programów treningowych i program manualny, programy
użytkownika (u1-u3) / 12 workout programs and a manual program,
user programs (u1-u3)
wymiary / dimensions: 102 x 56 x 142 cm

waga koła zamachowego / flywheel weight:
6 kg / 8 kg (OPTIMIZED POWER technology)
regulacja pionowa i pozioma siodełka / vertical and horizontal saddle
adjustment

maksymalna wysokość siodełka / maximum saddle height: 107,9 cm
maksymalna wysokość kierownicy / maximum handlebar height: 138,6 cm
waga netto / net weight: 29 kg

regulacja kąta nachylenia kierownicy / handlebar tilt adjustment
waga brutto / gross weight: 33 kg
pulsometr wbudowany w kierownicę / heart rate monitor built into
the handlebar
rolki transportowe / transport wheels
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of the
product: 170 kg
funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, recovery, hrc,
watt / computer functions: time, distance, speed, calories, pulse,
recovery, hrc, watt

gwarancja: 5 lat na ramę oraz na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years
on frame and mechanical parts, excluding the subassemblies which
undergo normal wear and tear
zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/5
klasa / class: hc
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#yoga&fitness#rowerystacjonarne
#ergometers

new/nowość

Hero

920867

MAGNETIC ERGOMETER WITH BLUETOOTH
ROWER STACJONARNY Z BLUETOOTH
opór: magnetyczny zewnętrzny / resistance: external magnetic
16-stopniowa automatyczna regulacja oporu / 16-step, automatic
resistance adjustment
waga koła zamachowego / flywheel weight:
8 kg / 10 kg (OPTIMIZED POWER technology)

12 programów treningowych (hrc, watt, body fat) i program manualny /
12 workout programs (hrc, watt, body fat) and a manual program
wymiary / dimensions: 100 x 52,5 x 131 cm
maksymalna wysokość siodełka / maximum saddle height: 100 cm
maksymalna wysokość kierownicy / maximum handlebar height: 135 cm

regulacja pionowa i pozioma siodełka / vertical and horizontal saddle
adjustment

waga netto / net weight: 29 kg

regulacja kąta nachylenia kierownicy / handlebar tilt adjustment

waga brutto / gross weight: 32 kg

pulsometr wbudowany w kierownicę / heart rate monitor built into
the handlebar

gwarancja: 5 lat na ramę oraz na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years
on frame and mechanical parts, excluding the subassemblies which
undergo normal wear and tear

rolki transportowe / transport wheels
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of the
product: 150 kg

zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/5
klasa / class: hc

funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls / computer
functions: time, distance, speed, calories, pulse
bluetooth, współpraca z aplikacją fitshow / bluetooth, compatible
with fitshow application
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#yoga&fitness

compact spinning bike
yet efficient training

spin
at home.

21

#yoga&fitness#rowerystacjonarne
#ergometers

new/nowość

Griffin

920868

MAGNETIC ERGOMETER WITH ADJUSTABLE HANDLEBAR
ROWER STACJONARNY Z REGULOWANĄ KIEROWNICĄ
opór: magnetyczny zewnętrzny / resistance: external magnetic
wymiary / dimensions: 82 x 49 x 123 cm
8-stopniowa, ręczna regulacja oporu / 8-step, manual resistance
adjustment
waga koła zamachowego / flywheel weight:
5 kg / 7 kg (OPTIMIZED POWER technology)

maksymalna wysokość siodełka / maximum saddle height: 85 cm
maksymalna wysokość kierownicy / maximum handlebar height: 123 cm
waga netto / net weight: 20 kg

regulacja siodełka: pionowa / saddle adjustment: vertical
waga brutto / gross weight: 22,5 kg
regulacja kąta nachylenia kierownicy / handlebar tilt adjustment
pulsometr wbudowany w kierownicę / heart rate monitor built into
the handlebar

gwarancja: 5 lat na ramę oraz 3 lata na części mechaniczne,
z wyłączeniem podzespołów ulegających normalnemu zużyciu /
warranty: 5 years on frame and 3 years on mechanical parts, excluding
the subassemblies which undergo normal wear and tear

rolki transportowe / transport wheels
zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/5
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of the
product: 130 kg
funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls,
scan / computer functions: time, distance, speed, calories, pulse, scan
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klasa / class: hc

#ergometers #rowerystacjonarne
#yoga&fitness

Kartagena II

920869

COMPACT MAGNETIC ERGOMETER
ROWER STACJONARNY O KOMPAKTOWEJ BUDOWIE
opór: magnetyczny zewnętrzny / resistance: external magnetic

wymiary / dimensions: 78,5 x 55 x 129 cm

8-stopniowa, ręczna regulacja oporu / 8-step, manual resistance
adjustment

maksymalna wysokość siodełka / maximum saddle height: 90 cm
maksymalna wysokość kierownicy / maximum handlebar height: 129 cm

waga koła zamachowego / flywheel weight:
4 kg / 6 kg (OPTIMIZED POWER technology)

waga netto / net weight: 19 kg

regulacja siodełka: pionowa / saddle adjustment: vertical

waga brutto / gross weight: 21 kg

pulsometr wbudowany w kierownicę / heart rate monitor built into
the handlebar

gwarancja: 5 lat na ramę, 3 lata na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years on
frame, 3 years on mechanical parts, excluding the subassemblies which
undergo normal wear and tear

rolki transportowe / transport wheels
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of
the product: 120 kg

zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/5
klasa / class: hc

funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls,
scan / computer functions: time, distance, speed, calories, pulse, scan
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#yoga&fitness#rowerystacjonarne
#ergometers

new/nowość

Vital

921174

MAGNETIC ERGOMETER
ROWER STACJONARNY
opór: magnetyczny zewnętrzny / resistance: external magnetic

wymiary / dimensions: 95 x 59 x 129,5 cm

8-stopniowa, ręczna regulacja oporu / 8-step, manual resistance
adjustment

maksymalna wysokość siodełka / maximum saddle height: 84,5 cm
maksymalna wysokość kierownicy / maximum handlebar height: 115 cm

waga koła zamachowego / flywheel weight:
4 kg / 6 kg (OPTIMIZED POWER technology)

waga netto / net weight: 15,6 kg

regulacja siodełka: pionowa / saddle adjustment: vertical

waga brutto / gross weight: 17,5 kg

pulsometr wbudowany w kierownicę / heart rate monitor built into
the handlebar

gwarancja: 5 lat na ramę, 3 lata na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years on
frame, 3 years on mechanical parts, excluding the subassemblies which
undergo normal wear and tear

rolki transportowe / transport wheels
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of
the product: 120 kg

zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/5
klasa / class: hc

funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls,
scan / computer functions: time, distance, speed, calories, pulse, scan
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#ergometers #rowerystacjonarne
#yoga&fitness

new/nowość

Tidal

921053

MAGNETIC ERGOMETER
ROWER STACJONARNY
opór: magnetyczny zewnętrzny / resistance: external magnetic

wymiary / dimensions: 74 x 50 x 113 cm

8-stopniowa, ręczna regulacja oporu / 8-step, manual resistance
adjustment

maksymalna wysokość siodełka / maximum saddle height: 92,5cm

waga koła zamachowego / flywheel weight:
4 kg / 6 kg (OPTIMIZED POWER technology)

maksymalna wysokość kierownicy / maximum handlebar height:
122 cm
waga netto / net weight: 22 kg

regulacja siodełka: pionowa / saddle adjustment: vertical
waga brutto / gross weight: 25 kg
pulsometr wbudowany w kierownicę / heart rate monitor built into
the handlebar
rolki transportowe / transport wheels
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of
the product: 120 kg
funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls,
scan / computer functions: time, distance, speed, calories, pulse,
scan

gwarancja: 5 lat na ramę, 2 lata na części mechaniczne,
z wyłączeniem podzespołów ulegających normalnemu zużyciu /
warranty: 5 years on frame, 2 years on mechanical parts, excluding
the subassemblies which undergo normal wear and tear
zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/5
klasa / class: hc
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#ellipticals
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#ellipticals
#yoga&fitness
#trenażery

new/nowość

Mantis

920879

PL Trenażer eliptyczny MANTIS z serii Premium Line exclusive equipment charakteryzuje się ciekawą, nowoczesną konstrukcją,
w której koło zamachowe przeniesione zostało do przedniej części trenażera. Rozwiązanie to pozwala na bardziej naturalne ułożenie
stóp, podwyższając komfort użytkowania. Licznik z wieloma wstępnie ustawionymi programami, jak również z możliwością ustalania
własnych cykli treningowych pozwala znaleźć drogę, do szybkiego uzyskania oczekiwanych efektów. Dzięki eleganckiemu,
nowoczesnemu designowi trenażer doskonale wpisze się we wnętrze twojego domu.
EN The MANTIS cross trainer from the Premium Line exclusive equipment series has an interesting, modern construction where
the flywheel has been moved to the front part of the trainer. This solution allows to place your feet in a more natural
and comfortable way. The counter with many pre-set programmes, as well as the function of setting your own training cycles,
allow to find a way to achieve the desired results really quickly. Thanks to an elegant, modern design, the trainer will perfectly
suit the interior of your house.
opór: magnetyczny zewnętrzny / resistance: external magnetic
16-stopniowa automatyczna regulacja oporu / 16-step, automatic
resistance adjustment
waga koła zamachowego / flywheel weight:
7 kg / 9 kg (OPTIMIZED POWER technology)

16 programów treningowych, program manualny, programy użytkownika
(u1-u3) / 16 workout programs, a manual program, user programs (u1-u3)
wymiary / dimensions: 150 x 65 x 170 cm
waga netto / net weight: 67 kg
waga brutto / gross weight: 72 kg

pulsometr wbudowany w rączki / heart rate monitor built into
the handlebar
rolki transportowe / transport wheels
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of the product:
170 kg
funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, recovery, hrc,
watt / computer functions: time, distance, speed, calories, pulse, recovery,
hrc, watt

gwarancja: 5 lat na ramę oraz na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years on
frame and mechanical parts, excluding the subassemblies which undergo
normal wear and tear
zgodność z normą / compliance with the standard:
en 957-1/9
klasa / class: hc
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#ellipticals
#trenażery
#yoga&fitness

Vigo II

920872

CROSSTRAINER WITH BLUETOOTH
TRENAŻER Z BLUETOOTH
opór: magnetyczny zewnętrzny / resistance: external magnetic
32-stopniowa automatyczna regulacja oporu / 32-step, automatic
resistance adjustment
waga koła zamachowego / flywheel weight:
9 kg / 11 kg (OPTIMIZED POWER technology)

15 programów treningowych (watt i manualny) / 15 workout programs
(watt and manual)
wymiary / dimensions: 166 x 59 x 158 cm
waga netto / net weight: 63 kg
waga brutto / gross weight: 70 kg

pulsometr wbudowany w rączki / heart rate monitor built into the hand
grips
rolki transportowe / transport wheels
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of
the product: 170 kg
funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, recovery, watt, rpm, body fat / computer functions: time, distance, speed,
calories, pulse, recovery, watt, rpm, body fat
bluetooth, współpraca z aplikacją iConsole / bluetooth, compatible
with iConsole application
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gwarancja: 5 lat na ramę oraz na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty:
5 years on frame and mechanical parts, excluding the subassemblies
which undergo normal wear and tear
zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/9
klasa / class: hc

#ellipticals
#yoga&fitness
#trenażery

new/nowość

Loki

920873

CROSSTRAINER WITH MODERN DESIGN
TRENAŻER O NOWOCZESNYM WYGLĄDZIE
opór: magnetyczny zewnętrzny / resistance: external magnetic
16-stopniowa automatyczna regulacja oporu / 16-step, automatic
resistance adjustment
waga koła zamachowego / flywheel weight:
8 kg / 10 kg (OPTIMIZED POWER technology)

computer functions: time, distance, speed, calories, pulse, recovery
16 programów treningowych,program manualny, programy
użytkownika (u1-u3) / 16 workout programs, a manual program,
user programs (u1-u3)
wymiary / dimensions: 144 x 61 x 164 cm
waga netto / net weight: 47 kg

3-stopniowa regulacja długości kroku, zakres regulacji / 3-step position
adjustment, adjustment range: 0-3-6 cm
pulsometr wbudowany w rączki / heart rate monitor built into
the handlebar
rolki transportowe / transport wheels
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of
the product: 170 kg

waga brutto / gross weight: 51 kg
gwarancja: 5 lat na ramę oraz na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years
on frame and mechanical parts, excluding the subassemblies which
undergo normal wear and tear
zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/9
klasa / class: hc

funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, recovery /
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new/nowość

Vigil

920874

CROSSTRAINER WITH MODERN DESIGN
TRENAŻER O NOWOCZESNYM WYGLĄDZIE
opór: magnetyczny zewnętrzny / resistance: external magnetic
16-stopniowa automatyczna regulacja oporu / 16-step, automatic
resistance adjustment
waga koła zamachowego / flywheel weight:
7 kg / 9 kg (OPTIMIZED POWER technology)

recovery, hrc, watt
12 programów treningowych, program manualny, programy
użytkownika (u1-u3) / 12 workout programs, a manual program,
user programs (u1-u3)
wymiary / dimensions: 116,5 x 56 x 140 cm
waga netto / net weight: 30 kg

3-stopniowa regulacja długości kroku, zakres regulacji / 3-step position
adjustment, adjustment range: 0-3-6 cm
pulsometr wbudowany w rączki / heart rate monitor built into the
handlebar
rolki transportowe / transport wheels
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of
the product: 170 kg

waga brutto / gross weight: 34 kg
gwarancja: 5 lat na ramę oraz na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty:
5 years on frame and mechanical parts, excluding the subassemblies which
undergo normal wear and tear
zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/9
klasa / class: hc

funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, recovery, hrc,
watt / computer functions: time, distance, speed, calories, pulse,
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Tengus

920875

CROSSTRAINER WITH BLUETOOTH
TRENAŻER Z BLUETOOTH
opór: magnetyczny zewnętrzny / resistance: external magnetic
16 stopniowa automatyczna regulacja oporu / 16-step, automatic
resistance adjustment
waga koła zamachowego / flywheel weight:
8 kg / 10 kg (OPTIMIZED POWER technology)

12 programów treningowych i program manualny, / 12 workout
programs and a manual program
wymiary / dimensions: 126 x 63 x 156 cm
waga netto / net weight: 36 kg
waga brutto / gross weight: 39 kg

pulsometr wbudowany w rączki / heart rate monitor built into the hand
grips
rolki transportowe / transport wheels
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load
of the product: 150 kg
funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, hrc, watt /
computer functions: time, distance, speed, calories, pulse, hrc, watt

gwarancja: 5 lat na ramę oraz na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years
on frame and mechanical parts, excluding the subassemblies which
undergo normal wear and tear
zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/9
klasa / class: hc

bluetooth, współpraca z aplikacją fitshow / bluetooth, compatible
with fitshow application
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Arc

920877

ELLIPTICAL CROSSTRAINER
TRENAŻER ELIPTYCZNY
opór: magnetyczny zewnętrzny / resistance: external magnetic
waga brutto / gross weight: 30 kg
8-stopniowa, ręczna regulacja oporu / 8-step, manual resistance adjustment
waga koła zamachowego / flywheel weight:
6 kg / 8 kg (OPTIMIZED POWER technology)

gwarancja: 5 lat na ramę, 3 lata na części mechaniczne, z wyłączeniem podzespołów
ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years on frame, 3 years on mechanical
parts, excluding the subassemblies which undergo normal wear and tear

pulsometr wbudowany w rączki / heart rate monitor built into the hand grips

zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/9

rolki transportowe / transport wheels

klasa / class: hc

maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of the product: 130 kg
funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls, scan / computer functions:
time, distance, speed, calories, pulse, scan
wymiary / dimensions: 112 x 63 x 156 cm
waga netto / net weight: 28 kg
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Leganes II

920878

ELLIPTICAL CROSSTRAINER
TRENAŻER ELIPTYCZNY
8-stopniowa, ręczna regulacja oporu / 8-step, manual resistance
adjustment
waga koła zamachowego / flywheel weight:
4 kg / 6 kg (OPTIMIZED POWER technology)
pulsometr wbudowany w rączki / heart rate monitor built into the hand
grips

waga brutto / gross weight: 29 kg
gwarancja: 5 lat na ramę, 3 lata na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years on
frame, 3 years on mechanical parts, excluding the subassemblies which
undergo normal wear and tear
zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/9

rolki transportowe / transport wheels
klasa / class: hc
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of
the product: 130 kg
funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls,
scan / computer functions: time, distance, speed, calories, pulse, scan
wymiary / dimensions: 129,5 x 63 x 165,5 cm
waga netto / net weight: 26 kg
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Demi

921054

ELLIPTICAL CROSSTRAINER
TRENAŻER ELIPTYCZNY
8-stopniowa, ręczna regulacja oporu / 8-step, manual resistance
adjustment

waga netto / net weight: 26 kg
waga brutto / gross weight: 29 kg

waga koła zamachowego / flywheel weight:
5 kg / 7 kg (OPTIMIZED POWER technology)
pulsometr wbudowany w rączki / heart rate monitor built into the hand
grips

gwarancja: 5 lat na ramę, 3 lata na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years on
frame, 3 years on mechanical parts, excluding the subassemblies which
undergo normal wear and tear

rolki transportowe / transport wheels

zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/9

maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of
the product: 120 kg

klasa / class: hc

funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls,
scan / computer functions: time, distance, speed, calories, pulse, scan
wymiary / dimensions: 129,5 x 66 x 107 cm
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Lunar

921055

ELLIPTICAL CROSSTRAINER
TRENAŻER ELIPTYCZNY
8-stopniowa, ręczna regulacja oporu / 8-step, manual resistance
adjustment
waga koła zamachowego / flywheel weight:
4 kg / 6 kg (OPTIMIZED POWER technology)
rolki transportowe / transport wheels
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of the
product: 120 kg

waga netto / net weight: 23,5 kg
waga brutto / gross weight: 26,5 kg
gwarancja: 5 lat na ramę, 2 lata na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years on
frame, 2 years on mechanical parts, excluding the subassemblies which
undergo normal wear and tear
zgodność z normą / compliance with the standard: en 957-1/9

funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, kalorie, puls,
scan / computer functions: time, distance, speed, calories, pulse, scan

klasa / class: hc

wymiary / dimensions: 88 x 62 x 156,5 cm
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przekladka duzy fitness /
ellipticals
stepery
and steppers
ambasadorzy:
sobota
#yoga&fitness

multi muscle training

foto:Podobnie jak przy ellipticalu. Ponieważ będziemy mieć nowe
wzory urządzen, może być większy focus na steper. Tutaj wazne są
fajne kąty ujęcia, mogą być dość ostre. Wykorzystanie bokeh itd.
Osoba cwicząca moze być bardziej usmiechnieta niz przy duzym
fitnesssie
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Walking

920885

PL SYMULATOR TRENINGU NORDIC WALKING przygotowany został z myślą o tych, którzy nie chcą rezygnować z treningów
Nordic Walking nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych.
Połączenie klasycznego stepera z ruchomymi ramionami bocznymi doskonale symuluje ruch wykonywany w trakcie marszu
z kijami. Dzięki możliwości regulacji wysokości – zarówno ramion, jak i stopni, możesz dopasować parametry trenażera do
własnych potrzeb i celów treningowych. Niewielki rozmiar ułatwia przechowywanie w czasie, gdy trenażer nie jest używany.
EN NORDIC WALKING TRAINING SIMULATOR has been designed for those who don’t want to give up Nordic Walking
trainings when the weather is bad. It’s a combination of a classic stair stepper with movable side arms simulating arm
movements while marching with poles. Thanks to the height adjustment option of both arms and steps, you can adjust
the trainer parameters to your own needs and training targets. A small size makes the storage easier when the trainer
is not used.
regulacja wysokości stopni / adjustable step height

wymiary / dimensions: 102 x 52 x 42 cm

regulowana wysokość ramion / adjustable handlebar height:
103-138 cm

waga netto / net weight: 9 kg
waga brutto / gross weight: 10,5 kg

linki treningowe (ekspandery) w zestawie / resistance cords
(exercise bands) included
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of the
product: 100 kg

gwarancja: 5 lat na ramę, 2 lata na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years
on frame, 2 years on mechanical parts, excluding the subassemblies
which undergo normal wear and tear

funkcje komputera: czas, kalorie, skan, całkowita liczba powtórzeń,
liczba powtórzeń/min. / computer functions: time, calories, scan, total
number of repetitions, number of repetitions/min.
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Steppen

920886

STEPPER WITH EXPANDERS
STEPER SKRĘTNY Z EKSPANDERAMI
regulacja wysokości stopni / adjustable step height

wymiary / dimensions: 54 x 41 x 22 cm

linki treningowe (ekspandery) w zestawie / resistance
cords (exercise bands) included

waga netto / net weight: 12 kg
waga brutto / gross weight: 13,7 kg

maksymalne obciążenie produktu / maximum weight
load of the product: 100 kg
funkcje komputera: czas, kalorie, skan, całkowita liczba powtórzeń, liczba powtórzeń na minutę /
computer functions: time, calories, scan, total number
of repetitions, number of repetitions per minute

Escalator II

920887

CLASSIC STEPPER WITH ADJUSTABLE STEPS
KLASYSZNY STEPER Z REGULOWANYMI STOPNIAMI
2 cylindry hydrauliczne / 2 hydraulic cylinders

wymiary / dimensions: 45 x 35 x 21 cm

system wodzikowy / crosshead system

waga netto / net weight: 7,2 kg

regulacja wysokości stopni / adjustable step height

waga brutto / gross weight: 8,75 kg

maksymalne obciążenie produktu / maximum weight
load of the product: 100 kg

gwarancja: 5 lat na ramę, 2 lata na części mechaniczne,
z wyłączeniem podzespołów ulegających normalnemu
zużyciu / warranty: 5 years on frame, 2 years on
mechanical parts, excluding the subassemblies which
undergo normal wear and tear

funkcje komputera: czas, kalorie, scan, liczba
powtórzeń na minutę, całkowita liczba powtórzeń /
computer functions: time, calories, scan, number of
repetitions per minute, total number of repetitions
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gwarancja: 5 lat na ramę, 2 lata na części
mechaniczne, z wyłączeniem podzespołów
ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years
on frame, 2 years on mechanical parts, excluding
the subassemblies which undergo normal wear
and tear
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Column II

920884

COLUMN STEPPER WITH TWISTER AND DUMBBELS
STEPER KOLUMNOWY Z TWISTEREM I HANTLAMI
regulacja wysokości stopni / adjustable step height

wymiary / dimensions: 125 x 88 x 35 cm

w zestawie: / in a set:
hantle / dumbbells: 2 x 1 kg
hantle / dumbbells: 2 x 1,5 kg

waga netto / net weight: 17 kg

maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of the
product: 100 kg

gwarancja: 5 lat na ramę, 2 lata na części mechaniczne, z wyłączeniem
podzespołów ulegających normalnemu zużyciu / warranty: 5 years on
frame, 2 years on mechanical parts, excluding the subassemblies which
undergo normal wear and tear

funkcje komputera: czas, kalorie, scan, liczba powtórzeń na minutę,
całkowita liczba powtórzeń / computer functions: time, calories, scan,
number of repetitions per minute, total number of repetitions

waga brutto / gross weight: 19 kg
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for best results

vary your
workouts.
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Crunch

920888

PRZYRZĄD DO ĆWICZENIA MIĘŚNI BRZUCHA, PLECÓW, RAMION, POŚLADKÓW I NÓG
MUSCLE TRAINING DEVICE FOR ABS, BACK, SHOULDERS, BUTTOCKS AND LEGS
maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of the
product: 120 kg

waga netto / net weight: 14,9 kg
waga brutto / gross weight: 17,8 kg

funkcje komputera: czas, kalorie, scan, liczba powtórzeń na minutę,
całkowita liczba powtórzeń / computer functions: time, calories, scan,
number of repetitions per minute, total number of repetitions

gwarancja: 5 lat na ramę i 2 lata na części mechaniczne / warranty:
5 years on frame and 2 for mechanical parts, excluding the subassemblies which undergo normal wear and tear

wymiary / dimensions: 129 x 114 x 55 cm
wymiary po złożeniu / folded dimensions: 150 x 50,5 x 49 cm

new/nowość

Planker

920889

PRZYRZĄD DO ĆWICZENIA MIĘŚNI BRZUCHA, PLECÓW, RAMION, POŚLADKÓW I NÓG
MUSCLE TRAINING DEVICE FOR ABS, BACK, SHOULDERS, BUTTOCKS AND LEGS
przyrząd do ćwiczenia mięśni: brzucha , pleców, ramion, pośladków,
nóg / a muscle training device for: abs, back, shoulders, buttocks, legs

całkowita liczba powtórzeń / computer functions: time, calories, scan,
number of repetitions per minute, total number of repetitions

maksymalne obciążenie produktu / maximum weight load of the
product: 100 kg

wymiary / dimensions: 105-149 x 55 x 35-83 cm
waga netto / net weight: 9,3 kg

wykonany ze stali, piankowe uchwyty / made of steel, foam grips
waga brutto / gross weight: 11 kg
wygodne, piankowe rolki pod kolana i łokcie / comfortable foam rollers
for knee and elbow support
możliwość składania / foldable

gwarancja: 5 lat na ramę, 2 lata na części mechaniczne / warranty:
5 years on frame, 2 years on mechanical parts, excluding
the subassemblies which undergo normal wear and tear

funkcje komputera: czas, kalorie, scan, liczba powtórzeń na minutę,
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Scales

CAST IRON KETTLEBALL
KETTLEBALL ŻELIWNY

6 kg 838747

16 kg 838306

materiał: żeliwo / material: cast iron
gładka powierzchnia uchwytu / smooth surface of the handle
pakowanie / packing: 1 szt. / pc

8 kg 838302

10 kg 838303

20 kg 838307

12 kg 838304

24 kg 838308
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Sinis

BLACK PAINTED WEIGHT PLATES
OBCIĄŻENIA ŻELIWNE

0,5 kg 84416

2,5 kg 84421
44

materiał: żeliwo / material: cast iron
średnica otworu / hole diameter: 29 mm

1 kg 84418

5 kg 84422

1,25 kg 84420

10 kg 84423

2 kg 84419

20 kg 84424

#strengthtraining #treningsiłowy
#yoga&fitness
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Olimp

OLIMPIC WEIGHT PLATES
OBCIĄŻENIA OLIMPIJSKIE

materiał: żeliwo, pokryte gumą / material: cast iron, rubbered
średnica otworu / hole diameter: 50 mm

1,25 kg 921569

2,5 kg 921570

10 kg 921572

15 kg 921573

5 kg 921571

20 kg 921574
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keep pushing

your
personal
limits.
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Body Pump

BITUMINOUS WEIGHT PLATES
OBCIĄŻENIA BITUMICZNE

1,25 kg 921563

materiał: żeliwo, pokryte gumą / material: cast iron, rubbered
średnica otworu / hole diameter: 50 mm

2,5 kg 921564

10 kg 921566

5 kg 921565

20 kg 921568
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Egir 20

84231

20KG DUMBBELLS SET
ZESTAW HANTLI 20KG

w zestawie / the set contains of:
obciążenia / weights: 4 x 0,5 kg, 4 x 1,25 kg, 4 x 2,5 kg

Priam 40

84331

gryfy / bars: 2 x 28 mm x 350 mm
zaciski śrubowe / star collars: 4 szt. / pcs
pakowanie / packing: 2 kpl. / set

SHORT BAR 40CM
GRYF KRÓTKI 40CM
średnica / diameter: 28 mm
długość / lenght: 400 mm
waga / weight: ~2,29 kg
box / opakowanie

maksymalne obciążenie / max load: 80 kg
w zestawie: zaciski śrubowe / in the set: star collars: 2 szt/ pcs

Egir 10

84233

10KG DUMBBEL
HANTLA 10KG

w zestawie / the set contains of: obciążenia / weights:
2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg

Priam 35

84332

gryf / bar: 1 x 28 mm x 350 mm
zaciski śrubowe / star collars: 2 szt. / pcs
pakowanie / packing: 1 kpl. / set

SHORT BAR 35CM
GRYF KRÓTKI 35CM
średnica / diameter: 28 mm
długość / lenght: 350 mm
waga / weight: ~2,09 kg
box / opakowanie

maksymalne obciążenie / max load: 80 kg
w zestawie: zaciski śrubowe / in the set: star collars: 2 szt. / pcs
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Arteus 150

Arteus 168

Arteus 183

Arteus 213
50

STRAIGHT BAR
GRYF PROSTY

średnica / diameter: 28 mm
długość / lenght: 1500 mm
długość gwintów / thread lenght: 2 x 340 mm
długość uchwytu / handgrip lenght: 820 mm

waga / weight: ~7 kg
maksymalne obciążenie / max load: 200 kg
w zestawie: zaciski śrubowe / in the set: star collars: 2 szt. / pcs

84363

STRAIGHT BAR
GRYF PROSTY

średnica / diameter: 28 mm
długość / lenght: 1680 mm
długość gwintów / thread lenght: 2 x 340 mm
długość uchwytu / handgrip lenght: 1000 mm

waga / weight: ~8,3 kg
maksymalne obciążenie / max load: 200 kg
w zestawie: zaciski śrubowe / in the set: star collars: 2 szt. / pcs

84362

STRAIGHT BAR
GRYF PROSTY

średnica / diameter: 28 mm
długość / lenght: 1830 mm
długość gwintów / thread lenght: 2 x 380 mm
długość uchwytu / handgrip lenght: 1070 mm

waga / weight: ~9,1 kg
maksymalne obciążenie / max load: 200 kg
w zestawie: zaciski śrubowe / in the set: star collars: 2 szt. / pcs

84361

STRAIGHT BAR
GRYF PROSTY

średnica / diameter: 28 mm
długość / lenght: 2130 mm
długość gwintów / thread lenght: 2 x 380 mm
długość uchwytu / handgrip lenght: 1370 mm

waga / weight: ~10,4 kg
maksymalne obciążenie / max load: 200 kg
w zestawie: zaciski śrubowe / in the set: star collars: 2 szt. / pcs

921170

#strengthtraining #treningsiłowy
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Aketon

Lykos

84391

84392

CURL THREATED BAR
GRYF ŁAMANY

CURL THREATED BAR
GRYF MOCNO ŁAMANY

średnica / diameter: 28 mm
długość / lenght: 1200 mm
długość gwintów / thread lenght: 2 x 200 mm
długość uchwytu / handgrip lenght: 800 mm

średnica / diameter: 28 mm
długość / lenght: 1200 mm
długość gwintów / thread lenght: 2 x 200 mm
długość uchwytu / handgrip lenght: 800 mm

waga / weight: ~6,2 kg
maksymalne obciążenie / max load: 150 kg
w zestawie: zaciski śrubowe / in the set: star collars: 2 szt. / pcs

waga / weight: ~6,2 kg
maksymalne obciążenie / max load: 150 kg
w zestawie: zaciski śrubowe / in the set: star collars: 2 szt. / pcs
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Olimp 168

921588

OLIMPIC BAR
GRYF OLIMPIJSKI

średnica / diameter: 50 mm
długość / lenght: 1680 mm
długość gwintów / thread lenght: 2 x 340 mm
długość uchwytu / handgrip lenght: 1000 mm

waga / weight: ~8,3 kg
maksymalne obciążenie / max load: 200 kg
w zestawie: zaciski śrubowe / in the set: star collars: 2 szt. / pcs

921589

OLIMPIC BAR
GRYF OLIMPIJSKI

średnica / diameter: 50 mm
długość / lenght: 1830 mm
długość gwintów / thread lenght: 2 x 380 mm
długość uchwytu / handgrip lenght: 1070 mm

waga / weight: ~9,1 kg
maksymalne obciążenie / max load: 200 kg
w zestawie: zaciski śrubowe / in the set: star collars: 2 szt. / pcs

średnica / diameter: 50 mm
długość / lenght: 2130 mm
długość gwintów / thread lenght: 2 x 380 mm
długość uchwytu / handgrip lenght: 1370 mm

waga / weight: ~10,4 kg
maksymalne obciążenie / max load: 200 kg
w zestawie: zaciski śrubowe / in the set: star collars: 2 szt. / pcs

new/nowość

Olimp 183

new/nowość

Olimp 213
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921590

OLIMPIC BAR
GRYF OLIMPIJSKI

#yoga&fitness

it’s just a matter of time

and your motivation.
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Extender

81459

DOORGYM BAR
DRĄŻEK ROZPOROWY

materiał: chromowana stal / material: chromium steel
płynna regulacja szerokości / smooth regulation of the bar width:
60 – 90 cm
łatwy montaż / easy to install
mocowanie wzmacniane wkrętami / fixing tightened with screws

zakończenia gumowe zabezpieczające futrynę / rubber ends
protecting the door frame
pakowanie / packing: 20 szt.

box / opakowanie

Shaper

81462

DOORGYM BAR
DRĄŻEK ROZPOROWY

materiał: chromowana stal / material: chromium steel
płynna regulacja szerokości / smooth regulation of the bar width:
70 – 110 cm
łatwy montaż / easy to install
mocowanie wzmacniane wkrętami / fixing tightened with screws

zakończenia gumowe zabezpieczające futrynę / rubber ends protecting
the door frame
pakowanie / packing: 20 szt.

box / opakowanie

Relever

81463

DOORGYM BAR
DRĄŻEK ROZPOROWY

materiał: chromowana stal / material: chromium steel
komfortowa pianka pe na całej długości / comfortable pe foam along
the whole length
płynna regulacja szerokości / smooth regulation of the bar width:
60 – 90 cm

łatwy montaż / easy to install
mocowanie wzmacniane wkrętami / fixing tightened with screws
zakończenia gumowe zabezpieczające futrynę / rubber ends
protecting the door frame
pakowanie / packing: 20 szt.

box / opakowanie
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Wallhanger

922785

WALL-MOUNTED BAR
DRĄŻEK SUFITOWY

materiał: stal / material: steel
gumowe uchwyty / rubber handles
odległość od sufitu / distance from the ceiling: 48 cm
odległość od ściany / distance from the wall: 42 cm
sposób montażu: do ściany lub sufitu / method of
mount: wall or ceiling
szerokość / width: 120 cm

otwory mocujące / fixing holes: 4 szt/pcs
średnica / diameter: 11 mm
rozstaw poziomy / horizontal spacing: 35 mm
rozstaw pionowy / vertical spacing: 275 mm
waga / weight: 5,5 kg
profil konstrukcyjny: 40 x 40 mm
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new/nowość

Ares

922787

new/nowość
ADJUSTABLE BENCH
ŁAWKA POD SZTANGĘ

wysokość / height: 47 cm
szerokość / width: 61 cm
długość / length: 134 cm / 147 cm (przy kącie 0°
oparcia)
waga / weight: 22 kg
wymiary oparcia / backrest dimensions: 81 x 27 cm
wymiary siedziska / dimensions of the seat:
30 x 27 cm
regulacja oparcia / backrest adjustment:
10 pozycji / positions

56

regulacja siedziska / adjustable seat:
3 pozycje / positions
maksymalne obciążenie / maximum load: 300 kg
materiał: polska stal / material: polish steel
wykończenie: malowanie proszkowe / finish:
powder coating

Standers

922786

wysokość / height: 112 cm-182 cm
szerokość / width: 41 cm
długość / length: 50 cm
waga / weight: 2 x 7,9 kg
regulacja stojaka / adjustable stand: 8 pozycji / positions
maksymalne obciążenie / maximum load: 300 kg
profil konstrukcyjny / construction profile: 50 x 50 x 2 mm

BAR STANDS SET
ZESTAW STOJAKÓW POD SZTANGĘ
materiał: polska stal / material: polish steel
wykończenie: malowanie proszkowe / finish: powder
coating
typ stojaków: oddzielne / type of racks: separate

#strengthtraining #treningsiłowy
#yoga&fitness

Subo II

LEATHER WEIGHT LIFTING BELT
PAS KULTURYSTYCZNY SKÓRZANY

szerokość / width: 15 cm
materiał: skóra bydlęca / material: cattle hide leather

920983 920984 920985
M 95 cm

L 105 cm

XL 115 cm

30 szt/pcs

30 szt/pcs

25 szt/pcs

920986 920987 920988
M 95 cm

L 105 cm

XL 115 cm

30 szt/pcs

30 szt/pcs

25 szt/pcs

Perun II

LEATHER WEIGHT LIFTING BELT
PAS KULTURYSTYCZNY SKÓRZANY

szerokość / width: 10 cm
materiał: skóra bydlęca / material: cattle hide leather

920992 920993 920994
M 95 cm

L 105 cm

XL 115 cm

45 szt/pcs

40 szt/pcs

35 szt/pcs

920989 920990 920991
M 95 cm

L 105 cm

XL 115 cm

45 szt/pcs

40 szt/pcs

35 szt/pcs

Rode

NEOPRENE WEIGHT LIFTING BELT
PAS KULTURYSTYCZNY NEOPRENOWY

szerokość / width: 17,5 cm
materiał: neopren / material: neoprene

81599

81600

81601

M 100 cm

L 110 cm

XL 115 cm

20 szt/pcs

20 szt/pcs

20 szt/pcs
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Endow

materiał: jeans (80% bawełna, 20% elastan) / material: jeans (80% cotton,
20% elastane)
obciążenie w zestawie / weight included in the set
możliwość regulacji obciążenia poprzez wyciąganie sztabek / load adjustable
by removing weights
maksymalizacja efektów treningu wysiłkowego / maximizing the effects
of cardio workout
rozmiar: uniwersalny / size: universal

WEIGHTED VEST
KAMIZELKA Z OBCIĄŻENIEM

838309

921010

921009

10 kg

15 kg

20 kg

box / opakowanie

Bestow

materiał: 70% nylon, 30% neopren / material: 70% nylon, 30% neoprene
obciążenie: 5 kg / weight: 5 kg
elementy odblaskowe / reflective elements
zwiększenie obciążenia podczas treningu oraz biegania / increasing weight
during training or jogging

WEIGHTED VEST
KAMIZELKA Z OBCIĄŻENIEM

920890 920891
M

L

box / opakowanie
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Rope Extreme II

921026

TUGGING ROPE
LINA DO PRZECIĄGANIA

długość / length: 12 m
średnica / diameter: 38 mm
materiał: polipropylen / material: polypropylene

Stampbar II

920978

antypoślizgowe rączki / anti-slip handles
wodoodporna / waterproof

PUSH-UP BAR
PRZYRZĄD DO POMPEK
stabilna podstawa o średnicy / stable base: ø17,6 cm
komfortowy, antypoślizgowy, szeroki uchwyt
z możliwością demontażu / comfortable, anti-slip,
wide and detachable handle
wysokiej jakości materiały niechłonące wilgoci /
high quality materials not absorbing moisture
pakowanie / packing: 12 szt./pcs

81433

Bracer IV

921024

PUSH-UP BAR
PRZYRZĄD DO POMPEK

Burly

stabilna podstawa wykończona gumą / stable base with a rubber
miękkie, wygodne uchwyty / soft, comfortable handles
pakowanie / packing: 20 szt./pcs

838543

PUSH-UP BAR
PRZYRZĄD DO POMPEK

new/nowość

box / opakowanie

box / opakowanie

produkt nielogowany / unbranded product
wymiary / dimensions: 20 x 14 x 8,5 cm
stabilna podstawa wykończona gumą / stable base
with a rubber
antypoślizgowe, wygodne uchwyty / comfortable,
anti-slippery handle
pakowanie / packing: 20 szt./pcs
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TwinB II

DOUBLE ROLLER
WAŁEK PODWÓJNY

stalowa konstrukcja uchwytów / steel construction of the handles
bieżnikowany, antypoślizgowy, łatwy w czyszczeniu /
treaded, antiskidding, easy to clean

pakowanie / packing: 20 szt./pcs

920982

920981

832467

Double Wheel II

921025

box / opakowanie

ROLLER WITH TWO WHEELS
WAŁEK Z DWOMA KÓŁKAMI
dwa koła o małej średnicy / small diameter two wheels
stalowa konstrukcja / steel structure
miękkie uchwyty wykonane z pianki eva / soft eva foam grips
średnica / diameter: 10 cm
pakowanie / packing: 20 szt./pcs

box / opakowanie

TwinII

DOUBLE ROLLER
WAŁEK PODWÓJNY

produkt nielogowany / unbranded product
stalowa konstrukcja uchwytów / steel construction
of the handles

bieżnikowany, antypoślizgowy, łatwy w czyszczeniu /
treaded, antiskidding, easy to clean
pakowanie / packing: 20 szt./pcs

neuheit / novinka
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920979

838544

#yoga&fitness
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Shape IV

920892

2x0,5 kg

VINYL DUMBBELLS SET
ZESTAW HANTLI WINYLOWYCH

20 szt/pcs
pack./opak.

920893

Monster II

920896
62

2x1 kg

materiał: żeliwo pokryte winylem / material: cast iron covered with vinyl

920894
2x0,75 kg

920897

920898
2x2 kg

10 szt/pcs
pack./opak.

6 szt/pcs
pack./opak.

920895

921562

12 szt/pcs
pack./opak.

HEXAGONAL DUMBBELLS SET
ZESTAW HANTLI SZEŚCIOKĄTNYCH

10 szt/pcs
pack./opak.

2x1 kg

2x3 kg

2x1,5 kg

2x2 kg

5 szt/pcs
pack./opak.

7 szt/pcs
pack./opak.

materiał: cement pokryty PVC / material: cement covered with PVC
box / opakowanie

920900

4 szt/pcs
pack./opak.

920899

2x4 kg

3 szt/pcs
pack./opak.

2x5 kg

2 szt/pcs
pack./opak.

838549

2x6 kg

2 szt/pcs
pack./opak.

#yoga&fitness

Spong II

pokryte miękką, komfortową pianką / covered with soft, domfortable foam
zapięcie regulowane na rzep / adjusting velcro fasteners

DUMBBELL WEIGHT SET
ZESTAW HANTLI

box / opakowanie

920901

2x0,5 kg

Form IV

920903

20 szt/pcs
pack./opak.

920902

VELCRO WEIGHTS
OBCIĄŻENIA NA RZEP

10 szt/pcs
2x0,5 kg pack./opak.

920904

2x0,75 kg

2x1 kg

10 szt/pcs
pack./opak.

838313

2x2 kg

10 szt/pcs
pack./opak.

832391

2x1 kg

materiał: neopren / material: neoprene
możliwość wzmacniania przedramion i nóg / strengthening of forearms
and legs

zapięcie regulowane na rzep / adjusting velcro fasteners

920905

920907

10 szt/pcs
pack./opak.

2x1 kg

10 szt/pcs
pack./opak.

920906

2x1,5 kg

2x2 kg

4 szt/pcs
pack./opak.

6 szt/pcs
pack./opak.

box / opakowanie
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Cross-Form

materiał: neopren, poliester / material: neoprene, polyester
materiał odporny na zabrudzenia / stain-resistant material
zapięcie regulowane na rzep / adjusting velcro fasteners

VELCRO WEIGHTS
OBCIĄŻENIA NA RZEP

box / opakowanie

920908

2x1,5 kg

6 szt/pcs
pack./opak.

Com-Form IV

920909

4 szt/pcs
2x2 kg pack./opak.

VELCRO WEIGHTS
OBCIĄŻENIA NA RZEP

materiał: neopren / material: neoprene
specjalnie wyprofilowane obciążenia na nadgarstki / specially profiled
wrist weights

anatomiczne wycięcie na kciuk stabilizuje obciążenie gwarantując
poprawność wykonywanych ćwiczeń / anatomic thumb opening
stabilising the load and ensuring that exercises are performed correctly

box / opakowanie

920910
64

20 szt/pcs
2x0,5 kg pack./opak.

920911

2x1 kg

10 szt/pcs
pack./opak.

920912

2x1,5 kg

6 szt/pcs
pack./opak.

#yoga&fitness

small steps
can lead you

to big changes.
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Flexmat V

FITNESS MAT
MATA DO ĆWICZEŃ

antypoślizgowa / non-skid
krawędzie wzmocnione taśmą / edged with a tape
rączki ułatwiające transport / handles facilitate transportation

materiał: miękki, niechłonący wilgoci neopren / material: soft neoprene,
not absorbing moisture
wymiary / dimensions: 180 x 60 cm
pakowanie / packing: 12 szt.

838319
920913

grubość /
thickness 0,6 cm

Softmat

838320
66

grubość /
thickness 1 cm

920914

grubość /
thickness 0,6 cm

FITNESS MAT
MATA DO ĆWICZEŃ

838321

920915

grubość /
thickness 0,6 cm

antypoślizgowa (plaster miodu) / non-skid (honeycomb)
taśma ułatwiająca transport / band facilitates transportation
materiał: miękka, niechłonąca wilgoci pianka nbr / material:
soft nbr foam, not absorbing moisture

grubość /
thickness 1 cm

921000

grubość /
thickness 1,5 cm

wymiary / dimensions: 180 x 60 cm
pakowanie / packing: 10 szt.

#yoga&fitness

your workouts
will be much better

with
proper
foundation.
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Lightmat II

FITNESS MAT
MATA DO ĆWICZEŃ

antypoślizgowa / non-skid
materiał: pianka pvc / material: pvc foam

wymiary / dimensions: 180 x 60 cm
pakowanie / packing: 12 szt.

838323

838324

920917

68

grubość /
thickness 0,6 cm

920916

grubość /
thickness 0,6 cm

920933

grubość /
thickness 0,4 cm

#yoga&fitness

Hamsa II

YOGA MAT
MATA DO YOGI

antypoślizgowa / non-skid
jednowarstwowa / one layer
materiał / material: tpe

wymiary / dimensions: 180 x 60 cm
pakowanie / packing: 12 szt.

838325

838326
920920

grubość /
thickness 0,4 cm

920921

grubość /
thickness 0,4 cm
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Matbag

MAT BAG
POKROWIEC NA MATĘ

materiał / material: pvc
wymiary / dimensions: 57 x 24 cm

838552

838551

Scrab

PUZZLE MAT
MATA POD SPRZĘT FITNESS

produkt nielogowany / unbranded product
antypoślizgowa / non-skid
zabezpiecza podłogę i tłumi dźwięki podczas upadku ciężarów / protects floor
from damage, suppresses noise during weights fall
łatwe składanie i rozkładanie / easy folding and unfolding

838751
70

przeznaczony do transportu mat do jogi i fitnessowych /
designed for transport of yoga and fitness mats
pakowanie / packing: 40 szt / pcs

grubość /
thickness 1,2 cm

921023

materiał / material: eva
wymiary jednego elementu / dimensions of one element: 61 x 61 cm
w zestawie: 4 elementy i elementy zamykające / set includes: 4 elements
and closing elements
pakowanie / packing: 6 szt / pcs

grubość /
thickness 1,2 cm

#yoga&fitness

inhale
exhale and

repeat.
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new/nowość

Softroll

920932

FITNESS ROLLER
WAŁEK FITNESS

efekt delikatnego masażu / effect of gentle massage
twardość / thickness: standard
materiał: pianka eva / material: eva foam
przeznaczenie: masaż, joga, pilates / purpose: massage, yoga, pilates

średnica wałka / diameter: 15 cm
długość wałka / lenght: 30 cm
pakowanie / packing: 10 szt / pcs

box / opakowanie

Smteel
new/nowość

920934

FITNESS ROLLER
WAŁEK FITNESS

wyposażony w specjalne wypustki dające efekt delikatnego masażu /
provided with special studs giving an effect of gentle massage
twardość / thickness: standard
materiał: pianka pu, pvc / material: pu foam, pvc
przeznaczenie: masaż, joga, pilates / purpose: massage, yoga, pilates

średnica wałka / diameter: 10 cm
długość wałka / lenght: 33,5 cm
pakowanie / packing: 10 szt / pcs

box / opakowanie
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Reel

FITNESS ROLLER
WAŁEK FITNESS

wyposażony w specjalne wypustki dające efekt delikatnego masażu /
provided with special studs giving an effect of gentle massage
twardość / thickness: standard
materiał: pianka pu, pvc / material: pu foam, pvc

przeznaczenie: masaż, joga, pilates / purpose: massage, yoga, pilates
średnica wałka / diameter: 13 cm
długość wałka / lenght: 46,5 cm
pakowanie / packing: 6 szt. / pcs

box / opakowanie

838329

838328
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Teel II

920925

FITNESS ROLLER
WAŁEK FITNESS

wyposażony w specjalne wypustki dające efekt intensywnego masażu /
provided with special studs giving an effect of intensive massage
twardość / thickness: standard
materiał: pianka pu, pvc / material: pu foam, pvc

przeznaczenie: masaż, joga, pilates / purpose: massage, yoga, pilates
średnica wałka / diameter: 14,5 cm
długość wałka / lenght: 33,5 cm
pakowanie / packing: 6 szt. / pcs

box / opakowanie

Teel 2in1

838331

FITNESS ROLLER
WAŁEK FITNESS

wyposażony w specjalne wypustki dające efekt intensywnego
masażu / provided with special studs giving an effect of intensive
massage
w zestawie drugi, gładki wałek wykonany z pianki eva / another
smooth eva foam roller in the set
twardość / thickness: standard

materiał: pianka pu, pvc / material: pu foam, pvc
przeznaczenie: masaż, joga, pilates / purpose: massage, yoga, pilates
średnica wałka / diameter: 14,5 cm / 10 cm
długość wałka / lenght: 33,5 cm / 33,5 cm
pakowanie / packing: 6 szt. / pcs

box / opakowanie
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Roll II

920927

FITNESS ROLLER
WAŁEK FITNESS

wyposażony w specjalne wypustki dające efekt intensywnego masażu /
provided with special studs giving an effect of intensive massage
twardość / thickness: standard
materiał: pianka pu, pvc / material: pu foam, pvc

przeznaczenie: masaż, joga, pilates / purpose: massage, yoga, pilates
średnica wałka / diameter: 15 cm
długość wałka / lenght: 33 cm
pakowanie / packing: 6 szt. / pcs

box / opakowanie

Roll 2in1

838333

FITNESS ROLLER
WAŁEK FITNESS

wyposażony w specjalne wypustki dające efekt intensywnego masażu /
provided with special studs giving an effect of intensive massage
w zestawie drugi, gładki wałek wykonany z pianki eva / another smooth
eva foam roller in the set
twardość / thickness: standard

materiał: pianka pu, pvc / material: pu foam, pvc
przeznaczenie: masaż, joga, pilates / purpose: massage, yoga, pilates
średnica wałka / diameter: 14,5 cm / 10 cm
długość wałka / lenght: 33 cm / 33 cm
pakowanie / packing: 6 szt. / pcs

box / opakowanie
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new/nowość

Mixroll

920931

FITNESS ROLLER SET
ZESTAW WAŁKÓW FITNESS

w zestawie 3 wałki / 3 rollers in a set
twardość / thickness: soft, standard, hard
materiał: pianka eva, pvc, pe / material: eva, pvc, pe foam
przeznaczenie: ćwiczenia ogólnorozwojowe /
purpose: general exercises

średnica wałka / diameter: 3,5 / 9,5 / 14,5 cm
długość wałka / lenght: 33 cm / 33cm / 33cm
pakowanie / packing: 8 szt / pcs

box / opakowanie

Thin Roll
new/nowość

921011

MASSAGE ROLLER
WAŁEK DO MASAŻU

wyposażony w specjalne wypustki dające efekt delikatnego
masażu / provided with special studs giving an effect of gentle
massage
wałek z obrotowym trzonem, łożyskowany /
a roll with a movable stem, bearing mounted
twardość / thickness: standard

materiał: pianka pu, pvc / material: pu, pvc foam
przeznaczenie: masaż / purpose: massage
średnica wałka / diameter: 4,5 cm
długość wałka / lenght: 53,5 cm
powierzchnia masująca / massaging surface: 25 cm
pakowanie / packing: 10 szt / pcs

box / opakowanie

76

#yoga&fitness

new/nowość

Double Roll

921014

MASSAGE DEVICE
URZĄDZENIE DO MASAŻU

wygodny, ergonomiczny uchwyt /
comfortable ergonomic grip
gumowe gałki masujące wybraną część ciała / rubber
massage balls for a chosen body part: 2 szt. / pcs
materiał: guma, pu / material: rubber, pu

szerokość / width: 17 cm
wysokość / height: 11 cm
średnica końcówki masującej / massage tip diameter: 6 cm
pakowanie / packing: 20 szt / pcs
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new/nowość

Roll Ball

Grespi II

921015

920943

MASSAGE BALL
KULKA DO MASAŻU

wyposażona w specjalne wypustki dające efekt punktowego
masażu / equipped with special protrusions giving the effect
of a pressure point massage
materiał: guma, pu / material: rubber, pu

SET OF RELAXATION BALLS
ZESTAW PIŁECZEK RELAKSACYJNYCH

średnica / diameter: 65 mm
różne kolory / mix of colours

szerokość końcówki masującej / massage tip width: 4,5 cm
średnica końcówki masującej / massage tip diameter: 5 cm
średnica uchwytu / grip diameter: 7 cm
pakowanie / packing: 50 szt./pcs

materiał / material: pvc
pakowanie / packing: 200 kpl./sets

832309
78
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don’t

things
you can’t count on.
get yourself
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new/nowość

Fitball III

GYMNASTIC BALL
PIŁKA GIMNASTYCZNA

system anti-burst - w przypadku przebicia piłki następuje powolne uwolnienie
powietrza / anti-burst system - if the ball is punctured the air is released slowly
maksymalna waga użytkownika / maximum weight of user: 300 kg

materiał / material: pvc
pompka w zestawie / pump in a set
pakowanie / packing: 9 szt. / pcs

838336 55 cm

920936

55 cm

921020

55 cm

838335 65 cm
838334 75 cm

920937

65 cm

921021

65 cm

838339 55 cm

920938

Fitball Mod

75 cm

GYMNASTIC BALL
PIŁKA GIMNASTYCZNA

921022

75 cm

system anti-burst - w przypadku przebicia piłki następuje powolne
uwolnienie powietrza / anti-burst system - if the ball is punctured the air
is released slowly
maksymalna waga użytkownika / maximum weight of user: 300 kg

838338 65 cm

materiał / material: pvc
pompka w zestawie / pump in a set
pakowanie / packing: 9 szt. / pcs

new/nowość

920940

55 cm

920941

65 cm

920942

75 cm
box / opakowanie
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new/nowość

Half Fit

920939

GYMNASTIC BALL
PIŁKA GIMNASTYCZNA

system anti-burst - w przypadku przebicia piłki następuje powolne
uwolnienie powietrza / anti-burst system - if the ball is punctured
the air is released slowly
połowa piłki o powierzchni gładkiej, połowa – z wypustkami
masującymi ciało i pobudzającymi krążenie krwi / a half of a ball
with a smooth surface, the other half – with protrusions massaging

the body and stimulating blood circulation
średnica / diameter: 65 cm
maksymalna waga użytkownika / maximum weight of user: 200 kg
materiał / material: pvc
pompka w zestawie / pump in a set
pakowanie / packing: 6 szt. / pcs

new/nowość

MASSAGE PILLOW
PODUSZKA DO MASAŻU

921001

Fit Seat Mat
średnica / diameter: 32,5 cm
materiał / material: pvc
pakowanie / packing: 20 szt. / pcs

834276

Fit Seat

MASSAGE PILLOW
PODUSZKA DO MASAŻU

838547

średnica / diameter: 32,5 cm
materiał / material: pvc
pakowanie / packing: 20 szt. / pcs
box / opakowanie
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Twist IV

920948

TWIST BOARD WITH MAGNETS
TWISTER Z MAGNESAMI

średnica / diameter: 27,5 cm
pakowanie / packing: 20 szt. / pcs

Twist III

Wild Twist IV

920949

TWIST BOARD WITH RESISTANCE TUBE AND MAGNETS
TWISTER Z LINKAMI I MAGNESAMI

linki z elastycznymi uchwytami
z pianki polietylenowej / rubber
ropes with elastic polyethylene
foam handles

836704

średnica / diameter: 27,5 cm
pakowanie / packing:
20 szt. / pcs

box / opakowanie
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Mambo IV

920945

STEP 3-STOPNIOWY
3-STAGE STEPPER

trzy stopnie regulacji wysokości / three steps of height
adjusting: 10 cm, 15 cm, 20 cm
antypoślizgowa powierzchnia / nonskid surface
antypoślizgowe, gumowe nakładki od spodu stepu / nonskid

rubber overlays on the bottom of stepper
wymiary / dimensions: 79 x 29 cm
maksymalne obciążenie / maximum weight of user: 100 kg
pakowanie / packing: 4 szt. / pcs

836708

Basic IV

920946

STEP 2-STOPNIOWY
2-STAGE STEPPER

dwa stopnie regulacji wysokości / two steps of height adjusting:
10 cm, 15 cm
antypoślizgowa powierzchnia / nonskid surface
antypoślizgowe, gumowe nakładki od spodu stepu / nonskid

rubber overlays on the bottom of stepper
wymiary / dimensions: 67 x 27 cm
maksymalne obciążenie / maximum weight of user: 100 kg
pakowanie / packing: 4 szt. / pcs

box / opakowanie

836707
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new/nowość

Mini Step

84

920947

2 LEVEL STEP
STEP 2 STOPNIOWY

Powierzchnia stepu / Stepping surface: 63 cm x 23 cm
Regulacja wysokości stepu 2 poziomy / 2-level height adjustment:
13 cm, 23 cm

Waga stepu / Product weight: 3.5 kg
Dopuszczalne obciążenie / Maximum user weight: 120 kg

#yoga&fitness

enjoy
your workouts

your goal is just
ahead.
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Expand

920952

RUBBER EXPANDER
EKSPANDER GUMOWY

wymiary gum / dimensions of rubber bands’: 1,2 x 50 cm
długość ekspandera z uchwytami / expander length
with handles: 74 cm

pakowanie / packing: 12 szt. / pcs

box / opakowanie

Exalt II

832386

RUBBER EXPANDER
EKSPANDER GUMOWY

wymiary gum / dimensions of rubber bands’: 0,6 x 60 cm
długość ekspandera z uchwytami / expander length
with handles: 75 cm

pakowanie / packing: 12 szt. / pcs

box / opakowanie
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Booster III

838343

METAL EXPANDER
EKSPANDER METALOWY

wymiary sprężyn / dimensions of springs: 1,7 x 28 cm
długość ekspandera z uchwytami / expander length
with handles: 75 cm

pakowanie / packing: 20 szt. / pcs

box / opakowanie

Flexing II

920951

RUBBER EXPANDER
EKSPANDER GUMOWY

nowoczesny design / modern design
ergonomiczny, mocny uchwyt / ergonomic and durable
handles

838344

mocna, elastyczna guma / strong and flexible rubber: 120 cm
średnica gumy / rubber diameter: 1,15 x 0,2 cm
pakowanie / packing: 24 szt. / pcs

box / opakowanie
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Backer II

920953

EXPANDER WITH INTERCHANGABLE RUBBER BANDS
EKSPANDER Z WYMIENNYMI GUMAMI

materiał / material: tpr
mocna, elastyczna guma / strong
and flexible rubber: 127 cm
ergonomiczny, trwały uchwyt / ergonomic

tough grip
twardości / hardness: 9,7x1,6x1200 mm /
10,5x2x1200 mm / 11,2x2,5x1200 mm
pakowanie / packing: 24 szt. / pcs

838345

materiał: pianka pe / material: pe foam
pakowanie / packing: 20 szt. / pcs

920980
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THIGH MASTER
AGRAFKA

920980

Squeezer II

#yoga&fitness

Lilt I

838346

RESISTANCE BANDS ATTACHED TO DOORS, SINGLE
TAŚMY TRENINGOWE MOCOWANE DO DRZWI, POJEDYNCZE

wytrzymałe taśmy do ćwiczeń z uchwytem
na drzwi / durable fitness bands with
a door grip
możliwość regulacji długości taśm /
adjustable band length
wymiary taśm / band sizes:
0,38 x 0,14 x 105 cm
uchwyty na ręce lub nogi / hand and
foot handles

uchwyty / handles: pvc, eva
wymiary uchwytów / handle sizes:
3,8 x 0,14 x 58 cm
max długość taśmy (od uchwytu do uchwytu)
/ max tape lenght (grip-grip): 152 cm
maksymalne obciążenie produktu / max
product load: 100 kg
pakowanie / packing: 24 szt. / pcs

box / opakowanie

Stretch

838348

EXPANDER ATTACHED TO DOORS
EKSPANDER MOCOWANY DO DRZWI

uchwyt umożliwiający mocowanie do drzwi /
a grip which can be attached to doors
materiał: guma / material: rubber

wymiary / dimensions: 1,05 x 0,25 x 100 cm
pakowanie / packing: 30 szt. / pcs

box / opakowanie

89

#yoga&fitness

Power II

materiał: guma / material: rubber

920954

920956

920955

920957

920958

838731

box / opakowanie

920954

920955

920956

920957

920958

838731

resistance / opór

0-8 kg

6-14 kg

10-18 kg

15-25 kg

20-35 kg

30-65 kg

code

length / długość

208 cm

208 cm

208 cm

208 cm

208 cm

208 cm

width / szerokość

10 mm

15 mm

20 mm

28 mm

44 mm

64 mm

thickness / grubość

4,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

50

50

50

33

33

20

packaging / pakowanie
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RUBBER RESISTANCE BANDS
GUMY TRENINGOWE

#yoga&fitness

Grip Rubber

921008

FITNESS RUBBER WITH HANDLES
GUMA FITNESS Z UCHWYTAMI

materiał: guma, tworzywo sztuczne (uchwyty) /
material: rubber, plastic (grips)

wymiary / dimensions: 65 x 15 x 0,65 mm
przeznaczenie: joga, pilates / purpose: yoga, pilates

box / opakowanie

Swing II

920959

3 FITNESS BANDS SET
ZESTAW 3 GUM FITNESS

trzy stopnie napięcia: słaby, średni i silny / three
levels of tension: weak, medium and strong

wymiary / dimensions: 120 x 15 cm
pakowanie / packing: 20 kpl. / sets

box / opakowanie

832426
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Ribbon II

FITNESS RUBBER
GUMA FITNESS

trzy stopnie napięcia: słaby, średni i silny / three levels
of tension: weak, medium and strong

wymiary / dimensions: 200 x 15 cm
pakowanie / packing: 24 szt. / pcs

box / opakowanie

920960
słaby / weak

920961

920962

sredni / medium

silny / strong

trzy stopnie napięcia: słaby, średni i silny / three
levels of tension: weak, medium and strong

wymiary / dimensions: 50 x 5 cm
pakowanie / packing: 20 szt / pcs

838524
słaby / weak

3 FITNESS BANDS SET
ZESTAW 3 MINI GUM FITNESS

921007

Flex Set
new/nowość

box / opakowanie
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stretch your muscles

before going
heavy
weights.
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Crossfit Tweet I

920969

SKIPPING ROPE WITH BEARINGS
SKAKANKA Z ŁOŻYSKAMI

długość linki / rope length ca. 300 cm
linka stalowa pokryta tworzywem /
steel rope covered with plastic
łożyskowana / bearing mounted

ergonomiczna rękojeść / ergonomic handle
długość rączek / handle length: ca. 16 cm
pakowanie / packing: 48 szt. / pcs

box / opakowanie

Crossfit Midd

838532

SKIPPING ROPE WITH BEARINGS
SKAKANKA Z ŁOŻYSKAMI

długość linki / rope length ca. 300 cm
linka stalowa pokryta tworzywem /
steel rope covered with plastic
łożyskowana / bearing mounted

ergonomiczna rękojeść / ergonomic handle
długość rączek / handle length: ca. 16 cm
pakowanie / packing: 48 szt. / pcs

box / opakowanie
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Crossfit

SKIPPING ROPE
SKAKANKA

długość linki / rope length ca. 300 cm
regulacja długości linki / length adjustment
linka stalowa pokryta tworzywem / steel rope covered with plastic

obrotowe końcówki zapobiegające skręcaniu linki / rotary tips preventing
rope torsion
długość rączek / handle length: ca. 16 cm
pakowanie / packing: 48 szt. / pcs

Crossfit

834196

834195

834197

920971

JUMPING ROPE WITH ELECTRONIC COUNTER
SKAKANKA Z LICZNIKIEM ELEKTRONICZNYM

838534

funkcje licznika: czas, kalorie, zliczanie, wskaźnik
redukcji wagi (g) / counter functions: time,
deduct, calories burnt, weight reduction index (g)
długość linki / rope length ca. 265 cm, pvc
regulacja długości linki / length adjustment

Feel Rope

długość rączek / handle length: ca. 18,5 cm
rączka: antypoślizgowa, z poprzecznymi prążkami
/ handle: antislippery with crosswise bars
zasilanie: bateria lr44 / powered by: lr44 battery
pakowanie / packing: 50 szt. / pcs

box / opakowanie

Load Rope
new/nowość

921002

JUMPING ROPE WITH PUMP WEIGHTS
SKAKANKA Z OBCIĄŻENIEM

bardziej intensywny trening dzięki dodatkowemu
obciążeniu z możliwością regulacji / more intensive
training with additional, removable weight with adjustment
łożyskowana / bearing mounted
długość linki / rope length ca. 286 cm, pvc
regulacja długości linki / length adjustment

długość rączek / handle length: ca. 18,5 cm
rączka: antypoślizgowa, z poprzecznymi prążkami /
handle: antislippery with crosswise bars
pakowanie / packing: 20 szt. / pcs
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Pump IV

838535

JUMPING ROPE WITH PUMP WEIGHTS
SKAKANKA Z OBCIĄŻENIEM

bardziej intensywny trening dzięki dodatkowemu
obciążeniu z możliwością wyjęcia / more intensive training
with additional weight (removable weight): 2 x 200 g
łożyskowana / bearing mounted
długość linki / rope length ca. 286 cm, pvc
regulacja długości linki / length adjustment

długość rączek / handle length: ca. 18,5 cm
wygodna, ergonomicznie profilowana pianka absorbująca
wilgoć / comfortable, ergonomically profiled moisture
absorbing foam
pakowanie / packing: 24 szt. / pcs

box / opakowanie

łożyskowana / bearing mounted
długość linki / rope length ca. 275 cm
trwała, naturalna skóra / persistent, natural leather
długość rączek / handle length: ca. 14 cm

wygodne, mocne, drewniane rączki / comfortable and
strong wooden handles
pakowanie / packing: 50 szt. / pcs

box / opakowanie
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LEATHER JUMPING ROPE
SKAKANKA SKÓRZANA

838537

Quick Skip III

#yoga&fitness

get some fun
while exercising

you’ll realize
it’s the best
kind of
fitness.
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Counter Rope II

921005

JUMPING ROPE WITH A COUNTER
SKAKANKA Z LICZNIKIEM

921006

licznik mechaniczny / mechanical counter
długość linki / rope length ca. 260 cm, pvc
regulacja długości linki / length adjustment
długość rączek (bez licznika) / handle length

(without a counter): ca. 13,5 cm
rączka: antypoślizgowa, z poprzecznymi prążkami /
handle: antislippery with crosswise bars
pakowanie / packing: 48 szt. / pcs

Vigor III 836688

box / opakowanie
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licznik mechaniczny / mechanical counter
długość linki / rope length ca. 270 cm, pvc
regulacja długości linki / length adjustment
długość rączek (bez licznika) / handle length (without
a counter): ca. 10,5 cm

rączka: antypoślizgowa, z poprzecznymi prążkami / handle:
antislippery with crosswise bars
pakowanie / packing 20 szt. / pcs

box / opakowanie

JUMPING ROPE WITH A COUNTER
SKAKANKA Z LICZNIKIEM

920973

Vigor IV

#yoga&fitness

Whizzer

JUMPING ROPE
SKAKANKA

bardzo lekka, umożliwia szybki trening / ultra lightweight,
makes quick training possible
długość linki / rope length: ca. 300 cm, pvc
regulacja długości linki / length adjustment

Whizzer

920974

box / opakowanie

rączka: antypoślizgowa,
ze strukturą plastra miodu / handle: antislippery
honey-comb structure
pakowanie / packing: 20 szt. / pcs

SKIPPING ROPE WITH BEARINGS
SKAKANKA Z ŁOŻYSKAMI

Candy Rope II

838540
Candy Rope

838539

81241

838550

łożyskowana / bearing mounted
długość linki / rope length: ca. 300 cm, pvc
średnica linki / rope diameter
regulacja długości linki / length adjustment: 5 mm
długość rączek / handle length: ca. 13 cm

838538

długość rączek / handle length: ca. 16 cm
rączka: antypoślizgowa, z poprzecznymi prążkami / handle:
antislippery with crosswise bars
pakowanie / packing: 48 szt. / pcs

920975

920976

920977
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Quick Jump III

838752

JUMPING ROPE
SKAKANKA

produkt nielogowany / unbranded product
długość linki (sznur) / rope length (cotton string):
ca. 280 cm
długość rączek / handle length: ca. 11,5 cm

komfortowe, miękkie uchwyty / comfortable, soft handles
możliwość regulacji siły uścisku / resistance adjustment: 20-40 kg
pakowanie / packing: 48 szt. / pcs

832399

100

wygodne, mocne, drewniane rączki / comfortable and
strong wooden handles
pakowanie / packing: 100 szt. / pcs

ADJUSTABLE HAND GRIP
ŚCISKACZ Z REGULACJĄ

Cramp II

Cramp

920963

920964

#yoga&fitness

new/nowość

Cramp Counter

920965

HAND GRIP WITH COUNTER
ŚCISKACZ Z LICZNIKIEM

ściskacz do treningu crossfit / crossfit squeezer
materiał / material: aluminum
komfortowe uchwyty / comfortable handles
siła uścisku / squeeze force: 60 kg

838527

sprężyna / spring: φ 6 mm
waga / weight: 250 g
pakowanie / packing: 50 szt. / pcs

licznik mechaniczny / mechanical counter
komfortowe, miękkie uchwyty / comfortable, soft handles
możliwość regulacji siły uścisku / resistance adjustment: 20-40 kg
pakowanie / packing: 48 szt / pcs

METAL HAND GRIP
ŚCISKACZ METALOWY

920966

Clamp II

Clamp

box / opakowanie

101

#yoga&fitness

Twinge

HAND GRIP WITH COUNTER
ŚCISKACZ Z LICZNIKIEM

838529

licznik mechaniczny / mechanical counter
komfortowe uchwyty / comfortable handles
siła uścisku / squeeze force: 15-20 kg / 20-25 kg

sprężyna / spring: φ 4,5 mm / φ 6 mm
pakowanie / packing: 48 szt. / pcs

838530
materiał: sprężyna stalowa / material: steel spring
komfortowe, gumowane uchwyty / comfortable, rubbered handles
pakowanie / packing: 48 szt. / pcs

box / opakowanie

HAND GRIPS SET
ZESTAW ŚCISKACZY

921003

Hug

new/nowość

box / opakowanie
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Atlan II

838528

HAND GRIPS SET
ZESTAW ŚCISKACZY

produkt nielogowany / unbranded product
materiał: sprężyna stalowa / material: steel spring

materiał: sprężyna stalowa / material: steel spring
komfortowe, piankowe uchwyty / comfortable, foam handles
pakowanie / packing: 100 kpl. / sets

832400

HAND GRIPS SET
ZESTAW ŚCISKACZY

uchwyty z tworzywa sztucznego / plastic handles
pakowanie / packing: 100 kpl. / sets

920967

Intense II

Intense

box / opakowanie
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#gym #fitnessgloves

Elena II

921310

FITNESS GLOVES
RĘKAWICE FITNESS

materiał: 75% skóra, 20% poliamid, 5% poliester /
material: 75% leather, 20% polyamide, 5% polyester
ściągacz na nadgarstek / wrist strap
pakowanie / packing: 100 szt. / pcs

S (18-19 cm)

921313

S (18-19 cm)

921311

M (19-20 cm)

921314

M (19-20 cm)

921312

L (21-21 cm)

921315

L (21-21 cm)

materiał: 75% skóra, 20% poliamid, 5% poliester / material: 75% leather,
20% polyamide, 5% polyester
ściągacz na nadgarstek / wrist strap
pakowanie / packing: 100 szt. / pcs

FITNESS GLOVES
RĘKAWICE FITNESS

Zoe II

921316

S (18-19 cm)

921319

S (18-19 cm)

921317

M (19-20 cm)

921320

M (19-20 cm)

921318

L (21-21 cm)

921321

L (21-21 cm)
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Gantlet II

FITNESS GLOVES
RĘKAWICE FITNESS

materiał: 65% skóra, 20% poliamid, 15% guma / material: 65% leather, 20% polyamide, 15% rubber
szeroki ściągacz na nadgarstek / wide wrist strap
pakowanie / packing: 100 szt. / pcs

921322

M (20-22 cm)

921323

L (22-24 cm)

921324

XL (24-26 cm)

materiał: 65% skóra, 20% poliamid, 10% guma, 5% poliester /
material: 65% leather, 20% polyamide, 10% rubber, 5% polyester
szeroki ściągacz na nadgarstek / wide wrist strap
pakowanie / packing: 100 szt. / pcs
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FITNESS GLOVES
RĘKAWICE FITNESS

838555

M (20-22 cm)

838556

L (22-24 cm)

838557

XL (24-26 cm)

Miton

old weightlifting truth

#yoga&fitness

solid grip
is everything.
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Guanto II
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FITNESS GLOVES
RĘKAWICE FITNESS

materiał: 75% skóra, 20% elastan, 5% poliester / material: 75% leather, 20% elastane, 5% polyester
szeroki ściągacz na nadgarstek / wide wrist strap
pakowanie / packing: 100 szt. / pcs

materiał: 65% skóra, 20% poliamid, 10% guma, 5% poliester /
material: 65% leather, 20% polyamide, 10% rubber, 5% polyester
szeroki ściągacz na nadgarstek / wide wrist strap
pakowanie / packing: 100 szt. / pcs

921328

M (20-22 cm)

921331

M (20-22 cm)

921329

L (22-24 cm)

921332

L (22-24 cm)

921330

XL (24-26 cm)

921333

XL (24-26 cm)

FITNESS GLOVES
RĘKAWICE FITNESS

Rayo III

921033

M (20-22 cm)

921030

M (20-22 cm)

921034

L (22-24 cm)

921031

L (22-24 cm)

921035

XL (24-26 cm)

921032

XL (24-26 cm)

#gym #fitnessgloves

Toro II

FITNESS GLOVES
RĘKAWICE FITNESS

materiał: 65% skóra, 30% poliamid, 5% poliester / material: 65% leather, 30% polyamide, 5% polyester
szeroki ściągacz na nadgarstek / wide wrist strap
pakowanie / packing: 100 szt. / pcs

921658

M (20-22 cm)

921659

L (22-24 cm)

921660

XL (24-26 cm)

materiał: 65% skóra, 20% poliamid, 10% guma, 5% poliester /
material: 65% leather, 20% polyamide, 10% rubber, 5% polyester
szeroki ściągacz na nadgarstek / wide wrist strap
pakowanie / packing: 100 szt. / pcs

FITNESS GLOVES
RĘKAWICE FITNESS

921027

M (20-22 cm)

921028

L (22-24 cm)

921029

XL (24-26cm)

Gant II
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Faneg

FITNESS GLOVES
RĘKAWICE FITNESS

produkt nielogowany / unbranded product
materiał: 75% skóra, 20% elastan, 5% poliester / material: 75% leather, 20% elastane, 5% polyester
szeroki ściągacz na nadgarstek / wide wrist strap
pakowanie / packing: 100 szt. / pcs

838284

M (20-22 cm)

838285

L (22-24 cm)

838286

XL (24-26 cm)

produkt nielogowany / unbranded product
materiał: 75% skóra, 20% elastan, 5% poliester / material: 75% leather, 20% elastane, 5% polyester
szeroki ściągacz na nadgarstek / wide wrist strap
pakowanie / packing: 100 szt. / pcs
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838287

M (20-22 cm)

838288

L (22-24 cm)

838289

XL (24-26 cm)

FITNESS GLOVES
RĘKAWICE FITNESS

Fiks

#yoga&fitness

#stabilisers
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Segro

KNEE SUPPORT
ŚCIĄGACZ STAWU KOLANOWEGO

830455

rozmiar: uniwersalny / size: universal
materiał: 58% nylon, 7% satyna, 35% guma / material: 58% nylon, 7% rayon, 35% rubber
pakowanie / packing: 144 szt.

box / opakowanie

838561
rozmiar: uniwersalny / size: universal
materiał: 58% nylon, 7% satyna, 35% guma / material: 58%
nylon, 7% rayon, 35% rubber
pakowanie / packing: 144 szt.

box / opakowanie
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830453

ANKLE SUPPORT
ŚCIĄGACZ STAWU SKOKOWEGO

Segro

838559

#stabilisers

Segro

WRIST SUPPORT
ŚCIĄGACZ NADGARSTKA

830452

rozmiar: uniwersalny / size: universal
materiał: 58% nylon, 7% satyna, 35% guma / material: 58% nylon, 7% rayon, 35% rubber
pakowanie / packing: 144 szt.

box / opakowanie

838558
rozmiar: uniwersalny / size: universal
materiał: 58% nylon, 7% satyna, 35% guma / material: 58% nylon, 7% rayon, 35% rubber
pakowanie / packing: 144 szt.

ELBOW BRACE
ŚCIĄGACZ STAWU ŁOKCIOWEGO

Segro

box / opakowanie

830454

838560
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Flare

82124

WAIST SUPPORT
ŚCIĄGACZ TALII Z USZTYWNIENIEM

rozmiar uniwersalny / universal size:
100 x 21 cm
materiał: 70% neopren, 15% poliester,
15% nylon / 70% neoprene,
15% polyester, 15% nylon
pakowanie / packing: 20 szt. / pcs

Slim Belt

SLIMMING BELT
PAS WYSZCZUPLAJĄCY

grubość / thickness: 3 mm
zapięcie / fastening: rzep / velcro
krawędzie wykończone elastyczną lamówką / trimmed with soft elastic edging
to protect your contact zones
pakowanie / packing: 25 szt. / pcs

box / opakowanie

Line

82226

WAIST SUPPORT
ŚCIĄGACZ TALII

rozmiar uniwersalny / universal size: 107 x 21,5 cm
materiał: 70% neopren, 15% poliester, 15% nylon / 70%
neoprene, 15% polyester, 15% nylon
pakowanie / packing: 20 szt. / pcs

921062

S/M

921063

L/XL

921060

S/M

921061

L/XL

box / opakowanie
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Musto

KNEE JOIN SUPPORT
ŚCIĄGACZ STAWU KOLANOWEGO

regulacja rozmiaru za pomocą trzech zapięć na rzep / size adjustment thanks to three velcro fasteners
materiał: 70% neopren, 15% poliester, 15% nylon / material: 70% neoprene, 15% polyester, 15% nylon
pakowanie / packing: 100 szt. / pcs

ELBOW SUPPORT
ŚCIĄGACZ ŁOKCIA

box / opakowanie

82137

Fitband

920997
82114

Cubi

rozmiar: uniwersalny / size: universal
materiał: 70% neopren, 15% poliester, 15% nylon /
material: 70% neoprene, 15% polyester, 15% nylon pakowanie /
pakowanie / packing: 100 szt / pcs

new/nowość

WRIST SUPPORT
ŚCIĄGACZ NADGARSTKA

rozmiar: uniwersalny / size: universal
materiał: 70% neopren, 15% poliester, 15% nylon /
material: 70% neoprene, 15% polyester, 15% nylon
pakowanie / packing: 100 szt. / pcs

82225

box / opakowanie
box / opakowanie

920999

new/nowość
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#stabilisers

Fitbit

WRIST SUPPORT
ŚCIĄGACZ NADGARSTKA

rozmiar: uniwersalny / size: universal
materiał: 70% neopren, 15% poliester, 15% nylon /
material: 70% neoprene, 15% polyester, 15% nylon
pakowanie / packing: 100 szt / pcs

box / opakowanie

82115

Hock

920998

KNEE JOIN SUPPORT
ŚCIĄGACZ STAWU KOLANOWEGO

new/nowość

materiał: 70% neopren, 15% poliester, 15% nylon /
material: 70% neoprene, 15% polyester, 15% nylon
pakowanie / packing: 100 szt. / pcs

ANKLE SUPPORT
ŚCIĄGACZ STAWU SKOKOWEGO

Rask

rozmiar: uniwersalny / size: universal
materiał: 58% nylon, 7% satyna, 35% guma /
material: 58% nylon, 7% rayon, 35% rubber
pakowanie / packing: 144 szt.

82221
82222
82223
82224

S (30-35 cm)

82120

M (32-37 cm)

L (33-38 cm)

XL (35-40 cm)
box / opakowanie

116

box / opakowanie

S (18,2-21,3 cm)

82121

M (20,6-22,4 cm)

82122

L (21,5-24,7 cm)

82123

XL (22,3-26,7 cm)

#stabilisers

Lafe

Canis

KNEE JOINT SUPPORT
ŚCIĄGACZ STAWU KOLANOWEGO

materiał: 70% neopren, 15% poliester, 15% nylon /
material: 70% neoprene, 15% polyester, 15% nylon
pakowanie / packing: 100 szt. / pcs

82133

S (28,5-31,1 cm)

82134

M (30-33,6 cm)

82135

L (32-35,1 cm)

82136

XL (34,5-39,2 cm)

KNEE JOINT SUPPORT
ŚCIĄGACZ STAWU KOLANOWEGO

SLIMMING SHORTS
SZORTY WYSZCZUPLAJĄCE

Thin

3 zakresy regulacji rozmiaru za pomocą zamka /
3 size adjustment ranges thanks to a zip fastener
materiał: 70% neopren, 15% poliester, 15% nylon /
material: 70% neoprene, 15% polyester, 15% nylon
pakowanie / packing: 15 szt. / pcs

box / opakowanie

materiał: 70% neopren, 15% poliester, 15% nylon /
material: 70% neoprene, 15% polyester, 15% nylon
pakowanie / packing: 100 szt. / pcs

82129

S (28,5-31,1 cm)

82130

M (30-33,6 cm)

82131

L (32-35,1 cm)

82132

XL (34,5-39,2 cm)

box / opakowanie

82227

920996

new/nowość

box / opakowanie
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#technicaldata #specyfikacje

ergometers
model
/ model

Spin II
920871
Mataro II
920864
Oryx
920865
Vexor
920866
Hero
920867
Griffin
920868
Kartagena II
920869
Vital
921174
Tidal
921053

118

regulacja
oporu
/ tension
control

pomiar pulsu
przez
/ pulse
measurement
by

regulacja
siodełka
/ adjustment
of the seat

maks. waga
użytkownika
/ max. weight
of user

opór
/ tension

170 kg

mechaniczny |
mechanical

bezstopniowa
płynna regulacja
oporu | stepless
resistance
adjustment

dłonie | hands

w pionie
i poziomie |
vertical and
horizontal

170 kg

magnetyczny
zewnętrzny | outer
magnetic system

automatyczna,
32-stopniowa |
auto tension
control, 32-levels

dłonie | hands

w pionie
i poziomie |
vertical and
horizontal

170 kg

magnetyczny
zewnętrzny | outer
magnetic system

automatyczna,
16-stopniowa |
auto tension
control, 16-levels

dłonie | hands

w pionie
i poziomie |
vertical and
horizontal

170 kg

magnetyczny
zewnętrzny | outer
magnetic system

automatyczna,
16-stopniowa |
auto tension
control, 16-levels

dłonie | hands

w pionie
i poziomie |
vertical and
horizontal

8 kg / 10 kg

150 kg

magnetyczny
zewnętrzny | outer
magnetic system

automatyczna,
16-stopniowa |
auto tension control, 16-levels

dłonie | hands

w pionie
i poziomie |
vertical and
horizontal

5 kg / 7 kg

130 kg

magnetyczny
zewnętrzny | outer
magnetic system

ręczna,
8-stopniowa |
manual tension
control, 8-levels

dłonie | hands

w pionie |
vertical

120 kg

magnetyczny
zewnętrzny | outer
magnetic system

ręczna,
8-stopniowa |
manual tension
control, 8-levels

dłonie | hands

120 kg

magnetyczny
zewnętrzny | outer
magnetic system

ręczna,
8-stopniowa |
manual tension
control, 8-levels

120 kg

magnetyczny
zewnętrzny | outer
magnetic system

ręczna,
8-stopniowa |
manual tension
control, 8-levels

koło
zamachowe
/ flywheel

20 kg

9 kg / 11 kg

7 kg / 9 kg

6 kg / 8 kg

4 kg / 6 kg

4 kg / 6 kg

4 kg / 6 kg

regulacja
położenia
kierownicy
/ adjustable
handlebar

wymiary
/ dimensions

waga
/ weight

strona
/ page

127 x 56 x 114 cm

54 kg

16

109 x 56 x 149 cm

41 kg

17

118,6 x 56 x 139 cm

36,8 kg

18

102 x 56 x 142 cm

29 kg

19

29 kg

20

82 x 49 x 123 cm

20 kg

22

w pionie |
vertical

78,5 x 55 x 129 cm

19 kg

23

dłonie | hands

w pionie |
vertical

95 x 59 x 129,5 cm

15,6 kg

24

dłonie | hands

w pionie |
vertical

74 x 50 x 113 cm

22 kg

25

100 x 52,5 x 131 cm

#technicaldata #specyfikacje
#yoga&fitness

treadmills

regulacja
kąta nachylenia
/ incline range

pomiar pulsu
przez
/ pulse
measurement
by

1 - 22 km/h

0-20%

dłonie | hands

2,5 HP

0,8-20 km/h

0-18%

dłonie | hands

elektryczna |
motorized

2,5 HP

0-18 km/h

0-15%

dłonie | hands

150 kg

elektryczna |
motorized

2,5 HP

0-16 km/h

0-16%

dłonie | hands

120 kg

elektryczna |
motorized

2 HP

1-16 km/h

0-15%

dłonie | hands

maks. waga
użytkownika
/ max. weight
of user

rodzaj
/ type

silnik
/ motor

Arena
921056

150 kg

elektryczna |
motorized

4,5 HP

Hallet II
920880

150 kg

elektryczna |
motorized

Menkar II
920881

150 kg

Tempest
920882
Medusa
920883

model
/ model

ellipticals
model / model

Mantis
920879
Vigo II
920872

koło
zamachowe
/ flywheel

7 kg / 9 kg

9 kg / 11 kg

maks. waga
użytkownika
/ max. weight
of user

prędkość
/ speed

opór
/ tension

regulacja oporu
/ tension control

170 kg

magnetyczny
zewnętrzny | outer
magnetic system

automatyczna,
16-stopniowa | auto
tension control,
16-levels

170 kg

magnetyczny
zewnętrzny | outer
magnetic system

automatyczna,
16-stopniowa | auto
tension control,
16-levels

pomiar pulsu
przez
/ pulse
measurement
by

dłonie | hands

dłonie | hands

wymiary
pasa
bieżnego
/ size of running surface

wymiary
/ dimensions

51 x 140 cm

180 x 86 x 139 cm

77 kg

10

45 x 130 cm

187 x 74,5 x 114 cm

66 kg

11

44 x 125 cm

161,5 x 75 x 138 cm

64 kg

12

46 x 126 cm

154,5 x 71,0 x 127
cm

76 kg

13

43 x 120 cm

151.5 x 69 x 129.7
cm

45 kg

14

wymiary
/ dimensions

waga
/ weight

waga
/ weight

strona
/ page

strona
/ page

150 x 65 x 170 cm

67 kg

27

166 x 59 x 158 cm

63 kg

28
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#technicaldata #specyfikacje

ellipticals
model / model

Loki
920873
Vigil
920874
Tengus
920875
Arc
920877
Leganes II
920878
Demi
921054
Lunar
921055

120

koło
zamachowe
/ flywheel

maks. waga
użytkownika
/ max. weight
of user

opór
/ tension

regulacja oporu
/ tension control

170 kg

magnetyczny
zewnętrzny | outer
magnetic system

automatyczna,
16-stopniowa | auto
tension
control, 16-levels

170 kg

magnetyczny
zewnętrzny | outer
magnetic system

automatyczna,
16-stopniowa | auto
tension
control, 16-levels

150 kg

magnetyczny
zewnętrzny | outer
magnetic system

automatyczna,
16-stopniowa | auto
tension
control, 16-levels

6 kg / 8 kg

130 kg

magnetyczny
zewnętrzny | outer
magnetic system

ręczna, 8-stopniowa |
manual tension
control, 8-levels

4 kg / 6 kg

130 kg

magnetyczny
zewnętrzny | outer
magnetic system

ręczna, 8-stopniowa |
manual tension
control, 8-levels

5 kg / 7 kg

120 kg

magnetyczny
zewnętrzny | outer
magnetic system

ręczna, 8-stopniowa |
manual tension
control, 8-levels

4 kg / 6 kg

120 kg

magnetyczny
zewnętrzny | outer
magnetic system

ręczna, 8-stopniowa |
manual tension
control, 8-levels

8 kg / 10 kg

7 kg / 9 kg

8 kg / 10 kg

pomiar pulsu
przez
/ pulse
measurement
by

dłonie | hands

dłonie | hands

dłonie | hands

dłonie | hands

dłonie | hands

dłonie | hands

dłonie | hands

wymiary
/ dimensions

144 x 61 x 164 cm

waga
/ weight

strona
/ page

47 kg

29

30 kg

30

126 x 63 x 156 cm

36 kg

31

112 x 63 x 160 cm

28 kg

32

129,5 x 63 x 165,5
cm

26 kg

33

129,5 x 66 x 107 cm

26 kg

34

88 x 62 x 156,5 cm

23,5 kg

35

116,5 x 56 x 140 cm

#quickorder #szybkie
#yoga&fitness
zamówienie

foto / photo

nazwa / name

kod / code

Arena

921056

Hallet II

nowość /
new

foto / photo

nowość /
new

nazwa / name

kod / code

10

Medusa

920883

920880

11

Spin II

920871

16

Menkar II

920881

12

Mataro II

920864

17

Tempest

920882

13

Oryx

920865

new
/ nowy

new
/ nowy

page / strona

new
/ nowy

new
/ nowy

page / strona

14

18
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#quickorder #szybkie zamówienie

foto / photo

kod / code

Vexor

920866

new
/ nowy

Hero

920867

Griffin

920868

Kartagena
920869
II

122

nowość /
new

nazwa / name

page / strona

foto / photo

nowość /
new

nazwa / name

kod / code

page / strona

19

Vital

921174

new
/ nowy

24

new
/ nowy

20

Tidal

921053

new
/ nowy

25

new
/ nowy

22

Mantis

920879

new
/ nowy

27

23

Vigo II

920872

28

#quickorder #szybkie zamówienie

foto / photo

nowość /
new

page / strona

foto / photo

nazwa / name

nowość /
new

nazwa / name

kod / code

Loki

920873

new
/ nowy

29

Vigil

920874

new
/ nowy

30

Demi

921054

new
/ nowy

34

Tengus

920875

new
/ nowy

31

Lunar

921055

new
/ nowy

35

Arc

920877

new
/ nowy

32

Walking

920885

kod / code

Leganes II 920878

page / strona

33

37

123

#quickorder #szybkie zamówienie

foto / photo

nazwa / name

kod / code

Steppen

920886

nowość /
new

kod / code

38

Planker

920889

Escalator
920887
II

38

Scales
6 kg

838747

43

Column II 920868

39

Scales
8 kg

920879

43

41

Scales
10 kg

838303

43

920888

new
/ nowy

new
/ nowy

page / strona

foto / photo

nazwa / name

Crunch

124

nowość /
new

new
/ nowy

page / strona

41

#quickorder #szybkie zamówienie
foto / photo

nazwa / name

kod / code

Scales
12 kg

838304

Scales
16 kg

nowość /
new

page / strona

foto / photo

nowość /
new

nazwa / name

kod / code

page / strona

43

Sinis
2 kg

84419

44

838306

43

Sinis
2,5 kg

84421

44

Scales
20 kg

838307

43

Sinis
5 kg

84422

44

Scales
24 kg

838308

43

Sinis
10 kg

84423

44

Sinis
0,5 kg

84416

44

Sinis
20 kg

84424

44

Sinis
1 kg

84418

44

Olimp
1,25 kg

921569

new
/ nowy

45

Sinis
1,25 kg

84420

44

Olimp
2,5 kg

921570

new
/ nowy

45

125

#quickorder #szybkie zamówienie
foto / photo

nazwa / name

Olimp
5 kg

126

kod / code

nowość /
new

page / strona

foto / photo

nowość /
new

nazwa / name

kod / code

page / strona

45

Body
Pump
10 kg

921566

new
/ nowy

47

921568

new
/ nowy

47

921571

new
/ nowy

Olimp
10 kg

921572

new
/ nowy

45

Body
Pump
20 kg

Olimp
15 kg

921573

new
/ nowy

45

Egir 20

84231

49
48

Olimp
20 kg

921574

new
/ nowy

45

Egir 10

84233

49

Body
Pump
1,25 kg

921563

new
/ nowy

47

Arteus
150

921170

Body
Pump
2,5 kg

921564

new
/ nowy

47

Arteus
168

84363

Body
Pump
5 kg

921565

new
/ nowy

47

new
/ nowy

50

50

#quickorder #szybkie zamówienie
foto / photo

nazwa / name

kod / code

Arteus
183

84362

Arteus
213

Aketon

Lykos

Olimp
168
Olimp
183
Olimp
213

nowość /
new

foto / photo

nowość /
new

nazwa / name

kod / code

50

Extender

81459

54

84361

50

Shaper

81462

54

84391

51

Relever

84422

54

Subo II

920986
920987
920988
920983
920984
920985

M
L
XL
M
L
XL

57

Perun II

920989
920990
920991
920992
920993
920994

M
L
XL
M
L
XL

57

Rode

81599
81600
81601

Endow

838309
921010
921009

84392

page / strona

51

921588

new
/ nowy

921589

new
/ nowy

921590

new
/ nowy

52

52

52

M
L
XL
10 kg
15 kg
20 kg

page / strona

57

58

127

#quickorder #szybkie zamówienie
foto / photo

128

nazwa / name

kod / code

nowość /
new

Bestow

920890
920891

M
L

Rope
Extreme
II

foto / photo

nowość /
new

nazwa / name

kod / code

58

Twin

838544

921026

59

Shape IV
0,5 kg

920892

62

Stampbar
920978
II

59

Shape IV
0,75 kg

920893

62

Bracer IV

921024

59

Shape IV
1 kg

920894

62

Burly

838543

59

Shape IV
1,5 kg

921562

62

Twin B II

920981
920982

60

Shape IV
2 kg

920895

62

Double
Wheel II

921025

60

Monster II
920896
1 kg

62

new
/ nowy

page / strona

new
/ nowy

page / strona

60

#quickorder #szybkie zamówienie
foto / photo

nazwa / name

kod / code

nowość /
new

page / strona

foto / photo

nazwa / name

kod / code

nowość /
new

page / strona

Monster II
920897
2 kg

62

Spong II
2 kg

838313

63

Monster II
920898
3 kg

62

Form IV
0,5 kg

920903

63

Monster II
920899
4 kg

62

Form IV
0,75 kg

920904

63

Monster II
920900
5 kg

62

Form IV
1 kg

920905

63

Monster II
838549
6 kg

62

Form IV
1,5 kg

920906

63

64

Spong II
0,5 kg

920901

63

Form IV
2 kg

920907

Spong II
1 kg

920902

63

Cross-Form

920908
920909

1,5kg
2kg

64

129

#quickorder #szybkie zamówienie
foto / photo

130

nowość /
new

page / strona

foto / photo

nazwa / name

nowość /
new

nazwa / name

kod / code

Com-Form IV
0,5 kg

920910

64

Softmat II 838321

66

Com-Form IV
1 kg

920911

64

Softmat II 920892

66

Com-Form IV
1,5 kg

920912

64

Lightmat
II

920917

68

Flexmat V 920913

66

Lightmat
II

920916

68

Flexmat V 920914

66

Lightmat
920933
II

68

Flexmat V 920915

66

Hamsa II

920920

69

Softmat II 838320

66

Hamsa II

920921

69

kod / code

page / strona

#quickorder #szybkie zamówienie
foto / photo

nazwa / name

kod / code

Matbag

838551

Matbag

nowość /
new

page / strona

foto / photo

nowość /
new

nazwa / name

kod / code

page / strona

70

Reel

838328

73

838552

70

Teel II

920925

74

Scrab

838751

70

Teel
2 in 1

838331

74

Scrab

921023

70

Roll II

920927

75

Softroll

920932

new
/ nowy

72

Roll
2 in 1

838333

75

Smteel

920934

new
/ nowy

72

Mix Roll

920931

new
/ nowy

76

Reel

838329

73

Thin Roll

921011

new
/ nowy

76
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#quickorder #szybkie zamówienie
foto / photo

nazwa / name

kod / code

Double
Roll

921014

new
/ nowy

Roll Ball

921015

new
/ nowy

Grespi II

920943

Fitball III

920936
920937
920938

Fitball III

Fitball
Mod

132

page / strona

foto / photo

nowość /
new

nazwa / name

kod / code

page / strona

76

Half Fit

920939

new
/ nowy

81

78

Fit Seat
Mat

921001

new
/ nowy

81

78

Fit Seat

834276

81

55 cm
65 cm
75 cm
new/
nowy

80

Fit Seat

838547

81

921020
921021
921022

55 cm
65 cm
75 cm
new/
nowy

80

Twist IV

920948

82

920940
920941
920942

55 cm
65 cm
75 cm
new/
nowy

80

Wild
Twist IV

920949

82

Mambo
IV

920945

83

#quickorder #szybkie zamówienie
foto / photo

nazwa / name

kod / code

Basic IV

920946

Mini Step 920947

nowość /
new

page / strona

83

new
/ nowy

foto / photo

nazwa / name

kod / code

Squeezer
920980
II

nowość /
new

page / strona

88

84

Lilt II

838346

89

Expand

920952

86

Stretch

838348

89

Exalt II

832386

86

Power II

920954

90

Booster
III

838343

87

Power II

920955

90

Flexing II

920951

87

Power II

920956

90

Backer II

920953

88

Power II

920957

90

133

#quickorder #szybkie zamówienie
foto / photo

134

nazwa / name

kod / code

Power II

920958

Power II

nowość /
new

page / strona

foto / photo

nowość /
new

nazwa / name

kod / code

90

Flex Set

921007

838731

90

Crossfit
Tweet

920969

94

Grip
Rubber

921008

91

Crossfit
Midd

838532

94

Swing II

920959

91

Crossfit II

834196

95

Ribbon II 920960

92

Crossfit II

834195

95

Ribbon II

920961

92

Crossfit II

920971

95

Ribbon II

920962

92

Feel Rope 838534

95

new
/ nowy

page / strona

92

#quickorder #szybkie zamówienie
foto / photo

nazwa / name

kod / code

Load
Rope

921002

Pump IV

nowość /
new

foto / photo

nowość /
new

nazwa / name

kod / code

95

Whizzer

838550

99

838535

96

Candy
Rope II

920975

99

Quick
Skip III

838537

96

Candy
Rope II

920976

99

Counter
Rope

921005

98

Candy
Rope II

920977

99

Counter
Rope

921006

98

Quick
Jump II

838752

100

Vigor IV

920951

98

Cramp II

920963

100

Whizzer

920974

99

Cramp II

920964

100

new
/ nowy

page / strona

page / strona
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#quickorder #szybkie zamówienie
foto / photo

nazwa / name

Cramp
Counter

Clamp II

Twinge

Twinge

Hug

Atlan

kod / code

new
920965
/ nowy

920966

838529

838530

new
921003 / nowy

838528

Intense II 920967
136

nowość /
new

page / strona

101

101

102

102

102

103

103

foto / photo

nowość /
new

nazwa / name

kod / code

page / strona

Elena II

921310
921311
921312

S
M
L

105

Elena II

921313
921314
921315

S
M
L

105

Zoe II

921316
921317
921318

S
M
L

105

Zoe II

921319
921320
921321

S
M
L

105

Gantlet II

921322
921323
921324

M
L
XL

106

Miton II

838281
838282
838283

M
L
XL

106

Guanto II

921328
921329
921330

M
L
XL

108

#quickorder #szybkie zamówienie
foto / photo

nazwa / name

kod / code

nowość /
new

Guanto II

921331
921332
921333

M
L
XL

Rayo II

921033
921034
921035

page / strona

foto / photo

nowość /
new

nazwa / name

kod / code

page / strona

108

Segro

830455

112

M
L
XL

108

Segro

838561

112

Rayo II

921030
921031
921032

M
L
XL

108

Segro

830453

112

Toro II

921658
921659
921660

M
L
XL

109

Segro

838559

112

Gant II

921027
921028
921029

M
L
XL

109

Segro

830452

113

Faneg

838284
838285
838286

M
L
XL

110

Segro

838558

113

Fiks

838287
838288
838289

M
L
XL

110

Segro

830454

113
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#quickorder #szybkie zamówienie
foto / photo

nazwa / name

kod / code

Segro

838560

Flare

82124

Flare

920995

Thin

82227

Thin

920996

Line

82226

Musto
138

82137

nowość /
new

new
/ nowy

new
/ nowy

page / strona

foto / photo

nowość /
new

nazwa / name

kod / code

113

Musto

920997

114

Cubi

82225

114

Cubi

920999

114

Fitband

82114

115

114

Fitbit

82115

116

114

Fitbit

920998

new
/ nowy

116

Rask

82120
82121
82122
82123

S
M
L
XL

116

115

new
/ nowy

page / strona

115

115

new
/ nowy

115

#quickorder #szybkie zamówienie
foto / photo

kod / code

nowość /
new

82221
82222
82223
82224
82133
82134
82135
82136

S
M
L
XL
S
M
L
XL

Canis

82129
82130
82131
82132

Slim Belt

92062
92063

nazwa / name

Hock

Lafe

page / strona

foto / photo

nowość /
new

nazwa / name

kod / code

page / strona

116

Wall-hanger

922785

new
/ nowy

55

117

Ares

922787

new
/ nowy

56

S
M
L
XL

117

Standers

922786

new
/ nowy

56

S/M
L/XL

114

Slim Belt

92060
92061

S/M
L/XL

114
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#spokeyzone #strefaspokey

140

#spokey #catalogs
aqua

ƬWQHVV
outdoor

VNDWH
racket
winter

team

ƬJKW

PL )ROGHU]RVWDğSU]\JRWRZDQ\SU]H]ƬUPô6SRNH\VS]RRLQLHMHVWRIHUWàKDQGORZàZUR]XPLHQLXSU]HSLVÎZ.&
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