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tam, gdzie zdrowie łączy się z rozrywką
Poczuj zmianę ukształtowania terenu zgodnie z

profilem trasy w aplikacji

Motywacyjny trening to świetna zabawa. By rozpocząć wystarczy wykonać:
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Pobierz aplikację

Otwórz aplikację

Włącz Bluetooth

...i ciesz się treningiem!

tylko 4 kroki





KROK 1
Rozgrzewkę rozpocznij od pedałowania w bardzo wolnym tempie 
przez kilka minut. Przyzwyczaj swoje ciało do jednostajnego ruchu.

KROK 2 
Podkręć opór na kole. Utrzymuj maksymalne tempo pedałowania 
przez 30-40 sekund. Następnie wróć do poprzedniego, bardzo wolne-
go tempa, dając sobie kilkanaście sekund odpoczynku. Powtórz ćwi-
czenie 10 razy. 

KROK 3 
Zmniejsz opór do stanu początkowego. Przez 3 minuty pedałuj w spo-
kojnym tempie, przywracając organizmowi równowagę. 

WSKAZÓWKA
Podczas trenowania na rowerze można wydłużyć okres maksymal-
nego wysiłku, ponieważ nie obciążamy wtedy wszystkich partii mięśni  
i kręgosłupa. Jest to znacznie lżejsze dla organizmu niż ćwiczenia na 
bieżni i crosstrainerach. Warto pamiętać, że na rowerze treningowym 
spalamy kalorie, ale najbardziej trenujemy, wzmacniamy i budujemy 
łydki. 

RADA EKSPERTA:
„Ćwiczenia na pionowym rowerku treningowym odpowiadają jeździe 
na wygodnym rowerze miejskim lub trekkingowym. Tego typu sprzęt 
nie jest zalecany dla tych, którzy mają problemy z kręgosłupem. Na-
tomiast mogą na nim trenować osoby z problemami kardiologicznymi  
i układu krążenia, ponieważ ćwiczenia na rowerze poprawiają wydol-
ność płuc oraz pozytywnie wpływają na mięśnie pośladków, ud i pod-
-udzi. Rowerki poziome pozwalają na przyjęcie pozycji stymulowanej 
przez oparcie wysunięte maksymalnie do przodu. Nie obciąża to krę-
gosłupa i pozwala na lepsze uaktywnienie mięśni brzucha. Ten model 
zalecany jest dla osób z problemami z kręgosłupem oraz otyłych, a 
także dla kobiet w ciąży. Jest też świetną propozycją dla zawodowych 
kierowców, osób wykonujących prace biurowe lub inne »siedzące« za-
wody” – radzi Konrad Żuk, trener personalny. 

Rowery treningowe to idealny sprzęt do 
treningu aerobowego. Te popularne 
urządzenia pomagają utrzymać dobrą 
kondycję, zrzucić zbędne kilogramy oraz 
wyrzeźbić nogi. Przeznaczone są zarów-
no dla profesjonalistów, jak i amatorów.

DLACZEGO ROWER TRENINGOWY?
Rower treningowy to sprzęt niezwykle funkcjonalny, 
a w zależności od wybranego modelu, sprawdzi się  
w domowym zaciszu, w siłowni oraz klubie fitness. Po-
lecany jest osobom w każdym wieku, bez względu na 
stopień sprawności fizycznej. 

JAK WYBRAĆ SPRZĘT DLA SIEBIE?
Wszystko zależy od efektów, jakich oczekujemy od 
ćwiczeń. Trening na rowerze stacjonarnym doskonale 
wpływa na kształtowanie pośladków, ud, podudzi, ale 
także pomaga przy rehabilitacji oraz pozwala zrzucić 
zbędne kilogramy. Przy zakupie warto zwrócić uwagę 
na możliwość regulacji siedziska i pedałów, a także na 
liczbę programów treningowych i stopni obciążenia. 
Nowoczesne rowery mają też dodatkowe udogodnie-
nia, takie jak pulsometr czy podkładka pod książkę. 

ROWER TRENINGOWY  JAKI WYBRAĆ? ROWER TRENINGOWY  JAK ĆWICZYĆ?
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VITAL
Rower z oporem magnetycznym, sterowany ręcznie. Regulacja siodełka: 
pionowa. Opór: magnetyczny. 8-stopniowa, ręczna regulacja. Waga koła 
zamachowego: 4 kg. Pulsometr wbudowany w kierownicę. INTERAKTYW-
NOŚĆ: Komputer wyświetlający najważniejsze parametry: czas, dystans, 
prędkość, kalorie, puls, scan. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu 
domowego. MAKS. WAGA UŻTKOWNIKA: 100 kg. Rolki transportowe. PRZE-
CHOWYWANIE: Wymiary 95 x 59 x 129,5 cm. WAGA: 15,6 kg

89999
zł

C110
Prosty w obsłudze wyświetlacz. Opór magnetyczny z manualną,  
8-stopniową regulacją obciążenia. Ciężar koła zamachowego: 4 kg.  
INTERAKTYWNOŚĆ: Program manualny i celowy. Test sprawności. Pomiar 
tętna poprzez czujniki dłoni. Sygnalizacja przekroczenia tętna maks. 
PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA 
UŻYTKOWNIKA: 120 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary 84 x 43 x 120 cm. 
WAGA: 23 kg

69999
zł

OPEN&GO
Niewielki składany rower. Siodełko z regulacją. Lekki i wygodny. Bardzo  
poręczny. 8-stopniowa regulacja oporu. Magnetyczny system oporu. Masa 
koła zamachowego: 8 kg. INTERAKTYWNOŚĆ: Wyświetlacz LCD: prędkość, 
dystans, czas, kalorie. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego użytku domo-
wego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 90 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary 
urządzenia rozłożonego 68 x 39 x 117 cm, po złożeniu 28 x 39 x 130 cm.  
Kółka transportowe. Możliwość złożenia. WAGA: 15 kg

49999
zł

MINI BIKE
Rotor to świetne urządzenie dla pacjentów z niedowładem kończyn, 
po urazach, a także dla wszystkich osób starszych w celu uspraw-
niania i zapobiegania chorobom układu ruchu. Atutem jest fakt,  
iż posiada silnik wymuszający pracę kończyn, przy czym nie obciąża  
stawów. Na urządzeniu można ćwiczyć również w trybie Manual bez  
włączonego silnika zarówno w przód jak i w tył. INTERAKTYWNOŚĆ: Pilot  
sterujący pracą urządzenia, z dużym czytelnym wyświetlaczem  
i podświetleniem. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego użytku domowego  
i rehabilitacji. PRZECHOWYWANIE: Wymiary 49 x 41 x 29 cm. WAGA: 6,5 kg

129999
zł

C800
Rower z pionową i poziomą regulacją siodełka oraz regulacją kąta  
nachylenia kierownicy. Intuicyjny w obsłudze wyświetlacz. Stopki  
poziomujące. Pomiar tętna poprzez czujniki dłoni, bądź opcjonalnie  
bezprzewodowo za pośrednictwem paska telemetrycznego. Opór  
magnetyczny z elektroniczną, 32-stopniową regulacją obciążenia.  
Mechanizm korbowy 3-częściowy z łożyskami. INTERAKTYWNOŚĆ:  
19 programów treningowych, 12 predefiniowanych, program manualny, 
użytkownika, sterowane tętnem i mocą. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjne-
go treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 130 kg. PRZECHO-
WYWANIE: Wymiary 100 x 56 x 147 cm. WAGA: 28,5 kg

119999
zł

C415
Rower z pionową i poziomą regulacją siodełka oraz regulacją kąta  
nachylenia kierownicy. Czytelny i prosty w obsłudze wyświetlacz. Rol-
ki transportowe i stopki poziomujące. Pomiar tętna poprzez czujniki 
pulsu na kierownicy. Opór magnetyczny z elektronicznym, 32-stopnio-
wym zakresem regulacji obciążenia. Ciężar koła zamachowego: 10 kg. 
Mechanizm korbowy: 3-częściowy z łożyskami. INTERAKTYWNOŚĆ: 20 
programów treningowych, 12 predefiniowanych, program manualny,  
celowy, użytkownika, sterowane tętnem i mocą. Sygnalizacja przekro-
czenia tętna maks. Możliwość wprowadzenia danych 4 użytkowników.  
PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA 
UŻYTKOWNIKA: 150 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary 96 x 48 x 140 cm. 
WAGA: 28,5 kg

99999
zł

C410
Duże wygodne siedzisko z regulacją pionową i poziomą, rolki transportowe  
i stopki poziomujące. Regulowane położenie uchwytów kierownicy, uchwyt 
na bidon. Opór magnetyczny z elektroniczną, 32-stopniową regulacją  
obciążenia. Ciężar koła zamachowego: 8 kg. Mechanizm korbowy 
3-częściowy z łożyskami. INTERAKTYWNOŚĆ: 19 programów treningo-
wych, w tym 12 programów predefiniowanych, programy celowe, pro-
gram sterowany tętnem i mocą, program użytkownika oraz manualny. 
Pomiar tętna poprzez czujniki dłoni. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego 
treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 130 kg. PRZECHOWY-
WANIE: Wymiary 96 x 48 x 130 cm. WAGA: 30 kgProdukt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.
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129999
zł

C210 PERFORM
Rower z pionową i poziomą regulacją siodełka oraz regulacją kąta 
nachylenia kierownicy. Czytelny wyświetlacz. Rolki transportowe i stopki  
poziomujące. Uchwyt na bidon. Opór magnetyczny z elektroniczną, 
32-stopniową regulacją obciążenia. Ciężar koła zamachowego: 7 kg,  
mechanizm korbowy 3-częściowy z łożyskami. INTERAKTYWNOŚĆ:  
19 programów treningowych, 12 predefiniowanych, program manualny, 
celowy, użytkownika, sterowane tętnem i mocą. Sygnalizacja przekrocze-
nia tętna maks. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowe-
go. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 150 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary  
97 x 55 x 138 cm. WAGA: 30 kg

139999
zł

GIRO S1
Uchwyt z regulacją pochylenia, sensory pulsu, łatwy w obsłudze kom-
puter treningowy, czytelny wyświetlacz LCD z regulacją pochylenia,  
zintegrowany uchwyt do tabletu/smartfona, szerokie siodło z regulacją 
w pionie i poziomie, samopoziomujące się pedały z szerokimi paskami. 
Odpowiedni dla osób o niskim lub średnim wzroście. Maganetyczny 
system hamowania, 8 stopni regulacji obciążenia, masa zamachowa: 
6 kg, cichy napęd, obciążenie regulowane ręcznie, zasilanie: baterie 
2*AA. INTERAKTYWNOŚĆ: Czytelny wyświetlacz LCD 85 x 48 mm z pre-
zentacją czasu, predkości, dystansu, energii, tętna, kadencji, test Reco-
very. Pomiar tętna przez czujniki dotykowe, możliwość połączenia z dar-
mową aplikacją treningową KETTMaps przez kamerę tabletu. Aplikację  
KETTMaps moża wykorzystać do treningu interaktywnego z użyciem tras 
wideo. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. 
WAGA UŻYTKOWNIKA: 130 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe, 
poziomowanie podstawy. Wymiary 90 x 54 x 136 cm. WAGA: 30,7 kg

139999
zł

C120 ACTIVE
Rower z pionową i poziomą regulacją siodełka oraz regulacją kąta  
nachylenia kierownicy. Czytelny wyświetlacz. Rolki transportowe i stop-
ki poziomujące. Uchwyt na bidon. Pomiar tętna poprzez czujniki pul-
su na kierownicy. Opór magnetyczny z elektroniczną, 16-stopniową 
regulacją obciążenia. Ciężar koła zamachowego: 7 kg. Mechanizm 
korbowy, 3-częściowy z łożyskami. INTERAKTYWNOŚĆ: 20 programów 
treningowych, 12 predefiniowanych, program manualny, celowy,  
użytkownika, sterowane tętnem i mocą. Sygnalizacja przekroczenia tętna 
maks. Możliwość wprowadzenia danych 4 użytkowników. PRZEZNACZE-
NIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNI-
KA: 110 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary 105 x 63 x 142 cm. WAGA: 30 kg

139999
zł

C420
Regulacja pionowa i pozioma siodełka oraz kąta nachylenia kierownicy. 
Rolki transportowe i stopki poziomujące. Konstrukcja korpusu ułatwiają-
ca wsiadanie. Duże, komfortowe siedzisko. Uchwyt na bidon i urządzenie 
mobilne. Opór magnetyczny z elektroniczną, 32-stopniową regulacją 
obciążenia. Ciężar koła zamachowego: 12 kg. Mechanizm korbowy  
3-częściowy z łożyskami. INTERAKTYWNOŚĆ: 19 programów treningo-
wych,12 predefiniowanych, program manualny, celowy, użytkownika,  
sterowane tętnem i mocą. Pomiar tętna poprzez czujniki dłoni. Sygna-
lizacja przekroczenia tętna maks. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego 
treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 150 kg. PRZECHOWY-
WANIE: Wymiary 101 x 63 x 139 cm. WAGA: 30 kg

144999
zł

C215 PERFORM
Regulacja pionowa i pozioma siodełka oraz kąta nachylenia kierowni-
cy.Rolki transportowe i stopki poziomujące. Klasa A. Uchwyt na bidon. 
Opór magnetyczny z elektroniczną, 32-stopniową regulacją obciąże-
nia. Ciężar koła zamachowego: 7 kg. Mechanizm korbowy 3-częściowy  
z łożyskami.INTERAKTYWNOŚĆ: 19 programów treningowych 12 predefi-
niowanych, program manualny, celowy, użytkownika, sterowane tętnem 
i mocą. Pomiar tętna poprzez czujniki dłoni. Sygnalizacja przekrocze-
nia tętna maks. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowe-
go. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 150 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary  
106 x 55 x 148 cm. WAGA: 32 kg

179999
zł

I.ARTIC BLUETOOTH*
Siodełko regulowane w pionie i poziomie, regulacja kierownicy. Otwar-
ta rama zapewnia łatwe wejście na rower. Uchwyt na bidon. Magne-
tyczny system oporu z elektroniczną, 24-stopniową regulacją. Masa koła 
zamachowego: 8 kg. INTERAKTYWNOŚĆ: Wyświetlacz LCD z niebieskim 
podświetleniem. 10 programów treningowych z 24 poziomami trudno-
ści, 4 programy sterowane tętnem, 4 programy użytkownika, Body Fat 
Test, Program Random. Czujniki pomiaru pulsu na uchwytach. Moduł  
Bluetooth, przekształcający urządzenie w model iConcept (umożliwia 
podłączenie iPoda/iPhone’a oraz tabletów/smartfonów i wkorzystywa-
nie różnego rodzaju aplikacji treningowych, takich jak: BH by Kinomap, 
Run on Earth, Webatheltics, FitConsole, Cycle Rush). PRZEZNACZENIE:  
Do codziennego rekreacyjnego domowego użytku. MAKS. WAGA UŻYT-
KOWNIKA: 90 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary 103 x 54 x 128 cm. Kółka 
transportowe. WAGA: 30 kg. *Dostępny w wybranych sklepach.

Produkt na zamówienie. Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.
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209999
zł

POLARIS
Siodełko regulowane w pionie i poziomie, regulacja kierownicy. Powięk-
szona i wzmocniona konstrukcja i awangardowy, nowoczesny design. 
Żelowe siodełko. Łatwe wejście. Magnetyczny system oporu z elektro-
niczną, 24-stopniową regulacją. Masa koła zamachowego: 8 kg. INTER- 
AKTYWNOŚĆ: Wyświetlacz LCD z regulacją i 8 poziomami trudności, 
prędkość, dystans, czas, kalorie, puls. PRZEZNACZENIE: Do codzienne-
go intensywnego domowego użytku. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 130 
kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary 109 x 56 x 149 cm. Kółka transportowe.
WAGA: 40 kg

239999
zł

SB2.2
Rower spinningowy z mechanicznym systemem oporu. Pedały z no-
skami. Siodełko i kierownica regulowane w poziomie i pionie. Kierowni-
ca triatlonowa. Rama stalowa. Uchwyt na bidon. Mechaniczny system 
oporu. Przycisk awaryjnego zatrzymania. Napęd: Pas Poly-V. Masa koła 
zamachowego: 20 kg. INTERAKTYWNOŚĆ: Wyświetlacz LCD wskazują-
cy RPM, prędkość, kalorie, dystans, czas. PRZEZNACZENIE: do codzien-
nego rekreacyjnego domowego użytku. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA:  
115 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary 104 x 52 x 119 cm. Kółka transpor-
towe. WAGA: 42 kg

239999
zł

C215 PERFORM POZIOMY
Rower poziomy z wygodnym siedziskiem z oparciem stabilizującym krę-
gosłup. Regulacja pozioma siedziska. Rolki transportowe i stopki pozio-
mujące. Opór magnetyczny z elektroniczną, 32-stopniową regulacją 
obciążenia. Ciężar koła zamachowego: 9 kg. Mechanizm korbowy 3-czę-
ściowy z łożyskami. INTERAKTYWNOŚĆ: 19 programów treningowych,  
12 predefiniowanych, program manualny, celowy, użytkownika, sterowa-
ne tętnem i mocą. Pomiar tętna poprzez czujniki dłoni. Sygnalizacja prze-
kroczenia tętna maks. PRZEZNACZENIE: do rekreacyjnego treningu domo-
wego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 130 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary  
158 x 63 x 116 cm. WAGA: 46,5 kg

189999
zł

GIRO S3*
Uchwyt z regulacją pochylenia, sensory pulsu, komputer z menu w języ-
ku polskim, obsługa za pomocą centralnego przycisku, wyświetlacz LCD 
z regulacją pochylenia, zintegrowany uchwyt do tabletu, wygodne siodło 
z regulacją w pionie i poziomie, samopoziomujące się pedały z paskami. 
Odpowiedni dla osób o średnim lub wysokim wzroście. Maganetyczny sys-
tem hamowania, 15-stopniowa elektroniczna regulacja obciążenia, masa 
zamachowa: 8 kg, cichy napęd, zasilanie 230V/9V. INTERAKTYWNOŚĆ: 
Czytelny wyświetlacz LCD 117 x 86 mm, prezentacja czasu, predkości, dy-
stansu, energii, tętna, kadencji. 10 programów (6 podstawowych i 4 użyt-
kownika), pamieć profilu dla 4 osób. Pomiar tętna przez czujniki, możliwość 
połączenia z darmową aplikacją treningową KETTMaps przez kamerkę. 
Aplikację KETTMaps moża wykorzystać do treningu interaktywnego z uży-
ciem tras wideo. PRZEZNACZENIE: Do treningu domowego. MAKS. WAGA 
UŻYTKOWNIKA: 130 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe, poziomo-
wanie podstawy. Wymiary 105 x 60 x 136 cm. WAGA: 32,9 kg. *Dostępny  
w wybranych sklepach.

219999
zł

CYCLE R* 
Wygodny fotel z wysokim oparciem pleców i regulacją ustawienia,  
szeroka i stabilna rama, ułatwione zajęcie miejsca - niski profil ramy,  
cichy napęd, pedały z szerokimi paskami, wysunięta konsola komputera 
uławiająca obsługę. Wydajny napęd współpracujący z magnetycznym 
systemem hamowania, elektroniczna regulacja oporu (1-16 jednostek)  
z kokpitu. Masa zamachowa: 9 kg, zasilanie z sieci: 230V/9V. INTERAK-
TYWNOŚĆ: Czytelny wyświetlacz LCD 130 x 60 mm z niebieskim podświe-
tleniem, prezentacja czasu, predkości, dystansu, energii, tętna, kadencji. 
12 programów treningowych, pamieć profilu dla 4 osób. Pomiar tętna 
przez czujniki lub pasem telemetrycznym (pasmo: 5 kHz), optyczny  
i akustyczny sygnał o przekroczeniu wartości pulsu. PRZEZNACZENIE:  
Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA:  
130 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe, poziomowanie podsta-
wy. Wymiary 163 x 63 x 109 cm. WAGA: 49,9 kg. *Dostępny w wybranych 
sklepach.

189999
zł

PAROS PRO
Siodełko z regulacją w pionie i poziomie, czujniki pomiaru pulsu w uchwy-
tach oraz telemetryczny system pomiaru pulsu, chromowana korba pe-
dałów. Magnetyczny system oporu z 16-stopniową regulacją. Zmiana 
oporu co 5 Watt w zakresieod 25 do 300 Watt. Zasilanie sieciowe. Masa koła 
zamchowego: 7 kg. INTERAKTYWNOŚĆ: Wyświetlacz LCD 5,8”, 16 progra-
mów treningowych. Funkcje: czas, dystans, pędkość, kalorie, RPM, opór, 
puls, Watt, profil ćwiczenia, tryb oszczędzający energię. PRZEZNACZENIE:  
Do codziennego rekreacyjnego domowego użytku. MAKS. WAGA UŻYT-
KOWNIKA: 136 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe, podstawki 
poziomujące. Wymiary 103 x 60 x 152 cm. WAGA: 31,5 kgProdukt na zamówienie.

Produkt na zamówienie. Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.



15

RO
W

ER
Y 

TR
EN

IN
G

O
W

E

259999
zł

I.POLARIS BLUETOOTH
Siodełko regulowane w pionie i poziomie, regulacja kierownicy. Powięk-
szona konstrukcja. Żelowe siodełko. Łatwe wejście. Uchwyt na bidon.  
Magnetyczny system oporu z manualną 8-stopniową regulacją. Masa 
koła zamachowego: 8 kg. INTERAKTYWNOŚĆ: Wyświetlacz LCD z 12  
programami treningowymi z 24 poziomami trudności, 5 Programów 
Użytkownika, 4 HRC, Fitness Test, Recovery Test, Program Random. Czuj-
niki pomiaru pulsu na uchwytach. Moduł Bluetooth, przekształcający 
urządzenie w model iConcept (umożliwia podłączenie iPoda/iPhone’a 
oraz tabletów/smartfonów i wykorzystywanie różnego rodzaju aplikacji 
treningowych takich jak: BH by Kinomap, Run on Earth, Webatheltics,  
FitConsole, Cycle Rush). Dostępny również na zamówienie w wersji  
z ekranem TOUCH, z wgranymi aplikacjami. PRZEZNACZENIE: Do codzien-
nego intensywnego domowego użytku. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA:  
130 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary 109 x 56 x 149 cm. Kółka transpor-
towe. WAGA: 40 kg

249999
zł

COMFORT 3* 
Wygodna pozycja treningowa, otwarta konstrukcja ramy ułatwiająca 
wejście na rower, ergonomiczne siodełko z regulacja w pionie i poziomie, 
czujniki pomiaru pulsu w uchwytach oraz telemetryczny system pomiaru  
pulsu. Innowacyjny wyświetlacz z systemem HR Wheel, który utrzymuje  
Cię w strefie pulsu docelowego, uchwyt na bidon oraz na smartfon/ta-
blet, głośnik Sonic Surround. Magnetyczny system oporu z precyzyjną,  
16-stopniową regulacją. Zmiana oporu co 5 Watt w zakresie od 25  
do 400 Watt. Zasilanie sieciowe. Masa koła zamchowego: 7 kg. INTE-
RAKTYWNOŚĆ: Wyświetlacz LCD 5,5” z HR Wheel - wskaźnikiem umożli-
wiającym kontrolę strefy tętna, 10 programów treningowych, w tym m.in: 
program użytkownika, interwałowy, sterowany Watt i tętnem. Funkcje: czas,  
dystans, prędkość, kalorie, RPM, opór, puls, Watt, profil ćwiczenia, tryb 
oszczędzający energię. PRZEZNACZENIE: Do codziennego intensyw-
nego domowego użytku. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 136 kg. PRZE-
CHOWYWANIE: Kółka transportowe, podstawki poziomujące, Wymiary  
119,5 x 55 x 150 cm. WAGA: 35,5 kg. *Dostępny w wybranych sklepach.

259999
zł

CITTA BT5.0
Nazwa serii nowych urządzeń Horizon Fitness pochodzi od włoskiego 
słowa „Citta” oznaczającego „miasto”. Seria Citta to stylowa kombina-
cja formy i funkcji. Citta to piękny, prosty sprzęt dostępny za rozsądną 
cenę. Możliwość dołożenia minibiurka do roweru, czujniki pomiaru pulsu  
w uchwytach. Magnetyczny system oporu z precyzyjną, 16-stopniową  
regulacją. Zasilanie sieciowe. Masa koła zamchowego: 6 kg. INTERAK-
TYWNOŚĆ: Wyświetlacz LCD 5,5” z regulacją kąta nachylenia, 10 pro-
gramów treningowych. Funkcje: czas, dystans, prędkość, kalorie, RPM, 
opór, puls. PRZEZNACZENIE: Do codziennego intensywnego domowego  
użytku. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 136 kg. PRZECHOWYWANIE:  
Kółka transportowe. Podstawki poziomujące. Wymiary. 175 x 65 x 155 cm. 
WAGA: 62 kgProdukt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.
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279999
zł

GOLF C4
Rama o niskim profilu zapewnia komfortowe zajęcie miejsca, kierownica  
z ergonomicznymi uchwytami dłoni, regulacja kątów pochylenia kierow-
nicy za pomocą zatrzasku, wysokokontrastowy wyświetalcz LCD, komputer 
z polskim menu, uchwyt do tabletu, wygodne siodło SelleRoyal. Efektywny 
i cichy napęd, magnetyczny system hamowania z elektroniczną, 15-stop-
niową regulacją oporu z kokpitu. Masa zamachowa: ok. 6 kg, zasilanie  
z sieci: 230V/9V. INTERAKTYWNOŚĆ: Wyświetlacz LCD 117 x 86 mm, prezen-
tacja czasu, predkości, dystansu,energii, tętna, kadencji. 10 programów 
treningowych, pamieć profilu dla 4 osób. Telemetryczny pomiar tętna 
(opcja), możliwość połączenia roweru z darmową aplikacją treningową 
KETTMaps przez kamerkę tabletu. Aplikację KETTMaps moża wykorzy-
stać do treningu interaktywnego z użyciem tras wideo. PRZEZNACZENIE:  
Do rekreacyjnegotreningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA:  
130 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe, poziomowanie podsta-
wy. Wymiary 119 x 55 x 137 cm. WAGA: 34 kg

309999
zł

RACER 1
Stabilna i wytrzymała konstrukcja ramy, wielostopniowa regulacja wyso-
kosci kierownicy, sportowe siodło regulowane w dwóch płaszczyznach, 
sportowe pedały, duża masa zamachowa, płynna praca napędu pod 
obciążeniem, mechanizm “wolnego koła”, uchwyt na bidon. Efektywny, 
wytrzymały i cichy układ napędowy, masa zamachowa: 18 kg, płyn-
na regulacja obciążenia, zasilanie: baterie 2*AA. INTERAKTYWNOŚĆ:  
Wyświetlacz LCD prezentujący 5 parametrów treningu kolarskiego: czas, 
dystans, predkość, kadencja, puls. Optyczy i akustyczyn sygnał o przekro-
czeniu górnej granicy pulsu. Możliwość prowadzenia treningu w trybie 
Fit/Fat. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. 
WAGA UŻYTKOWNIKA: 130 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe, 
poziomowanie podstawy. Wymiary 102 x 53 x 113 cm. WAGA: 45,5 kg

339999
zł

ERGO C6
Rama o niskim profilu ułatwiająca wejście na urządzenie, egroniomiczny 
uchwyt i siodło z regulacją w dwóch płaszczyznach, intuicyjny komputer 
treningowy, polskie menu, czytelny wyświetlacz LCD z regulacją pochy-
lenia, uchwyt do tabletu, wysoka powtarzalność ustawień oporu. Precy-
zyjny napęd z 6 kg masą zamachową, opór stawiany przez elektroma-
gentyczy układ hamowania w zakresie od 25-250 Watt lub 20 przełożeń 
(w trybie manualnym), pełna obsługa urządzenia z kokpitu. Zasilanie  
z sieci 230V/24V. INTERAKTYWNOŚĆ: Wyświetlacz LCD 117 x 86 mm, prezen-
tacja czasu, predkości, dystansu, energii, tętna, kadencji. 6 programów 
treningowych + 4 użytkownika, pamieć dla 4 osób. Telemetryczny pomiar 
tętna (opcja), możliwość połączenia roweru z darmową aplikacją trenin-
gową KETTMaps. Aplikacja służy do treningu interaktywnego z użyciem 
tras wideo. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. 
WAGA UŻYTKOWNIKA: 130 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe, po-
ziomowanie podstawy. Wymiary 119 x 55 x 137 cm. WAGA: 39 kg

899999
zł

RACER 9
Nowoczesna i ergonomiczna geometria ramy, bardzo duży zakres regulacji 
sportowej kierownicy i siodełka, manetki sterowania Campagnolo Chorus, 
pedały typu SPD, kierownica typu triathlon, szeroki zakres regulacji obciąże-
nia 25-600 Watt, czytelna konsola LCD, cicha praca w trakcie treningu. Do-
skonały dla osób trenujących kolarstwo szosowe lub triathlon. Pasowy układ 
napędowy, masa zamachowa: 18 kg, indukcyjny system hamowania, re-
gulacja mocy obciążenia lub symulacja przełożeń w rowerze szosowym 
(2 x 10 przełożeń), elektroniczna zmiana przełożeń - obciążenia. Zasilanie  
z sieci 230V/24V. INTERAKTYWNOŚĆ: Duży i czytelny wyświeltacz LCD z pod-
świetleniem, prezentacja prędkości, kadencji, czasu, dystansu, siły opo-
ru (W) i pulsu, możliwość zmiany trybów pracy Auto/Manual, w zestawie 
oprogramowanie treningowe KETTLER WorldTours 2.0 (PC). PRZEZNACZENIE:  
Do treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 130 kg. PRZE-
CHOWYWANIE: Kółka transportowe, poziomowanie podstawy. Wymiary  
131 x 53 x 126 cm. WAGA: 59 kg

439999
zł

ERGO C10
Stabilna i niska rama, egroniomiczny uchwyt dłoni i siodło z regulacją 
w dwóch płaszczyznach, komputer treningowy z polskim menu z kolo-
rowym wyświetlaczem TFT z regulacją pochylenia, uchwyt do table-
tu, wysoka powtarzalność ustawień oporu. Bardzo precyzyjny napęd  
z 10 kg masą zamachową, opór stawiany przez elektromagnes w za-
kresie 25-400 Watt lub 20 przełożeń (w trybie manualnym), pełna obsłu-
ga urządzenia z kokpitu. Zasilanie z sieci 230V/24V. INTERAKTYWNOŚĆ:  
Wyświetlacz w technologi TFT 155 x 86 mm. Prezentacja 6 parametrów,  
10 programów treningowych + 4 użytkownika, pamieć dla 4 osób.  
Telemetryczny pomiar tętna (opcja), możliwość połączenia roweru  
z darmową aplikacją treningową KETTMaps. Aplikacja służy do tre-
ningu interaktywnego z użyciem tras wideo. Możliwość prowadzenia  
treningu HIT, treningu sprawnościowego typu IPN Test. PRZEZNACZENIE:  
Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA:  
150 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe, poziomowanie podsta-
wy. Wymiary 119 x 55 x 137 cm. WAGA: 45 kg

469999
zł

COMFORT RI VIEWFIT
Otwarta konstrukcja ramy ułatwiająca wejście na rower, siodełko  
z oparciem, czujniki pomiaru pulsu w uchwytach przy siodełku oraz  
telemetryczny system pomiaru pulsu, uchwyt na bidon oraz na smartfon/ 
tablet, głośnik Sonic Surround. Indukcyjny system oporu zapewnia 
bardzo dokładną, 30-stopniową regulację, Zmiana oporu co 5 Watt  
w zakresie od 25-400 Watt. INTERAKTYWNOŚĆ: Wyświetlacz LCD 6,25” z HR 
Wheel - wskaźnikiem umożliwiającym kontrolę strefy tętna, 16 programów 
treningowych, w tym: program użytkownika, interwałowy, sterowany Watt  
i tętnem, Test Fitness. Funkcje: czas, dystans, prędkość, kalorie, RPM, 
opór, puls, Watt, profil ćwiczenia, tryb oszczędzający energię. System 
Viewfit - możliwość przesyłania danych dotyczących trenigu i ich analiza  
w wybranych aplikacjach. System Passport i programom Virtual Active, 
dzięki którym zwiedzisz cały świat podczas ćwiczenia. PRZEZNACZENIE: 
Do codziennego intensywnego domowego użytku. MAKS. WAGA UŻYT-
KOWNIKA: 136 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe. Wymiary  
165 x 64 x 135 cm. WAGA: 49,5 kg

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie. Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.



Crosstrainery doskonale sprawdzają się  
w ćwiczeniach wytrzymałościowych. Łą-
czą w sobie zalety bieżni, roweru treningo-
wego i steppera. Trening na crosstrainerach 
daje podobne efekty do joggingu, ale jest 
od niego mniej kontuzjogenny. Rezultatem 
jest również wzrost siły i lepsza kondycja. 
Odpowiednio dobrany sprzęt pomaga 
ujędrnić ciało i zredukować cellulit.

DLA KOGO?
Crosstrainery są wielofunkcyjne, ponieważ pomagają 
zrzucić zbędne kilogramy, wyrzeźbić sylwetkę, a także 
wspomagają rehabilitację. Są idealne dla osób, które 
rozglądają się za sprzętem cardio do domowego użyt-
ku. Główną zaletą urządzenia jest to, że nie obciąża 
stawów, dlatego szczególnie poleca się je osobom 
starszym oraz tym z nadwagą lub po kontuzjach – 
zwłaszcza kolanowych i  biodrowych. Podczas ćwiczeń 
stopy pozostają cały czas w kontakcie z urządzeniem, 
dzięki czemu nacisk wywierany na stawy jest znacznie 
mniejszy niż np. podczas biegania.

CROSSTRAINER  JAKI WYBRAĆ? CROSSTRAINER  JAK ĆWICZYĆ? 

18 19

KROK 1
Poświęć kilka minut na rozgrzewkę. Nie forsuj tempa. Powoli 
wejdź w rytm.

KROK 2 
Delikatnie zwiększ tempo. Pamiętaj, aby zachować komfort 
w trakcie przyśpieszania oddechu. Przez kolejne 7-8 minut 
co minutę zwiększaj obciążenie o jeden poziom. Płynnie 
dojdziesz do szybkiego tempa.

KROK 3 
Co minutę zmniejszaj obciążenie. Następnie stopniowo wra-
caj do tempa początkowego. Przed zakończeniem ćwicze-
nia wyciszaj organizm, utrzymując bardzo wolne tempo. 

WSKAZÓWKA
W crosstrainerach bardzo ważne jest, aby złapać odpo-
wiedni rytm i płynność ruchu. Nasz organizm musi się przy-
zwyczaić do jednostajnej aktywności. Powolne nadawanie 
tempa jest o wiele łatwiejsze niż nagłe przyśpieszenie. Re-
gularne korzystanie z crosstrainera sprzyja spalaniu tkanki 
tłuszczowej i poprawie kondycji.

RADA EKSPERTA:
„Crosstrainery to maszyny umożliwiające ćwiczenie całego 
ciała, angażujące wszystkie duże grupy mięśniowe. Zaletą 
ćwiczeń z ich wykorzystaniem jest brak powtarzalnego kon-
taktu stopy z   podłożem, jak ma to miejsce w przypadku 
bieżni. Sprzęt ten, poprzez eliptyczny tor ruchu oraz pracę 
mięśni synergistycznych, pozwala odciążyć stawy oraz krę-
gosłup. Trening na tym urządzeniu zalecany jest szczególnie 
osobom z problemami ze stawami. Niewskazany jest nato-
miast dla osób mających problemy z błędnikiem” – opiniuje 
Konrad Żuk, trener personalny.
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zł

X 110
Prosty w obsłudze. Rozmiar, który sprawdzi się w niewielkich pomiesz-
czeniach. Pomiar tętna poprzez czujniki pulsu na nieruchomych rę-
kojeściach. Wyposażony w płozy antypoślizgowe, rolki transportowe  
i stopki poziomujące. Uchwyt na bidon. Opór magnetyczny z manualną,  
8-stopniową regulacją obciążenia. Ciężar koła zamachowego: 4 kg. 
INTERAKTYWNOŚĆ: Konsola oferująca możliwość korzystania z progra-
mu manualnego oraz programu celowego. Sygnalizacja przekrocze-
nia tętna maks. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowe-
go. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 110 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary  
120 x 64 x 157 cm. WAGA: 29,5 kg

139999
zł

X 510
Duży, czytelny wyświetlacz. Płozy antypoślizgowe, rolki transportowe i stop-
ki poziomujące. Uchwyt na bidon. Pomiar tętna poprzez czujniki pulsu 
na nieruchomych rękojeściach. Opór magnetyczny z elektroniczną, 
precyzyjną, 32-stopniową regulacją obciążenia. Ciężar koła zamacho-
wego: 8 kg. INTERAKTYWNOŚĆ: 20 programów treningowych, 12 prede-
finiowanych, program manualny, celowy, użytkownika, sterowane tęt-
nem i mocą. Sygnalizacja przekroczenia tętna maks. PRZEZNACZENIE:  
Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 
150 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary 136 x 65 x 167 cm. WAGA: 50 kg

169999
zł

X 120 ACTIVE
Duży, czytelny wyświetlacz. Płozy antypoślizgowe, rolki transportowe i stop-
ki poziomujące. Uchwyt na bidon. Pomiar tętna poprzez czujniki pulsu 
na nieruchomych rękojeściach. Opór magnetyczny z elektroniczną, 
precyzyjną, 16-stopniową regulacją obciążenia. Ciężar koła zamacho-
wego: 7 kg. INTERAKTYWNOŚĆ: 20 programów treningowych, 12 predefi-
niowanych, program manualny, celowy, użytkownika, sterowane tętnem 
i mocą. Sygnalizacja przekroczenia tętna maks. Możliwość wprowadze-
nia danych 4 użytkowników. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu 
domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 110 kg. PRZECHOWYWANIE: 
Wymiary 112 x 58 x 152 cm. WAGA: 37 kg

169999
zł

X 210 PERFORM
Wyposażony w płozy antypoślizgowe, rolki transportowe i stopki pozio-
mujące. Pomiar tętna poprzez czujniki pulsu na nieruchomych rękoje-
ściach. Magnetyczny system hamowania z elektroniczną, 32-stopniową  
regulacją obciążenia. Ciężar koła zamachowego: 7 kg. INTERAKTYW-
NOŚĆ: 19 programów treningowych, 12 predefiniowanych, program 
manualny, celowy, użytkownika, sterowane tętnem i mocą w Watt. Sygna-
lizacja przekroczenia tętna maks. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego tre-
ningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 150 kg. PRZECHOWY-
WANIE: Wymiary 130 x 61 x 164 cm. WAGA: 45 kg

179999
zł

X 215 PERFORM
Stabilna konstrukcja ramy głównej. Pomiar tętna poprzez czujniki pulsu 
na nieruchomych rękojeściach. Wyposażony w płozy antypoślizgowe,  
rolki transportowe i stopki poziomujące. Klasa A. Uchwyt na bidon. Opór 
magnetyczny z elektroniczną, 32-stopniową regulacją obciążenia. Cię-
żar koła zamachowego: 7 kg. INTERAKTYWNOŚĆ: 19 programów trenin-
gowych:12 predefiniowanych, program manualny, celowy, użytkownika, 
sterowane tętnem i mocą. Pomiar tętna poprzez czujniki dłoni. Sygna-
lizacja przekroczenia tętna maks. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego 
treningu domowego. MAKS. WAGAUŻYTKOWNIKA: 150 kg. PRZECHOWY-
WANIE: Wymiary 155 x 65 x 164 cm. WAGA: 46 kg

169999
zł

CROSS M
Cichy i płynnie pracujący układ napędowy zbudowany w opraciu  
o magnetczny system hamowania z napędem paskowym. Stabilna  
i optymalnej wielkości rama. Regulacja podestów, posiada opcję pozio-
mowania urządzenia w miejscu użytkowania. Masa zamachowa: 12 kg,  
magnetyczy układ hamowania z 8 stopniami regulacji oporu. Siła ha-
mowania zależna od obrotów. Podwójne łożyska kulkowe płóz i ramion. 
Zasilanie: baterie AA. INTERAKTYWNOŚĆ: Intuicyjny komputer treningowy 
z wyświetlaczem LCD, prezentacja 6 paramterów treningowych: czas, 
prędkość, dystans, kalorie, puls, kadencja. Umożliwia pomair pulsu przez 
seonsory dotykowe zintegrowane ze stałym uchwytem. PRZEZNACZENIE:  
Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA:  
110 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe, poziomowanie podsta-
wy. Wymiary 115 x 62 x 160 cm. WAGA: 56 kg

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.
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ACTIVE 120 2W1 
Model ten łączy funkcje trenażera eliptycznego i roweru treningowe-
go. Zdejmowalne siodełko. Wyposażony w płozy antypoślizgowe, rolki 
transportowe i stopki poziomujące Opór magnetyczny z elektroniczną,  
16-stopniową regulacją obciążenia. Ciężar koła zamachowe-
go: 7 kg. Mechanizm korbowy 3-częściowy z łożyskami. INTERAK-
TYWNOŚĆ: 19 programów treningowych, 12 predefiniowanych,  
program manualny, celowy, użytkownika, sterowane tętnem i mocą.  
Pomiar tętna poprzez czujniki dłoni. Sygnalizacja przekroczenia tęna 
maks. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. 
MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 110 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary  
112 x 58 x 152 cm. WAGA: 43 kg
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X 829 
Zwężony korpus między płozami pozwala na bardziej komfortowy trening.
Wyposażony w płozy antypoślizgowe, rolki transportowe i stopki poziomu-
jące. Pomiar tętna poprzez czujniki pulsu na nieruchomych rękojeściach 
bądź opcjonalnie bezprzewodowo za pośrednictwem paska teleme-
trycznego. Magnetyczny system hamowania z elektroniczną,16-stopnio-
wą regulacją obciążenia. Mechanizm korbowy 3-częściowy z łożyskami. 
INTERAKTYWNOŚĆ: 19 programów treningowych: 12 predefiniowanych, 
program manualny, programy celowe, użytkownika, sterowane tętnem  
i mocą w Watt. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowe-
go. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 130 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary  
124 x 62 x 162 cm. WAGA: 47 kg

249999
zł

X 520*
Intuicyjny w obsłudze wyświetlacz. Płozy antypoślizgowe, rolki transporto-
we i stopki poziomujące. Uchwyt na bidon. Pomiar tętna poprzez czujniki 
pulsu na nieruchomych rękojeściach. Uchwyt pod urządzenie mobilne. 
Przedni napęd umożliwiający bardzo komfortowy trening. Opór magne-
tyczny z elektroniczną, precyzyjną, 32-stopniową regulacją obciążenia. 
Ciężar koła zamachowego: 12 kg. INTERAKTYWNOŚĆ: 20 programów  
treningowych: 12 predefiniowanych, program manualny, celowy, użyt-
kownika, sterowane tętnem i mocą. Sygnalizacja przekroczenia tęt-
na maks. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego.  
MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 150 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary  
183 x 65 x 175 cm. WAGA: 60,5 kg. *Dostępny w wybranych sklepach.
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X 230 PERFORM
Stabilna konstrukcja ramy głównej. Przedni napęd i wąski odstęp miedzy 
stopami na płozach umożliwiają wyjątkowo komfortowy trening. Pomiar 
tętna poprzez czujniki pulsu na nieruchomych rękojeściach. Wyposa-
żony w płozy antypoślizgowe, rolki transportowe i stopki poziomujące. 
Magnetyczny system hamowania zasilany wewnętrznym generatorem  
z 32-stopniową, elektroniczną regulacją obciążenia. Ciężar koła za-
machowego: 7 kg. INTERAKTYWNOŚĆ: 19 programów treningowych: 
12 predefiniowanych, program manualny, celowy, użytkownika, sterowa-
ne tętnem i mocą. Sygnalizacja przekroczenia tętna maks. PRZEZNACZE-
NIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNI-
KA: 150 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary 187 x 67 x 172 cm. WAGA: 64 kg
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I.NLS12 BLUETOOTH
Pozioma regulacja ustawienia pedałów. Pomiar pulsu poprzez czujniki 
na ruchomych uchwytach. Długość kroku: 30 cm, rozstaw pedałów:  
16 cm. Magnetyczny system oporu z elektroniczną, 24-stopniową regu-
lacją. Masa koła zamachowego: 10 kg. INTERAKTYWNOŚĆ: Wyświetlacz 
LCD z niebieskim podświetleniem: 10 programów treningowych z 24 po-
ziomami trudności, 4 programy sterowane tętnem, 4 programów użyt-
kownika, Body Fat Test, program Random. Moduł Bluetooth, przekształ-
cający urządzenie w model iConcept (umożliwia podłączenie iPoda/
iPhone’a oraz tabletów/smatfonów i wykorzystywanie różnego rodzaju 
aplikacji treningowych, np: BH by Kinomap, Run on Earth, Webatheltics,  
FitConsole, Cycle Rush).PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego użytku do-
mowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 120 kg. PRZECHOWYWANIE:  
Wymiary 136 x 59 x 167 cm. Kółka transportowe. WAGA: 39 kg

239999
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SYROS PRO
Ciężkie koło zamachowe umożliwia płynną i cichą pracę urządzenia,  
a regulowane pedały umożliwią dopasowanie właściwej pozycji pod-
czas ćwiczenia. Duża liczba programów treningowych. Czujniki pomiaru 
pulsu w uchwytach oraz telemetryczny system pomiaru pulsu. Magne-
tyczny system oporu z precyzyjną, 16-stopniową regulacją, Zmiana opo-
ru co 5 Watt w zakresie od 25 do 350 Watt. Zasilanie sieciowe. System 
inercyjny: 23 kg. INTERAKTYWNOŚĆ: Wyświetlacz LCD 5,8”, 16 programów 
treningowych. Funkcje: czas, dystans, prędkość, kalorie, RPM, opór, 
puls, Watt, profil ćwiczenia, tryb oszczędzający energię. PRZEZNACZE-
NIE: Do codziennego rekreacyjnego domowego użytku. MAKS. WAGA  
UŻYTKOWNIKA: 136 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe. Pod-
stawki poziomujące. Wymiary 145 x 60 x 160 cm. WAGA: 48,5 kgProdukt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.
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RIVO 4*
Intuicyjny komputer sterujący z czytelnym wyświetlaczem i uchwytem do 
tabletu. Optymalne ustawienie ramion i podestów zapewnia neutralną 
pozycję. Posiada stabilną i wytrzymałą ramę, podwójne łożyska ramion  
i podestów. Ergonomiczne uchwyty ramion, podesty z regulacją ustawie-
nia. Regulowane pochylenie komputera. Masa zamachowa: 14 kg, ma-
ganetyczny układ hamowania sterowany elektronicznie z konsoli, 15 stopni  
oporu, magnetyczna blokada bezpieczeństwa. Cichy i wydajny na-
pęd. Zasilanie z sieci: 230V/9V. INTERAKTYWNOŚĆ: Komputer treningowy  
z 10 programami z menu w języku polskim, pomiar pulsu przez senso-
ry dotykowe lub telemetrycznie - pas cardio 5kHz (opcja). Współpracuje  
z darmową aplikacją treningową KETTMaps dla urządzeń mobilnych.  
Aplikacja umożliwia prowadzenie treningu z wykorzystaniem tras wideo. PRZE-
ZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego.MAKS. WAGA UŻYTKOWNI-
KA: 130 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe, poziomowanie podstawy. 
Wymiary  132 x 62 x 169 cm. WAGA: 60 kg. *Dostępny w wybranych sklepach.
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ELLIPTICAL P*
Przedni napęd i wąski układ podestów zapewniają sekwencję ruchów 
zbliżoną do naturalnego chodu. Wyprofilowane ramiona i szeroki uchwy-
tuławiają zanlezienie optymalnej pozycji w czasie treningu. Kostrukcja 
jest stabilna i wytrzymała. Cichy układ napędowy z masą zamachową  
o wadze 18 kg, magnetyczny układ hamowania z 16 stopniami obciąże-
nia, regulowany elektronicznie z konsoli. Zasilanie z sieci 230V/9V. INTE-
RAKTYWNOŚĆ: Zaawansowany komputer treningowy z 12 programami, 
pamięcią ustawień dla 4 osób, regulacją kąta pochylenia, prezentacją  
7 parametrów i podświetleniem. Optyczna i akustyczna sygnalizajca  
o przekroczeniu górnej granicy pulsu. Pomiar pulsu przez sensory  
dotykowe lub pasem telemetrycznym 5kHz (opcja). PRZEZNACZENIE:  
Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA:  
130 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe, poziomowanie podstawy.  
Wymiary 185 x 68 x 164 cm. WAGA: 77 kg. *Dostępny w wybranych sklepach.
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CITTA ET5.0
Maszyna eliptyczna z nowej serii Citta. Seria Citta to stylowa kombinacja 
formy i funkcji. Citta to piękny, prosty sprzęt, dostępny za rozsądną cenę. 
Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach. Uchwyt na bidon. Magnetyczny 
system oporu z precyzyjną, 16-stopniową regulacją, Zasilanie sieciowe.
Masa koła zamchowego: 6 kg. INTERAKTYWNOŚĆ: Wyświetlacz LCD 5,5” 
z regulacją kąta nachylenia, 10 programów treningowych. Funkcje:  
czas, dystans, prędkość, kalorie, RPM, opór, puls. PRZEZNACZENIE:  
Do codziennego rekreacyjnego domowego użytku, MAKS. WAGA  
UŻYTKOWNIKA: 136 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe. Pod-
stawki poziomujące. Wymiary 175 x 65 x 155 cm. WAGA: 62 kgProdukt na zamówienie.
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SKYLON 1.1
Składane prowadnice podestów, stabilna kosntrukcja ramy, podwóje łożyskowanie przegubów. Przedni napęd i wąski rozstaw podestów zapew-
niają neutralną pozycję w czasie treningu oraz krok zbliżony do naturalnego chodu. Wydajny układ napędowy, masa zamachowa: 18 kg, ma-
gnetyczny system hamowania, 16 stopni obciążenia, mechaniczna blokada bezpieczeństwa, siła oporu zależna od liczby obrotów. Zasila-
nie z sieci 230V/9V. INTERAKTYWNOŚĆ: Komputer treningowy z czytelnym, podświetlanym wyświetlaczem, 8 programów treningowych (w tym 
sterowany pulsem), funkcja recovery, prezentacja 7 parametrów treningu, pomiar pulsu przez seonsory dotykowe lub pas telemetryczny (opcja), 
optyczna i akustyczna sygnalizacja przekroczenia pulsu. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA:  
130 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe, poziomowanie podstawy. Wymiary 220 x 66 x 172 cm. WAGA: 79 kg
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UNIX 4
Optymalna długość ramy i duży zakres regulacji podestów gwarantują zajęcie odpowiedniej pozycji. Ergonomiczne uchwyty ruchomych ramion, 
regulacja kąta nachylenia kokpitu, uchwyt tabletu, czytelny wyświetlacz, podwójne łożsykowanie, funkcja poziomowania podstawy to dodatkowy 
komfort w czasie treningu. Wydajny, cichy układ napędowy, masa zamachowa: 20 kg, maganetyczny system hamowania regulowany elektronicznie, 
15 stopni regulacji oporu. Magnetyczna blokada bezpieczeństwa. Zasilanie z sieci: 230V/9V. INTERAKTYWNOŚĆ: Polskie menu. Nowoczesny wyświe-
tlacz LCD 117 x 86 mm, prezentacja czasu, predkości, dystansu, energii, tętna, kadencji, stopnia obciążenia, 10 programów, pamieć profilu dla 4 osób. 
Pomiar tętna przez sensory, możliwość połączenia z darmową aplikacją treningową KETTMaps. Aplikacja służy do interaktywnego treningu z użyciem 
tras wideo. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 150 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe, 
poziomowanie podstawy. Wymiary 144 x 56 x 152 cm. WAGA: 66 kg
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UNIX 10
Nowoczesna i ergonomiczna konstrukcja, egroniomiczny uchwyt dłoni, szeroki zakres regulacji podestów, komputer treningowy z kolorowym  
wyświetlaczem TFT z regulacją pochylenia, uchwyt do tabletu, wysoka powtarzalność ustawień oporu, opcja ćwiczenia w trybie auto lub manual.  
Efektywny układ napędowy z 22 kg masą zamachową, indukcyjny układ hamowania, siła oporu 25-400 Watt (tryb Auto). Magnetyczna blokada  
bezpieczeństwa. Zasilanie z sieci: 230V/24V. INTERAKTYWNOŚĆ: Komputer z 10 programami, kolorowym wyświetlaczem TFT 155 x 86 mm, menu w języku 
polskim, pomiar pulsu przez sensory lub telemetrycznie. Możliwość prowadzenie treningów HIT lub wydolonościowych w opraciu o testy typu IPN.  
Współpracuje z aplikacją treningową KETTMaps dla urządzeń mobilnych. Aplikacja umożliwia trenowanie z wykorzystaniem tras wideo.  
PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 150 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe,  
poziomowanie podstawy. Wymiary 144 x 56 x 152 cm. WAGA: 72 kg
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ANDES 3
Eliptyk wielokrotnie nagradzany w testach konsumenckich. Długi krok (50,8 cm), niewielki rozstaw pedałów oraz niskie wejście na urządzenie sprawiają,  
że jest niezwykle komfortowy. Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach oraz telemetryczny system pomiaru pulsu, uchwyt na bidon oraz smartfon/tablet.  
Magnetyczny system oporu z precyzyjną, 16-stopniową regulacją, Zmiana oporu co 5 Watt w zakresie od 25 do 350 Watt. Masa koła zamchowego: 
7 kg. INTERAKTYWNOŚĆ: Wyświetlacz LCD 5,5” z innowacyjnym systemem HR Wheel - wskaźnikiem umożliwiającym kontrolę strefy tętna, 10 programów  
treningowych, m.in: program użytkownika, interwałowy, sterowany Watt i tętnem. Funkcje: czas, dystans, prędkość, kalorie, RPM, opór, puls, 
Watt, profil ćwiczenia, tryb oszczędzający energię. PRZEZNACZENIE: Do codziennego intensywnego domowego użytku, MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 
136 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe. Wymiary 173 x 67 x 171 cm. System EasyLift w łatwy sposób umożliwia złożenie i przechowanie urządze-
nia. Wymiary po złożeniu 102 x 67 x 171 cm. WAGA: 77 kg

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.



Bieżnia to bardzo popularny sprzęt do ćwi-
czeń aerobowych. Może być wykorzysty-
wana również do rozgrzewki przed trenin-
giem siłowym lub jako jego uzupełnienie. 
Jest idealna do domowej siłowni. Jeśli nie 
dysponujemy dużą przestrzenią, możemy 
zdecydować się na tzw. bieżnię składaną, 
która zajmuje o wiele mniej miejsca.

DLACZEGO BIEŻNIA?
Bieżnia pozwala na intensywny trening niezależnie od 
pory roku i warunków pogodowych. Często jest wybie-
rana przez osoby, które regularnie uprawiają jogging. 
Przy wyborze modelu bieżni należy wziąć pod uwagę 
m.in. wzrost i wagę użytkownika oraz dostępne w urzą-
dzeniu programy treningowe. Bieżnia pozwala kontro-
lować szybkość, czas i tempo biegu oraz liczbę spalo-
nych kalorii.

BIEŻNIA  JAKĄ WYBRAĆ? BIEŻNIA  JAK ĆWICZYĆ?

28 29

KROK 1
Pierwszych kilka minut przeznacz na rozgrzewkę, biegnąc 
truchtem w wolnym tempie.

KROK 2 
Podkręć tempo, najlepiej do 15 km/h i spróbuj biec przez 
1,5 minuty. Następnie zwolnij o połowę i   przez kolejne 1,5 
minuty ureguluj oddech. Taki cykl wykonaj 3 razy.

KROK 3 
Zwiększ prędkość do maksimum swoich możliwości. Utrzymaj 
maksymalne tempo przez minutę. Następną poświęć na 
uregulowanie oddechu, biegnąc z prędkością ok. 7 km/h. 
Powtórz cykl 3 razy. Uwaga! Zachowaj bezpieczeństwo na 
bieżni. 
 
KROK 4 
Rozluźnij się biegnąc truchtem. Przez ostatnie dwie minuty rozluźnij 
się, truchtając w początkowym tempie. W ten sposób stopniowo 
przywrócisz równowagę w organizmie.

WSKAZÓWKA
Trening interwałowy (wysiłek i przerwa) na bieżni odbywa 
się w dłuższych cyklach, ze względu na stopniowe przyspie-
szanie taśmy. Jednocześnie takie dłuższe okresy maksymal-
nego wysiłku pozwalają spalić więcej kalorii i zwiększają wy-
dolność organizmu.

RADA EKSPERTA:
„Bieżnia jest uzupełnieniem treningu obwodowego. Stosuje 
się ją również jako wyciszenie mięśni, aby usunąć z organi-
zmu szkodliwe metabolity po treningu siłowym. Może służyć 
także do treningów cardio i  interwałów, ale tylko osobom 
zdrowym i nieotyłym” – mówi Konrad Żuk, trener personalny.
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T110
Powierzchnia biegowa 120 x 41 cm. Możliwość składania ze wspoma-
ganiem. Wyposażona w kółka transportowe, system amortyzacji i dwa 
schowki. Przyciski bezpośredniego wyboru prędkości. Pomiar tętna  
poprzez czujniki dłoni. Silnik o mocy 1 KM (moc maks. 1,5 KM) pozwala
na elektroniczną regulację prędkości w zakresie 1-13 km/h. INTERAKTYW-
NOŚĆ: Wyświetlacz LCD. Konsola oferująca ogółem 16 programów trenin-
gowych, w tym programy celowe i 12 predefiniowanych. PRZEZNACZENIE: 
Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA:  
100 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary urządzenia maks. (dł./szer./wys.)  
158 x 73 x 125 cm, wymiary urządzenia min. (dł./szer./wys.) 106 x 73 x 138 cm.  
WAGA: 54 kg

199999
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T700
Powierzchnia biegowa 130 x 42 cm. Wyposażona w 4 kółka transportowe,  
system amortyzacji Dual Flex , 2 schowki, system bezpieczeństwa. Przyciski 
wyboru prędkości i kąta pochylenia na poręczach. Silnik o mocy 2,0 KM 
pozwala na elektroniczną regulację prędkości w zakresie od 1-16 
km/h. Elektroniczna regulacja kąta nachylenia 0-15%. INTERAKTYW-
NOŚĆ: Wyświetlacz LCD 5’’. Konsola oferująca ogółem 12 progra-
mów treningowych, w tym programy celowe i 8 predefiniowanych. 
Wyposażona w port i ładowarkę USB, głośniki i podłączenie do MP3. 
Pomiar tętna poprzez czujniki dłoni. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyj-
nego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 110 kg. 
PRZECHOWYWANIE: Możliwość składania. Wymiary urządzenia 
maks. (dł./szer./wys.) 166 x 69 x 122 cm, wymiary urządzenia min.  
(dł./szer./wys.) 120 x 69 x 151 cm. WAGA: 56 kg
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T-I 1000
Powierzchnia biegowa 120 x 41 cm. Możliwość składania ze  
wspomaganiem. Wyposażona w kółka transportowe, system amortyzacji  
i dwa schowki. Silnik o mocy 1 KM (moc maks. 1,5 KM) pozwala na  
elektroniczną regulację prędkości w zakresie 1-13 km/h. Manualna,  
2-stopniowa regulacja kąta nachylenia. INTERAKTYWNOŚĆ: Konsola  
oferująca ogółem 5 programów treningowych. Pomiar tętna poprzez  
czujniki dłoni. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. 
MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 110 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary  
urządzenia maks.(dł./szer./wys.) 158 x 74 x 148 cm, wymiary urządzenia 
min. (dł./szer./wys.) 120 x 74 x 148 cm. WAGA: 60 kg
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T-II 1000
Powierzchnia biegowa 120 x 41 cm. Możliwość składania ze  
wspomaganiem. Wyposażona w kółka transportowe, system amortyzacji  
i dwa schowki. Silnik o mocy 1,25 KM (moc maks. 1,75 KM) pozwala  
na elektroniczną regulację prędkości w zakresie 1- 14 km/h. Elektroniczna,  
12-stopniowa regulacja kąta nachylenia. INTERAKTYWNOŚĆ: Konsola  
oferująca ogółem 5 programów treningowych. Pomiar tętna poprzez  
czujniki dłoni. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. 
MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 110 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary  
urządzenia maks.(dł./szer./wys.) 158 x 74 x 148 cm, wymiary urządzenia  
min. (dł./szer./wys.) 120 x 74 x 148 cm. WAGA: 66 kg
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T1380
Powierzchnia biegowa 123 x 42 cm. Możliwość składania ze wspomaga- 
niem. Wyposażona w kółka transportowe, system amortyzacji i 
trzy schowki. Przyciski bezpośredniego wyboru prędkości i kąta po-
chylenia. Pomiar tętna poprzez czujniki dłoni. Silnik o mocy 1 KM  
(moc maks. 1,75 KM) pozwala na elektroniczną regulację prędkości  
w zakresie 1-13 km/h. Elektroniczna, 12-stopniowa regulacja kąta  
nachylenia. INTERAKTYWNOŚĆ: Konsola oferująca ogółem 16 pro-
gramów treningowych, w tym programy celowe, 12 predefiniowa-
nych. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. 
WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary urządzenia  
maks. (dł./szer./wys.) 160 x 72 x 131 cm, wymiary urządzenia min.  
(dł./szer./wys.) 102 x 72 x 137 cm. WAGA: 60 kg

269999
zł

T800
Powierzchnia biegowa 140 x 46 cm. Możliwość składania ze wspo-
maganiem. Wyposażona w kółka transportowe, system amortyza-
cji Dual Flex i dwa schowki. Pomiar tętna poprzez czujniki dłoni. Silnik  
o mocy 2,5 KM, elektroniczna regulacja prędkości w zakresie 1-16 km/h.  
Elektroniczna regulacja kąta nachylenia w zakresie 0-15%.  
INTERAKTYWNOŚĆ: Konsola oferująca ogółem 19 programów treningo-
wych, 12 predefiniowanych, programy celowe i 3 użytkownika. Pomiar 
tętna poprzez czujniki dłoni. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu 
domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 120 kg. PRZECHOWYWANIE: 
Wymiary urządzenia maks.(dł./szer./wys.) 174 x 76 x 136 cm, wymiary 
urządzenia min. (dł./szer./wys.) 113 x 76 x 160 cm. WAGA: 65 kg

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie. Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.
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T UPTOWN
Powierzchnia biegowa 132 x 46 cm. Możliwość składania ze wspoma-
ganiem. Wyposażona w kółka transportowe, system amortyzacji i dwa 
schowki. Pomiar tętna poprzez czujniki dłoni. Silnik o mocy 2,0 KM, elek-
troniczna regulacja prędkości w zakresie 0,8-16 km/h. Elektroniczna re-
gulacja kąta nachylenia w zakresie 0-10%. INTERAKTYWNOŚĆ: Konsola 
oferująca ogółem 15 programów treningowych, 12 predefiniowanych, 
1 program sterowany tętnem, 1 użytkownika. PRZEZNACZENIE: Do rekre-
acyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 110 kg.  
PRZECHOWYWANIE: Wymiary urządzenia maks. (dł./szer./wys.)  
164 x 75 x 126 cm, wymiary urządzenia min. (dł./szer./wys.) 94 x 75 x 155 cm.  
WAGA: 65 kg

299999
zł

BERLIN S1
Powierzchnia biegowa amortyzowana - 8 elastomerowych elementów 
tłumiących, w tym 2 poduszki zewnętrzne ze strukturą plastra miodu. Dwa  
duże schowki na akcesoria biegacza, powierzchnia biegowa 130  x  44 cm. 
5-calowy, kolorowy i czytelny wyświetlacz LCD. Półka na tablet lub  
smartfon. Klawisze natychmiastowego wyboru predkości i zmiany  
nachylenia. System wspomaganego opuszczania blatu soft-drop  
z ryglem. System transportowy. Mocny silnik prądu zmiennego o mocy  
ciągłej 1,75 KM, predkość regulowana elektronicznie w zakresie  
1-16 km/h, nachylenie regulowane 0-12%. Klasa HA dla normy DIN EN 
957 1/6, 35 zdefiniowanych programów treningowych, w tym program 
sterowny pulsem. Pomiar pulsu możliwy przez sensory lub pasem car-
dio (pasmo 5kHz, pas nie występuje w zestawie). PRZEZNACZENIE: Do  
rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 
110 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe. Wymiary urządzenia  
(dł./szer./wys.) 169 x 76 x 133 cm. Wymiary po złożeniu (dł./szer/wys.)  
109 x 76 x 143 cm. WAGA: 66 kg

279999
zł

T343H
Powierzchnia biegowa 130 x 43 cm. Możliwość składania ze wspo-
maganiem. Wyposażona w kółka transportowe, system amortyzacji 
i dwa schowki. Pomiar tętna poprzez czujniki dłoni. Przyciski wybo-
ru prędkości i kąta pochylenia na poręczach. Silnik o mocy 1,75 KM,  
elektroniczna regulacja prędkości w zakresie 1-16 km/h. Elektroniczna 
regulacja kąta nachylenia w zakresie 0-15%. INTERAKTYWNOŚĆ: Konsola 
oferująca ogółem 40 programów treningowych, w tym 36 predefiniowa-
nych, program manualny i 3 programy użytkownika. PRZEZNACZENIE: 
Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA:  
120 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary: 187 x 75 x 135 cm, złożona:  
120 x 75 x 150 cm. Możliwość składania. WAGA: 62 kg

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.



34 35

BI
EŻ

N
IE

BI
EŻ

N
IE

319999
zł

T646G
Powierzchnia biegowa 130 x 46 cm. Możliwość składania ze  
wspomaganiem. Wyposażona w kółka transportowe, system amortyzacji 
i dwa schowki. Pomiar tętna poprzez czujniki dłoni. Przyciski wyboru  
prędkości i kąta pochylenia na poręczach. Silnik o mocy 2,0 KM,  
elektroniczna regulacja prędkości w zakresie 1-18 km/h. Elektroniczna  
regulacja kąta nachylenia w zakresie 0-16%. Konsola oferująca ogółem 
19 programów treningowych, w tym 15 predefiniowanych, program  
manualny i 3 programy użytkownika. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego 
treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 120 kg. PRZECHO-
WYWANIE: Wymiary urządzenia maks. (dł./szer./wys.) 180 x 88 x 142 cm, 
wymiary urządzenia min. (dł./szer./wys.) 110 x 88 x 150 cm. WAGA: 70 kg

369999
zł

T951K
Powierzchnia biegowa 140 x 51 cm. Możliwość składania ze  
wspomaganiem. Wyposażona w kółka transportowe, system amortyzacji  
i 2 schowkI. Wiatrak, radio, wejście typu jack, podłączenie do MP3, port 
USB. Pomiar tętna poprzez czujniki dłoni, opcjonalnie bezprzewodowo  
z paska telemetrycznego. Silnik o mocy 1,5 KM (moc maks. 2,5 KM) pozwala 
na elektroniczną regulację prędkości w zakresie 1-20 km/h. Elektroniczna,  
15-stopniowa regulacja kąta nachylenia. Konsola oferująca ogółem 
27 programów treningowych, w tym programy celowe, 24 programy  
predefiniowane oraz 3 użytkownika. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego 
treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 125 kg. PRZECHO-
WYWANIE: Wymiary urządzenia maks.(dł./szer./wys.) 183 x 83 x 136 cm, 
wymiary urządzenia min. (dł./szer./wys.) 108 x 83 x 1620 cm. WAGA: 76 kg

389999
zł

T451G*
Powierzchnia biegowa 140 x 51 cm. Wyposażona w 4 kółka transpor-
towe, system amortyzacji Aircushion™, nakładane antypoślizgowe  
relingi, półkę na urządzenie mobilne, 2 schowki, system bezpieczeństwa.  
Po 4 przyciski bezpośredniego wyboru prędkości i kąta pochylenia.  
Silnik o mocy do 2,5 KM pozwala na elektroniczną regulację prędkości 
w zakresie od 1-20 km/h. Elektroniczna regulacja kąta nachylenia 0-15%. 
Wyświetlacz LCD 7’’. Konsola oferująca ogółem 33 programy treningo-
we, w tym programy celowe, 24 predefiniowane, sterowania tętnem  
i użytkownika. Wyposażona w port i ładowarkę USB, głośniki i podłącze-
nie do MP3, odtwarzacz audio/video. Pomiar tętna poprzez czujniki 
dłoni lub opcjonalnie bezprzewodowo z użyciem paska telemetrycz-
nego. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. 
WAGA UŻYTKOWNIKA: 125 kg. PRZECHOWYWANIE: Możliwość składania.  
Wymiary urządzenia maks.(dł./szer./wys.) 194 x 88 x 144 cm, wymiary 
urządzenia min. (dł./szer./wys.) 123 x 88 x 156 cm. WAGA: 79 kg. *Do-
stępny w wybranych sklepach.

409999
zł

T1 PLATINUM
Powierzchnia biegowa 134 x 48 cm. Możliwość składania ze  
wspomaganiem. Wyposażona w kółka transportowe. Przyciski  
bezpośredniego sterowania prędkością i kątem nachylenia. Głośniki  
i podłączenie do MP3. Dotykowe czujniki pulsu i bezprzewodowy  
pas telemetryczny. Silnik o mocy 3,0 KM pozwala na elektroniczną  
regulację prędkości w zakresie 1-18 km/h. Elektroniczna, 12-stopniowa  
regulacja kąta nachylenia. Konsola oferująca ogółem 19 programów 
treningowych, 9 predefiniowanych, 3 kontroli tętna, 3 celowe oraz Body 
Fat. Pomiar tętna poprzez czujniki dłoni oraz bezprzewodowy pas  
telemetryczny. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. 
MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 110 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary  
urządzenia maks. (dł./szer./wys.) 170 x 78 x 140 cm, wymiary urządzenia 
min. (dł./szer./wys.) 101 x 78 x 154 cm. WAGA: 74 kg

429999
zł

I.F1 BLUETOOTH*
Możliwość złożenia: Soft Drop System (powolne opuszczanie blatu bież-
ni przy rozkładaniu). Przyciski szybkiego wyboru prędkości oraz kąta  
nachylenia. Tryb Eco (zmniejsza pobór energii o 25%). Amortyzacja:  
6 elastomerów oraz system Run+. Uchwyt na bidon. Nawiew. Silnik  
elektryczny o mocy 2,75 KM DC. Prędkość: 1-18 km/h. Elektryczna  
regulacja kąta nachylenia: 0-12%. Wymiary pasa: 135  x  45 cm. Wyświetlacz  
motywacyjny LCD, 12 programów treningowych, program HRC, Body  
Fat. Moduł Bluetooth, przekształcający urządzenie w model iConcept  
(umożliwia podłączenie iPoda/iPhone’a oraz tabletów/smartfonów i 
wykorzystywanie aplikacji treningowych takich jak np.: BH by Kinomap,  
Run on Earth itp. Czujniki pomiaru pulsu na uchwyatch. Dostępna rów-
nież na zamówienie w wersji z ekranem TOUCH, z wgranymi aplikacjami. 
PRZEZNACZENIE: Do codziennego rekreacyjnego użytku domowego. 
MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 135 kg. PRZECHOWYWANIE: Możliwość 
złożenia. Wymiary urządzenia min. (dł./szer./wys.) 105 x 78 x 150 cm. Wy-
miary urządzenia maks.(dł./szer./wys.) 174 x 78 x 140 cm. Kółka transpor-
towe. WAGA: 86 kg. *Dostępny w wybranych sklepach.

459999
zł

CITTA TT5.0 VIEWFIT
Bieżnia z nowej serii Citta. Seria Citta to stylowa kombinacja formy i 
funkcji. Citta to piękny, prosty sprzęt dostępny za rozsądną cenę. Moż-
liwość dołożenia modułu Wi-Fi, długich poręczy np. dla osób starszych 
oraz mini „biurka” do bieżni. Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach oraz  
telemetryczny system pomiaru pulsu. Wbudowany system Viewfit. Silnik 
o mocy 1,5 KM umożliwia osiągnięcie prędkości od 0,8 do 16 km/h. 
Wyświetlacz LCD 5,5”, 8 programów treningowych w tym test fitness. 
Funkcje: czas, dystans, prędkość, kalorie, kąt nachylenia, puls. System 
Viewfit: możliwość przesyłania danych dotyczących trenigu i ich anali-
zowanie w wybranych aplikacjach. PRZEZNACZENIE: Do codziennego 
rekreacyjnego domowego użytku. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 115 
kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe. Podstawki poziomują-
ce. Wymiary urządzenia maks. (dł./szer./wys.) 180,4 x 84,5 x 132,8 cm, 
wymiary urządzenia min. (dł./szer./wys.) 99 x 84,5 x 161cm. WAGA: 88 kg

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.
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T2 PLATINUM*
Powierzchnia biegowa 142 x 51 cm. Wyposażona w 4 kółka transportowe, 
system amortyzacji, uchwyt na urządzenie mobilne, 2 schowki, system 
bezpieczeństwa. Po 5 przycisków bezpośredniego wyboru prędkości  
i kąta pochylenia. Silnik o mocy do 3,5 KM z elektroniczną regulacją  
prędkości w zakresie od 1 do 20 km/h. Elektroniczna regulacja kąta  
nachylenia 0-15%. Wyświetlacz LCD 9’’. Konsola oferująca ogółem 26  
programów treningowych, w tym programy celowe, 8 predefiniowanych,  
sterowania tętnem i użytkownika, modelowania sylwetki, „real world”, 
3K, 5K, 10K. Wyposażona w port i ładowarkę USB, głośniki, podłączenie  
do MP3 i do słuchawek, możliwość połączenia z internetem przez Wi-Fi, 
wiatrak. Pomiar tętna poprzez czujniki dłoni i bezprzewodowo z użyciem 
paska telemetrycznego (w zestawie). PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego 
treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 130 kg. PRZECHO-
WYWANIE: Wymiary urządzenia maks.(dł./szer./wys.) 179 x 83 x 143 cm, 
wymiary urządzenia min. (dł./szer./wys.) 120 x 86 x 163 cm. WAGA: 92 kg. 
*Dostępny w wybranych sklepach.

479999
zł

RACE
Powierzchnia biegowa o 130 x 45 cm. Amortyzowany blat bieżni, czytelny 
wyświetlacz LCD, klawisze bezpośredniego wyboru dla prędkości i nachy-
lenia na poręczach, duże schowki na akcesoria biegacza, głośnik dla 
urządzeń mobilnych z połączeniem typu jack. Wspomagane składanie 
i rozkładnie bieżni. Rolkowy system transportowy Combi Roller System.  
Cichy układ napędowy. Silnik o mocy ciągłej 2 KM (maks. 3 KM), pręd-
kość regulowana 0,8 -18 km/h; nachylenie blatu bieżni regulowane 
0-12%. Zasilanie z sieci: 230V 25 zdefiniowanych programówtreningowych,  
3 programy kotrolowane pulsem, 6 programów regulowanych pręd-
kością i nachyleniem. Pomiar pulsu przez sensory lub pasem cardio 
(opcja). PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. 
WAGA UŻYTKOWNIKA: 120 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe. 
Wymiary urządzenia maks. (dł./szer./wys.) 180 x 78 x 130 cm. Wymiary 
urządzenia min. (dł./szer/wys.) 101 x 78 x 157 cm. WAGA: 78 kg

489999
zł

I.F2W BLUETOOTH
Możliwość złożenia: Soft Drop (powolne opuszczanie blatu bieżni przy 
rozkładaniu). Przyciski szybkiego wyboru prędkości oraz kąta nachylenia.
Tryb Eco (zmniejsza pobór energii o 25%). Amortyzacja: 6 elastomerów 
+ K Dumper. Nawiew. Telemetryczny system pomiaru pulsu oraz czujni-
ki pomiaru pulsu w uchwytach. Silnik elektryczny o mocy: 2,75 KM DC.  
Prędkość: 1-18km/h. Regulacja kąta nachylenia: 0-12%. Wymiary 
pasa: 135 x 51 cm. 6,8” LCD: wyświetlacz motywacyjny, 12 programów  
treningowych, program HRC, Body Fat. Moduł Bluetooth, przekształ-
cający urządzenie w model iConcept (umożliwia podłączenie iPoda/
iPhone’a oraz tabletów/smartfonów i wykorzystywanie aplikacji trenin-
gowych takich jak: BH Kinomap, Run on Earth itp. Dostępna również na  
zamówienie w wersji z ekranem TOUCH, z wgranymi aplikacjami. PRZE-
ZNACZENIE: Do codziennego rekreacyjnego użytku domowego. MAKS. 
WAGA UŻYTKOWNIKA: 135 kg. PRZECHOWYWANIE: Możliwość złożenia. 
Wymiary urządzenia min. (dł./szer/wys.) 105 x 78 x 150 cm. Wymiary 
urządzenia maks. (dł./szer/wys.) 174 x 78 x 140 cm. Kółka transportowe. 
WAGA: 86 kg

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.
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I.F4 BLUETOOTH
Możliwość złożenia: Soft Drop (powolne opuszczanie blatu bieżni przy 
rozkładaniu). Przyciski szybkiego wyboru prędkości oraz kąta nachylenia. 
Tryb Eco (zmniejsza pobór energii o 25%). Amortyzacja: 6 elastomerów 
i system Run+. Uchwyt na bidon. Nawiew. Telemteryczny system pomia-
ru pulsu oraz czujniki pomiaru pulsu w uchwytach. Silnik elektryczny  
o mocy: 3,5 KM DC. Prędkość: 1-20 km/h. Elektryczna regulacja kąta na-
chylenia: 0-12%. Wymiary pasa: 140 x 51cm. 8,2” LCD: wyświetlacz moty-
wacyjny, 15 programów treningowych, program HRC, Body Fat, moduł 
Bluetooth, przekształcający urządzenie w model iConcept (umożliwia 
podłączenie tabletów/smartfonów i korzystanie z aplikacji treningowych 
takich jak: BH by Kinomap, Run on Earth itp). Dostępna również na zamó-
wienie w wersji z ekranem TOUCH, z wgranymi aplikacjami.
PRZEZNACZENIE: Do intensywnego użytku domowego. MAKS. WAGA  
UŻYTKOWNIKA: 140 kg. PRZECHOWYWANIE: Możlwość złożenia. Wymiary 
urządzenia min. (dł./szer./wys.)  125 x 94 x 156 cm. Wymiary urządzenia  
maks. (dł./szer./wys.) 184 x 94 x 149 cm. Kółka transportowe  
WAGA: 102 kg

689999
zł

I.F9R BLUETOOTH
Tryb Eco (zmniejsza pobór energii o 25%). Możliwość złożenia: Soft Drop 
(powolne opuszczanie blatu bieżni przy rozkładaniu). Przyciski szybkiego 
wyboru prędkości oraz kąta nachylenia. Nawiew. Wzmocniona konstruk-
cja. Uchwyt na bidon. Telemetryczny pomiar pulsu oraz czujniki w uchwy-
tach. Opaska w zestawie. Silnik elektryczny o mocy: 4 KM. Prędkość:  
1-22 km/h. Elektryczna regulacja kąta nachylenia: 0-12%. Wymiary pasa: 
155 x 55 cm. Pas ortopedyczny. Amortyzacja: 6 elastomerów + K Dumper. 
Diody oraz 6 okienek LED: 14 programów w tym Program HRC, 3 progra-
my użytkownika, Body Fat. Moduł Bluetooth, przekształcający urządze-
nie w model iConcept (umożliwia podłączenie tabletów/smartfonów  
i korzystanie z różnych aplikacji treningowych jak: BH Kinomap).  
Dostępna również na zamówienie w wersji z ekranem TOUCH, z wgranymi 
aplikacjami. PRZEZNACZENIE: Do intensywnego użytku. MAKS. WAGA UŻYT-
KOWNIKA: 160 kg. PRZECHOWYWANIE: Możlwość złożenia. Wymiary urzą-
dzenia min. (dł./szer./wys.) 138 x 94 x 167 cm. Wymiary urządzenia maks.  
(dł./szer./wys.) 200 x 94 x 149 cm. Kółka. WAGA: 110 kg

899999
zł

RUN 7
Powierzchnia biegowa o wymiarach: 142 x 51 cm, 8-elemntowy system amortyzacji blatu, czytelny wyświetlacz szklany, klawisze regulacji prędkości  
i nachylenia na poręczach, dwa duże schowki na akcesoria, wspomagane rozkładanie bieżni, system transportowy Easy Roller, cicha i płynna praca.
Silnik o mocy ciągłej 2,75 KM (maks.5 KM). Prędkość regulowana w zakresie 0,8-20 km/h, pochylenie regulowane 0-15%. Zasilanie z sieci 230 V. Współ-
praca z aplikacją KETTMaps na urządzenia mobilne, regulacja parametrów biegu aplikacją, 16 treningów z trasami wideo i 17 treningów graficznych 
w aplikacji. W płatnej subskrypcji KETTMaps dostęp do 2500 tras i dodatkowych opcji treningu. Komunikacja za pośrednictwem modułu Bluetooth.  
Bieżnia może być również użytkowana bez połączenia z tabletem i Internetem. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA 
UŻYTKOWNIKA: 135 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe. Wymiary urządzenia maks. (dł./szer./wys.) 180 x 84 x 137 cm. Wymiary urządzenia min.   
(dł./szer/wys.) 103 x 84 x 158 cm. WAGA: 115 kg

849999
zł

TRACK 5
Powierzchnia biegowa o wymiarach: 145 x 51 cm, efektywna 8-elementowa amortyzacja blatu Shock Absorber, czytelny i intuicyjny w obsłudze kokpit, 
dwie kieszenie na akcesoria, klawisze bezpośrednigo wyboru dla prędkości i nachylenia. System transportowy Easy Roller. Wspomagane opuszczanie 
blatu. Cichy napęd. Silnik o mocy ciągłej 2,5 KM (maks. 6,4 KM), predkość regulowana 0,8-18 km/h, pochylenie blatu 0-12%. Zasilanie z sieci: 230 V.  
16 programów treningowych, 2 sterowane pulsem, 3 predkością, 3 nachyleniem, prezentacja 7 parametrów treningowych na wyświetlaczu, wyświe-
tlacz graficzny z funkcją 3D i zielonym podświetleniem. Pomiar pulsu przez sensory lub pas cardio (opcja). PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu 
domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 140 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe. Wymiary urządzenia maks. (dł./szer./wys.) 202 x 88 x 136 
cm. Wymiary urządzenia min. (dł./szer/wys.) 106 x 88 x 185 cm. WAGA: 110 kg

589999
zł

ADVENTURE 3 VIEWFIT
Amortyzowany systemem VRC pas o grubości 1,6 mm i powierzchnia bie-
gowa o wymiarach 140 x 51 cm zapewniają komfort biegania. Czujniki 
pomiaru pulsu w uchwytach oraz telemetryczny system pomiaru pulsu. 
Możliwość podłączenia oprogramowania Passport. Silnik o mocy 2,0 KM 
umożliwia osiągnięcie prędkości 0,8-18 km/h. Elektroniczna regulacja 
kąta nachylenia 0-10%. Wyświetlacz LCD 5,75”, 12 programów treningo-
wych. Funkcje: czas, dystans, prędkość, kalorie, kąt nachylenia, puls, pro-
fil okrążenia, tryb oszczędzający energię. System Viewfit: możliwość prze-
syłania danych dotyczących trenigu i ich analizowanie w wybranych 
aplikacjach. System Passport: dzięki systemowi Passport i programom 
Virtual Active zwiedzisz cały świat podczas ćwiczenia! PRZEZNACZENIE: 
Do codziennego intensywnego domowego użytku. MAKS. WAGA UŻYT-
KOWNIKA: 136 kg. PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe. Podstawki 
poziomujące. Wymiary: 182 x 89 x 138 m. Wymiary po złożeniu: 114 x 89 x 
155 cm. WAGA: 81 kgProdukt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.
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R600
Centralny uchwyt, siedzisko profilowane na rolkach, podpory stóp z paskami. Cichy system przenoszenia napędu - taśma. Konsola zasilana na baterie. 
Magnetyczny, 8-stopniowy system oporu z regulacją manualną. Koło zamachowe o wadze 6 kg. Bardzo prosta w obsłudze konsola oferująca program 
manualny i celowy, wyświetlane parametry: czas, licznik ruchów wiosłem, kalorie, funkcja scan. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowe-
go. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 120 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary urządzenia (dł./szer./wys.) 172 x 52 x 86 cm. WAGA: 36 kg

179999
zł

R605
Centralny uchwyt, siedzisko profilowane na rolkach, podpory stóp z paskami. Możliwość składania. Cichy system przenoszenia napędu - taśma.  
Magnetyczny, 16-stopniowy system oporu z regulacją elektroniczną. Pomiar tętna opcjonalnie poprzez pas telemetryczny. Koło zamachowe: 8 kg.  
Konsola z wyświetlaczem dla 8 funkcji, pozwala na trening z zastosowaniem 20 programów, w tym 12 predefiniowanych, programu sterowanego  
tętnem, mocą (Watt), 4 użytkownika oraz programu w trybie wyścigu. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA  
UŻYTKOWNIKA: 120 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary urządzenia (dł./szer./wys.) 176 x 52 x 86 cm. WAGA: 36 kg

169999
zł

AQUO
Wiosła treningowe. Uchwyt na bidon. Pomiar pulsu telemetrycznie za pomocą opaski na klatkę piersiową. Ręczna, 8-stopniowa regulacja oporu.  
Koło zamachowe o wadze 5,5 kg. Wyświetlane funkcje: czas, ilość pociągnięć na minutę, całkowita ilość pociągnięć, kalorie, dystans, puls.  
PRZEZNACZENIE: Do codziennego rekreacyjnego domowego użytku. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 120 kg. PRZECHOWYWANIE: Możliwość złożenia. 
Wymiary po złożeniu: 92 x 51 x 112 cm. Wymiary urządzenia rozłożonego: 179 x 50 x 53 cm. Kółka transportowe. WAGA: 25 kg

WIOŚLARZ  JAKI WYBRAĆ I JAK ĆWICZYĆ?

40

JAK DZIAŁA?
Ćwiczenia na wioślarzu podnoszą wydolność oddechową organizmu. Przeznaczony 
głównie do intensywnego treningu, ale może być używany również w rozgrzewce przed 
treningiem właściwym. Działa na górne partie mięśni oraz - w mniejszym stopniu - na 
nogi. Sprzyja szybkiemu spalaniu kalorii. RADA EKSPERTA: „Ergometr wioślarski to jeden  
z najlepszych sprzętów dostępnych na siłowni, ale warto mieć go także w domu. Ćwicząc 
na nim, angażujemy 95% wszystkich grup mięśniowych. Dzięki niemu w ciągu godzinnej 
sesji treningowej nasz organizm może spalić kilkaset kalorii. Ergometr wioślarski posiada 
wbudowany wyświetlacz, który pokazuje nasze tętno, spalone kalorie oraz ma wiele in-
nych funkcji przydatnych w naszym treningu¨ – mówi Konrad Żuk, trener personalny.

KROK 1 
Właściwa pozycja startowa - usiądź wygodnie na siodełku z ugiętymi nogami. Musisz 
znajdować się jak najbliżej koła zamachowego. Ramiona powinny być w pełni wypro-
stowane, nadgarstki w jednej linii z przedramionami, a piszczele prostopadle do podłoża. 
Następnie pochyl lekko tułów do przodu. Nie za mocno, aby nie obciążać kręgosłupa.

KROK 2
Przyciąganie zaczyna się od prostowania nóg, co powoduje, że siodełko odjeżdża w tył. 
W czasie treningu ramiona powinny zostać wyprostowane i luźne. Dopiero gdy uchwyt 
będzie znajdował się nad kolanami, włącz ręce do ruchu.

KROK 3
Odchylenie - kiedy nogi będą już zupełnie wyprostowane, przyciągaj rękami uchwyt do 
brzucha. Pamiętaj, aby lekko się przy tym pochylać.

WSKAZÓWKA 
Powrót do pozycji wyjściowej - cały poprzedni ruch wykonaj odwrotnie: lekko się pochy-
lając, pozwól rękom się oddalić. Gdy uchwyt będzie nad kolanami, zacznij uginać nogi. 
Tak powtórzone serie dadzą najlepszy efekt.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.
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R301
Solidna konstrukcja, centralny uchwyt, bardzo trwały system przenoszenia napędu za pomocą łańcucha, wygodne, profilowane siedzisko  
na łożyskach. Możliwość złożenia urządzenia do pozycji pionowej. Magnetyczny-powietrzny, 16-stopniowy system oporu z regulacją elektroniczną.  
Pomiar tętna opcjonalnie poprzez pas telemetryczny. Intuicyjny w obsłudze komputer z wyświetlaczem dla 8 funkcji, pozwala na trening z zastosowaniem  
12 programów predefiniowanych, programów celowych, programów sterowanych tętnem, programu użytkownika oraz programu w trybie wyścigu. 
PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 120 kg. PRZECHOWYWANIE: Maksymalne wymiary urządzenia 
(dł./szer./wys.) 250 x 57 x 100 cm, minimalne wymiary urządzenia (dł./szer./wys.) 120 x 57 x 160 cm. WAGA: 34,5 kg

269999
zł

STROKER
Ergonomiczna i stabilna konstrukcja, możliowść składania ramy, czytelny kokpit, proste sterowanie, wygodne siedzisko, szerokie podesty stóp. Posiada 
kółka transportowe i opcję poziomowania w miejscu instalacji. Układ napędowy z 4 kg masą zamachową, magentyczny system hamowania  
z manulaną regulacją obciążenia, 8 stopni regulacji oporu, ergonomiczne sidełko prowadzone na zestawie 8 rolek, wygodny uchwyt z liną  
poliestrową. Komputer treningowy prezentuje 5 parametrów treningowych, możliwy trening w strefie docelowej pulsu FIT/FAT/Manual, funkcja  
Recover - ocena sprawności ćwiczącego po zakończonym treningu. W zestawie z urządzeniem pas telemetryczny cardio POLAR. PRZEZNACZENIE:  
Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 130 kg. PRZECHOWYWANIE: Możliwość poziomowania urządzenia w miejscu  
instalacji. Wymiary urządzenia (dł./szer./wys.) 218 x 60 x 98 cm. Wymiary po złożeniu (dł./szer/wys.) 103 x 60 x 141 cm. WAGA: 39 kg

349999
zł

COACH M
Długi profil prowadnicy siedziska, ergonomiczna konstrukcja, cicha i płynna praca napędu, możliwość przechowywania w pozycji pionowej, rolki  
transportowe w podstawie. Napęd z masą zamachową o wadze 6 kg, magnetyczny system hamowania z 10 stopniami oporu, system  
prowadzenia liny, możliwość wykonywania dodatkowych ćwiczeń przy zastosowaniu dodatkowego podestu pod stopy oraz deski tapicerowanej  
(w zestawie z urzadzeniem). Komputer z prezentacją 6 parametrów treningu, możliwość prowadzenia treningu w strefie docelowego pulsu FAT/FIT/ 
Manual. Zintegrowany odbiornik pulsu dla pasa cardio - pasmo 5kHz. Test Recovery. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS.  
WAGA UŻYTKOWNIKA: 130 kg.PRZECHOWYWANIE: Kółka transportowe. Wymiary urządzenia (dł./szer./wys.) 206 x 53 x 67 cm. Wymiary po złożeniu  
(dł./szer/wys.) 67 x 53 x 206 cm. WAGA: 41 kg

ŁAWECZKA TRENINGOWA  JAKĄ WYBRAĆ I JAK ĆWICZYĆ? 
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Ławki treningowe dają możliwość wykonywania 
ćwiczeń z wykorzystaniem własnej masy ciała lub 
dodatkowego obciążenia. Ich uniwersalny cha-
rakter i możliwość regulowania ustawień oparcia 
sprzyjają angażowaniu zróżnicowanych partii mię-
śni. Proste modele ławek umożliwiają trening mię-
śni brzucha oraz, za pomocą hantli, mięśni klatki 
piersiowej, mięśni naramiennych i grzbietu. Bar-
dziej zaawansowane posiadają wyciągi i pozwa-
lają na trening mięśni nóg.

DLACZEGO ŁAWKA?
Ławka treningowa jest uniwersalnym sprzętem umożliwiającym 
budowanie masy mięśniowej oraz rzeźbienie ciała. Kompaktowe 
wymiary i możliwość złożenia po skończonym treningu sprawia-
ją, że ławka jest łatwa w przechowywaniu nawet w  niewielkim 
mieszkaniu.

JAK WYBRAĆ ŁAWKĘ DLA SIEBIE?
Ławeczka powinna być dobrze dopasowana do osoby na niej 
ćwiczącej. Należy zwrócić uwagę na wymiary sprzętu, maksy-
malną dopuszczalną wagę użytkownika, regulacje umożliwia-
jące trening konkretnych partii mięśniowych oraz wyposażenie  
w regulowane stojaki. 

RADA EKSPERTA
„Ławka może być wykorzystywana jako samodzielne narzędzie 
treningowe lub np. jako przeszkoda albo element podparcia. 
Zależnie od budowy, może pełnić różne funkcje. Prawidłowo 
używana pozwala trenować praktycznie każdy mięsień ciała” 
– mówi Konrad Żuk, trener personalny.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.
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ŁAWKA DB4
Uniwersalna ławka do ćwiczeń górnych partii ciała z hantlami. Oferuje 
możliwość regulacji oparcia: 9 pozycji ustawienia dla kąta dodatniego,  
kąt 0 stopni i 1 pozycja kąta ujemnego. Maks. obciążenie: 100 kg osoba 
ćwicząca, 50 kg obciążenie. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu 
domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 kg. PRZECHOWYWANIE: 
Wymiary ławki rozłożonej (dł./szer./wys.) 136 x 51 x 77 cm. WAGA: 13 kg

39999
zł

WARRIOR 2W1 Z MODLITEWNIKIEM
Uniwersalna ławka z modlitewnikiem do ćwiczeń górnych partii ciała  
z hantlami. Regulowane oparcie: 5 pozycji kąta dodatniego, kąt 0 stop-
ni oraz 1 pozycja kąta ujemnego. Dzięki unikalnemu, kompaktowemu 
systemowi składania ławka jest łatwa w przechowywaniu, składa się na 
płasko do wysokości 23 cm. Maks. obciążenie: 100 kg osoba ćwicząca, 
50 kg obciążenie, 35 kg modlitewnik. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego 
treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 kg. PRZECHO-
WYWANIE: Wymiary ławki rozłożonej (dł./szer./wys.) 142 x 46 x 113 cm,  
wymiary ławki złożonej (dł./szer./wys.) 142 x 46 x 23 cm. Dzięki unikalne-
mu, kompaktowemu systemowi składania ławka jest łatwaw przechowy-
waniu, składa się na płasko do wysokości 23 cm. WAGA: 14 kg

44999
zł

ŁAWKA WARRIOR 2W1 ZE STOJAKIEM  
I MODLITEWNIKIEM
Uniwersalna ławka ze stojakiem i modlitewnikiem do ćwiczeń górnych 
partii ciała z hantlami i sztangą. Regulowane oparcie: 2 pozycje kąta 
dodatniego, kąt 0 stopni oraz 1 pozycja kąta ujemnego. Wysokość  
położenia sztangi - jednostopniowa. Maksymalne obciążenie: 100 kg  
osoba ćwicząca, 100 kg obciążenie, 35 kg modlitewnik. PRZEZNACZENIE: 
Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA:  
100 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary ławki rozłożonej (dł./szer./wys.)  
145 x 55 x 98 cm, wymiary ławki złożonej (dł./szer./wys.) 145 x 55 x 21 cm.  
Dzięki unikalnemu, kompaktowemu systemowi składania ławka jest  
łatwa w przechowywaniu, składa się na płasko do wysokości 21 cm.  
WAGA: 18 kg

64999
zł

ŁAWKA B530
Wygodna i funkcjonalna ławka ze stojakiem i przyrządem do treningu 
mięśni nóg (dla talerzy o śr. 2,54 cm). Posiada regulowane oparcie -  
1 pozycja kąta ujemnego, kąt 0 stopni, 3 pozycje kąta dodatniego,  
3 pozycje regulacji siedziska, 3 pozycje położenia sztangi oraz zabezpie-
czenie jej przed zrzuceniem. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego trenin-
gu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 200 kg (osoba ćwicząca  
+ obciążenie), w tym maksymalne obciążenie przyrządu do nóg: 35 kg. 
PRZECHOWYWANIE: Wymiary ławki (dł. szer. wys.) w cm: 170 x 75 x 125. 
WAGA: 24 kg

69999
zł

B501 - ŁAWKA WIELOFUNKCYJNA  
ZE STOJAKIEM
Wielofunkcyjna ławka do treningu całego ciała. Regulowane oparcie: 
3 pozycje kąta dodatniego, kąt 0 stopni. W zestawie z przystawką  
do treningu mięśni nóg oraz przyrządem do rozpiętek. Zabezpieczenie  
sztangi przed zrzuceniem. Maks. obciążenie: 100 kg osoba ćwicząca,  
100 kg obciążenie, 35 kg przyrząd do treningu mięśni nóg, 2 x 15 kg -  
przyrząd do rozpiętek. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu  
domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 kg. PRZECHOWYWANIE: 
Wymiary ławki rozłożonej (dł./szer./wys.) 158 x 100 x 102 cm, wymiary  
ławki złożonej (dł./szer./wys.) 75 x 100 x 180 cm. WAGA: 20 kg

19999
zł

ŁAWKA DO BRZUSZKÓW
Stabilna konstrukcja, antypoślizgowe nóżki, regulowana wysokość.  
Możliwość złożenia po treningu. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego  
treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 kg. PRZECHO-
WYWANIE: Wymiary urządzenia (dł./szer./wys.) 123 x 33 x 47-57 cm.  
WAGA: 7 kg

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie. Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.
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WARRIOR WIELOFUNKCYJNA ŁAWKA 
ZE STOJAKIEM I MODLITEWNIKIEM
Wielofunkcyjna ławka do treningu całego ciała. Regulowane oparcie: 
2 pozycje kąta dodatniego, kąt 0 stopni, 2 pozycje kąta ujemnego.  
3-stopniowa regulacja wysokości położenia sztangi. W zestawie z wycią-
giem, modlitewnikiem, przystawką do treningu mięśni nóg oraz przystaw-
ką do rozpiętek. Maks. obciążenie: 100 kg osoba ćwicząca, 100 kg ob-
ciążenie, 35 kg modlitewnik, 35 kg przyrząd do treningu mięśni nóg, 40 kg 
wyciąg, 30 kg - przyrząd do rozpiętek. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego 
treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 kg. PRZECHO-
WYWANIE: Wymiary ławki rozłożonej (dł./szer./wys.) 155 x 135 x 113 cm,  
wymiary ławki złożonej (dł./szer./wys.) 155 x 70 x 21 cm. Dzięki unikalne-
mu, kompaktowemu systemowi składania ławka jest łatwa w przechowy-
waniu, składa się na płasko do wysokości 23 cm. WAGA: 33 kg

89999
zł

UNIVERSAL
Ławka Universal umożliwi trening z wolnym cieżarem lub masą własne-
go ciała w pozycji leżącej lub siedziącej. Ćwiczenia do wykonania na 
ławce: wyciskanie (w leżeniu lub siedzeniu), rozpiętki, skłony tułowia, sze-
roki zakres ćwiczeń mięśni brzucha. Wielostopniowa regulacja opracia, 
opcja złożenia po treningu. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu 
domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 130 kg. PRZECHOWYWANIE: 
Wymiary urządzenia (dł./szer./wys.) 140 x 45 x 120 cm. WAGA: 20 kg

109999
zł

OPTIMA FLEX 
Wielofunkcyjna ławka do ćwiczeń: ramion, bicepsu, czworogłowego 
uda, mięśni brzucha, dwugłowego uda i klatki piersiowej. Grube pianko-
we obicia. Regulacja siedziska. Maks. obciążenie: 50 kg. Doskonała stabil-
ność i podparcie w trakcie ćwiczeń. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego 
treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 kg. PRZECHO-
WYWANIE: Możliwość złożenia. Wymiary po złożeniu: 70 x 120 x 176 cm.  
Wymiary urządzenia rozłożonego 153 x 133 x 118 cm. WAGA: 29 kg

139999
zł

TACTILETONIC
Urządzenie wibrujące pomaga rozluźnić zmęczone i zesztywniałe 
mięśnie oraz bolące kończyny. Idealne przed treningiem jak i po nim. 
Wspomaga krążenie, rozciąganie i trening fizyczny. Wykonane z wyso-
kiej jakości materiałów, zapewnia cichą i płynną pracę. Nowoczesne  
wzornictwo. 3 rodzaje masaży i typy pasów masujących zapewniają masaż 
różnych części ciała. Odpręża plecy i ramiona, redukuje cellulit, ujędrnia 
pośladki. Atrakcyjny wygląd i nowoczesne wzornictwo. PRZEZNACZENIE:  
Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA:  
100 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary urządzenia: 71 x 40 x 108 cm. 
WAGA: 20 kg

129999
zł

ZERO
Regulowana ławka do rozciągania i odciążania zmęczonych pleców lub 
kręgosłupa. Możliwość szybkiego złożenia. Podkładki pod nogi pokryte 
gąbką. Oparcie pokryte skórą syntetyczną. Maks. kąt odchylenia w pionie: 
92°. Bardzo wydajne domowe urządzenie o kompaktowych rozmia-
rach. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. 
WAGA UŻYTKOWNIKA: 130 kg. PRZECHOWYWANIE: Możliwość złożenia.  
Wymiary po złożeniu: 45 x 73 x 191 cm. Wymiary urządzenia rozłożonego 
138 x 73 x 148 cm. WAGA: 29 kg

259999
zł

HERK
Stacja treningowa o dużej wytrzymałości na obciążenia, oszczędność  
miesjca dzięki zwartej konstrukcji, możliwość treningu mięśni pleców,  
barków, ramion, nóg i brzucha. Ławka i podłokietniki wykonane z wysokiej  
jakości tapicerki, rama o trapezowym profilu, możliwość regulacji  
wysokości uchwytu gryfu, pokryta farbą odporną na uszkodzenia.  
Umożliwia prowadznie treningu z wolnym obciążeniem lub ciężarem  
własnego ciała. Oparcie pleców może być używane jako ławka płaska 
do wyciskania lub innych ćwiczeń (talerze i gryfy nie wystepują  
w zestawie). PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu domowego. 
MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 130 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary  
urządzenia (dł./szer./wys.) 138 x 106 x 204 cm. WAGA: 55,5 kg

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie. Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.
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CRUNCH
Przyrząd do ćwiczenia mięśni: brzucha , pleców, ramion, pośladków, nóg. 
Wygodne, piankowe uchwyty oraz rolki pod kolana i łokcie. Komputer  
z wyświetlaczem LCD. Funkcje komputera: czas, kalorie, scan, liczba  
powtórzeń na minutę, całkowita liczba powtórzeń. PRZEZNACZENIE:  
Do rekreacyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA:  
100 kg. PRZECHOWYWANIE: Wymiary produktu po rozłożeniu:  
(dł./szer./wys.) 105-149/55/35-83 cm. WAGA NETTO: 9,3 kg

259999
zł

PERFORM GYM
Wielofunkcyjny atlas, pozwala na trening z wykorzystaniem górnego  
i dolnego wyciągu, oddzielnych uchwytów do wyciskania i rozpiętek, 
zdejmowalnego regulowanego modlitewnika oraz dźwigni wyprostu  
i zginania kolan. Pokryte winylem obciążenia ograniczają hałas.  
Waga stosu: 100 kg. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu  
domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 125 kg. PRZECHOWYWANIE:  
Zajmowana powierzchnia 170 x 95 cm, wys. 200 cm. WAGA: 155 kg

219999
zł

MULTISTACJA TRENINGOWA ST5450
Wielofunkcyjny atlas do ćwiczeń. Stanowiska: worek bokserski, dwa typy 
gruszek treningowych, drążek do podciągania, uchwyt do wznosów nóg 
i brzuszków, pompek tradycyjnych i szwedzkich. Bardzo wydajne domo-
we urządzenie o kompaktowych rozmiarach. PRZEZNACZENIE: Do rekre-
acyjnego treningu domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 kg. 
PRZECHOWYWANIE: Wymiary urządzenia rozłożonego 178 x 177 x 213 cm. 
WAGA: 86 kg

289999
zł

FITMASTER 
Kompaktowa konstrukcja, różnorodność ćwiczeń, trwała konstrukcja,  
elementy siedziska i podłokietniki tapicerowane, dwa wyciągi linowe, 
możliwość poziomowania urządzenia w miejscu instalacji. Możliwość  
prowadzenia różnorodnego treningu mięśni: pleców, ramion, klatki  
piersiowej i nóg. Waga stosu obciążeń: 60 kg, przekładnia 2:1, regulacja  
obciążenia co 5 kg. PRZEZNACZENIE: Do rekreacyjnego treningu  
domowego. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 130 kg. PRZECHOWYWANIE: 
Wymiary urządzenia (dł./szer./wys.) 170 x 109 x 200 cm. WAGA: 131 kg

ATLAS  JAKI WYBRAĆ I JAK ĆWICZYĆ?

48

Atlasy są profesjonalnymi urządzeniami wie-
lofunkcyjnymi, umożliwiającymi ćwiczenie 
całego ciała, zarówno w domu, jak i na si-
łowni. W zależności od rodzaju treningu, atlas 
pomaga wyrzeźbić wszystkie partie mięśni. 
W szczególności angażuje mięśnie grzbietu, 
klatki piersiowej, barków, nóg, bicepsy oraz 
tricepsy. 

DLA KOGO ATLAS?
To bezpieczny i niezwykle funkcjonalny sprzęt, z którego 
może korzystać cała rodzina. Przeznaczony głównie do 
treningu siłowego, ale pomaga również wzmocnić mię-
śnie i zwiększyć ogólną wydolność organizmu.

JAK WYBRAĆ ATLAS DLA SIEBIE?
Wybierając atlas, należy zwrócić uwagę na wymia-
ry urządzenia, jego wagę, maksymalną dopuszczalną 
wagę użytkownika oraz obciążenie. Atlas powinien być 
wyposażony w górny i dolny wyciąg, oddzielne uchwyty 
do ćwiczenia mięśni klatki piersiowej, regulowany modli-
tewnik oraz dźwignię do zginania i wyprostu kolan. 

RADA EKSPERTA
„Atlas pozwala na wykonanie kompleksowego treningu 
całego ciała na jednym urządzeniu. Świetnie sprawdzi 
się jako pierwszy etap treningu oporowego dla początku-
jących lub jako uzupełnienie zaawansowanych ćwiczeń. 
Niewskazany jest jedynie dla osób z problemami ze sta-
wami” – mówi Konrad Żuk, trener personalny.

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.
Produkt na zamówienie.
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MULTYGYM PLUS
Wielofunkcyjny atlas do ćwiczeń. Stanowiska: czworogłowy uda, wypy-
chanie ciężaru, wyciąg z góry. Regulacja siedziska. Na ramie rysunki  
z przykładowymi ćwiczeniami. Maks. obciążenie: 70 kg. Linki stalowe  
w osłonie. Rama stalowa. System bloczków z łożyskami zapewnia pre-
cyzyjną pracę. PRZEZNACZENIE: Do codziennego rekreacyjnego do-
mowego użytku. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 kg. PRZECHOWY-
WANIE: Możliwość złożenia. Wymiary urządzenia: 130 x 90 x 200 cm.  
WAGA: 112 kg

389999
zł

NEVADA PLUS
Wielofunkcyjny atlas do ćwiczeń. Stanowiska: czworogłowy uda, wypy-
chanie ciężaru, wyciąg z góry. Regulacja siedziska. Na ramie rysunki  
z przykładowymi ćwiczeniami. Kompaktowe wymiary. Maks. obciąże-
nie: 100 kg. Linki stalowe w osłonie. Rama stalowa. System bloczków  
z łożyskami zapewnia precyzyjną pracę. PRZEZNACZENIE: Do codzien-
nego rekreacyjnego domowego użytku. MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA: 
100 kg. PRZECHOWYWANIE: Możliwość złożenia. Wymiary urządzenia:  
160 x 95 x 215 cm. WAGA: 145 kg

Produkt na zamówienie.

Produkt na zamówienie.
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GUMA FIT G
Gumy treningowe mają szerokie zastosowanie w ćwiczeniach pilates, 
podczas zajęć aerobiku lub gimnastyki. Mogą być także wykorzystane  
w rehabilitacji do usprawnienia funkcjonowania stawów i mięśni.  
Rozm. 1200 x 150 x 0,35 mm, kolor żółty w cenie 14,99 zł, rozm. 1200 x 
150 x 0,5 mm, kolor zielony, w cenie 16,99 zł, rozm. 1200 x 150 x 0,6 mm,  
kolor czarny, w cenie 19,99 zł

2999
zł

GRIP GUMA FITNESS Z UCHWYTAMI
PRZEZNACZENIE: Doskonały do treningów rozciągających i wzmac-
niających mięśnie brzucha, ramion, pleców i miednicy. ROZMIAR:  
650 x 150 x 0,65 mm. TWORZYWO/MATERIAŁ: Guma, plastikowe uchwyty. 
WAGA: 215 g

od 5999
zł

PRO RESISTANCE BAND LIGHT
Guma do rozciągania. PRZEZNACZENIE: Do treningu kończyń gór-
nych oraz dolnych. Efektywne narzędzie do wszechstronnych ćwiczeń  
w dowolnych warunkach. ROZMIAR: 101,6 x 1,3 x 0,45 cm, rozm. 101,6 x 
1,3 x 0,55 cm w cenie 69,99 zł, rozm. 101,6 x 2,8 x 0,45 cm w cenie 99,99 zł,  
rozm. 101,6 x 4,4 x 0,45 cm w cenie 149,99 zł

Dobra forma fizyczna sprzyja doskonałemu samopoczuciu, 
zdrowiu i łatwiejszemu wykonywaniu codziennych obo-
wiązków. Wysiłek pozwala organizmowi na zwiększenie 
wydolności i masy mięśniowej.

Z JAKICH AKCESORIÓW KORZYSTAĆ?
Bardzo przydatna w codziennych ćwiczeniach jest skakanka. Umożliwia róż-
nicowanie tempa treningu i zwiększenie wydolności organizmu. Dzięki niej 
zwiększamy także swoją sprawność, poprawiamy kondycję, równowagę 
oraz koordynację ruchową. Do akcesoriów rozwijających siłę mięśni zali-
czyć można przede wszystkim hantle, które pomagają wyrzeźbić sylwetkę, 
wzmocnić i uelastycznić mięśnie. Drążki do podciągania poprawią siłę, wy-
trzymałość mięśni grzbietu i ramion oraz wzmocnią mięśnie brzucha. Brzuch 
doskonale wysmuklą również ćwiczenia na hula-hoop. W celu zwiększenia 
komfortu domowych ćwiczeń, warto zainwestować w specjalną matę tre-
ningową lub karimatę. 

PAMIĘTAJ O ROZGRZEWCE!
Rozgrzewka jest bardzo ważna. Pozwala przygotować mięśnie do wysiłku  
i zwiększyć ich możliwości. Wykorzystać można w niej piłki gimnastyczne, lekar-
skie lub sensoryczne, agrafkę fitness, krążek do pilatesu, uchwyt do pompek 
czy krążki do utrzymywania równowagi.

JAK POPRAWNIE PRZEPROWADZIĆ ROZGRZEWKĘ?
1.  Rozciągnij mięśnie tułowia, wykonując obroty biodrami. Możesz do tego 

wykorzystać specjalne hula-hoop. 
2.  Wykonaj podobne obroty również kolanami, opierając na nich dłonie. Silne 

mięśnie okołostawowe zapewniają stabilizację ruchu i pozwalają uniknąć 
kontuzji. 

3.  Wykonuj głębokie skłony. Możesz w tym celu wykorzystać obciążniki na 
nadgarstki i staw skokowy. 

4.  Opierając się rękoma o ścianę lub ławkę, pochyl się mocno do przodu, nie 
odrywając stóp od podłoża. W ten sposób napinasz mięśnie łydek i rozgrze-
wasz ścięgna.

AKCESORIA  JAKIE WYBRAĆ?
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2499
zł

GUIDON MUSCLEUR
Agrafka fitness. PRZEZNACZE NIE: Do ćwiczeń ud, wspomagająca  
codzienny trening.

od 5999
zł

ELASTYCZNE TAŚMY TRENINGOWE
Taśmy do ćwiczeń, 15 kg. Elastyczne taśmy treningowe o wielostronnym 
zastosowaniu. Taśmy posiadają szlufki do przewlekania. Nie plączą się 
ani nie zwijają. ROZMIAR: 4 x 92 cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: 20% po-
liester, 40% nylon, 40% guma (kauczuk). Taśma 20 kg, rozm. 5 x 92 cm,  
w cenie 79,99 zł

6999
zł

RESISTANCE BANDS SET OF 3
Zestaw 3 gum. PRZEZNACZENIE: Do rozciągania. Pozwala na trening  
oporowy w 3 stopniach trudności.

3999
zł

BOOSTER III EKSPANDER METALOWY
Ekspander metalowy. PRZEZNACZENIE: Do wykonywania szerokiej 
gamy ćwiczeń. Odpinane sprężyny pozwalają dostosować trening  
do własnych potrzeb. ROZMIAR: Długość sprężyn: 28 cm, ø sprężyn:  
1,7 cm, długość ekspandera z uchwytami: 48 cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: 
Sprężyny: metal, rączka profilowana: tworzywo sztuczne. WAGA: 754 g

4499
zł

EXTENSEUR
Ekspander do ćwiczeń górnych partii mięśniowych.
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zł

T-ROLLER
Innowacyjny wałek typu T. PRZEZNACZENIE: Do łagodzenia bólów mięśni,  
które trudno dosięgnąć tradycyjnym produktem (szyja, ramiona i klatka 
piersiowa). Wygodny rozmiar jest idealny, aby zabrać ze sobą wszędzie. 
ROZMIAR: 16 x 7 cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: 50% TPR, 30% PVC, 20% PP. 
WAGA: 0,24 kg

4999
zł

CRYSTAL FOOTROLLER
Masażer stóp, przedramion lub dłoni. PRZEZNACZENIE: Miękka guma  
i rdzeń pozwalają na równomierne rozłożenie nacisku. ROZMIAR:  
11 x 7 cm TWORZYWO/MATERIAŁ: 50% EVA, 40% PVC, 10% PP.  
WAGA: 0,28 kg

FOR EVERY BODY

T-Roller 16CM

Foot massage roller 17CM

Massage bar 53CM 

1499
zł

GRESPI PIŁKI DO MASAŻU 4 SZT.
Zestaw piłeczek do masażu, które doskonale nadają się do pobudzania  
krążenia, walki z cellulitem oraz podczas ćwiczeń antystresowych.  
PRZEZNACZENIE: Rozluźniają napięcie mięśniowe i wspomagają regene-
rację skóry. TWORZYWO/MATERIAŁ: PVC. WAGA: 156 g

PIŁKA FITNESS
Wielofunkcyjny przyrząd. PRZEZNACZENIE: Do ćwiczeń rozciągających  
i wzmacniających mięśnie. Pompka w zestawie. TWORZYWO/MATERIAŁ: 
PVC. ROZMIARY: ø 55 cm w cenie 39,99 zł, ø 65 cm w cenie 49,99 zł,  
ø 75 cm w cenie 59,99 zł, ø 85 cm w cenie 69,99 zł

od 3999
zł

3999
zł

MASSAGE BALLS
Zestaw 3 piłek: żółta - miękka, czerwona - średnia oraz czarna - twarda. 
PRZEZNACZENIE: Do masażu.

5999
zł

PRESSURE POINTER
PRZEZNACZENIE: Doskonały sposób, aby rozluźnić napięte mięśnie  
w miejscach, gdzie nie można dotrzeć rollerem. Doskonały do masażu 
kręgosłupa.

3999
zł

REACTION TRAINER
Piłeczka reakcyjna o nieprzewidywalnym torze odbić. PRZEZNACZENIE: 
Rozwija refleks, szybkość i koordynację ruchową. Do ćwiczeń indywidu-
alnych lub w grupie.

5999
zł

DYSK SENSORYCZNY 
Wielofunkcyjny przyrząd. PRZEZNACZENIE: Do ćwiczeń i masażu. Dzięki  
wypustkom na powierzchni dysku masaż wspomaga spalanie tłuszczu  
i poprawia krążenie. ROZMIAR: ø 32 cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: PVC. 
WAGA: 1,2 kg
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RELEVER DRĄŻEK ROZPOROWY
Drążek rozporowy. PRZEZNACZENIE: Przyrząd umożliwiający wykonywa-
nie wielu ćwiczeń wzmacniających oraz rozciągających. Zakończenia  
gumowe. Mocowanie wzmacniane wkrętami. Regulacja szerokości. 
ROZMIARY: 60-90 cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: Chromowana stal, pianka 
PE na całej długości. WAGA: 1,2 kg

4499
zł

DRĄŻEK DO ĆWICZEŃ
Drążek do ćwiczeń montowany w futrynie drzwi z ergonomicznymi  
uchwytami. PRZEZNACZENIE:  Do podciągania i ćwiczeń rehabilitacyjnych 
przy bólach pleców i kręgosłupa. ROZMIARY:  70 cm, 80 cm, 90 cm.  
TWORZYWO/MATERIAŁ: Stal konstrukcyjna, elastomer. WAGA: 1,5 kg

2999
zł

ŚCISKACZ DO RĄK
PRZEZNACZENIE: Przyrząd wzmiacniający mięśnie przedramion  
i siłę chwytu, posiada płynną regulację oporu od 10 do 40 kg.  
TWORZYWO/MATERIAŁ: Stal, guma. WAGA: 150 g

3999
zł

BARRE PORTE 
Drążek do ćwiczeń montowany w drzwiach lub w korytarzu. Dodatkowa 
pianka antypośligowa na uchwytach ułatwia ćwiczenia.

1999
zł

MOUSSE MEDIUM X2
Ściskacz do dłoni. Do regularnych ćwiczeń wzmacniających mięśnie 
dłoni i przedramienia.

2999
zł

RESSORT
Sprężyna wykonana z najwyższej jakości materiałów. Gumowe uchwy-
ty zwiększają kontrolę oraz stabilność podczas wykonywania ćwiczeń. 
Przeznaczone do ćwiczenia mięśni bicepsa, brzucha, pleców i ramion. 
Gumowe uchwyty. Paski zabezpieczające przed wysunięciem sprężyny  
z dłoni. ROZMIAR: Długość: 65 cm

11999
zł

SIT-UP BAR 
Drążek rozporowy. PRZEZNACZENIE: Do podciągania. Mocowany  
za pomocą śrub i bocznych metalowych uchwytów. Dwa zestawy  
mocujące pozwalają na szybką zmianę wysokości. Pokryty miękką  
pianką. Szerokość drążka regulowana za pomocą bocznego teleskopu.  
TWORZYWO/MATERIAŁ: PVC, metal. WAGA: 1,45 kg

3999
zł

PAS NEOPRENOWY
Pas odchudzający, wspomagający spalanie tkanki tłuszczowej 
podczas treningu. PRZEZNACZENIE: Do każdego rodzaju treningu.  
ROZMIAR: 125 x 25 cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: Neopren.

40% B I A Ł K A   0%  C U K R U*

DO
DA

TK
OW

EG
O

B I OT E C H U S A . C O M / Z E R O BA R
P L . B I OT E C H U S A . C O M / N AT I V E - W H E Y*Średnia zawartość białka w batonach o czekoladowych smakach. 

Zawiera naturalnie występujące cukry. Zdjęcia są jedynie ilustracją; opakowanie, kolor i rozmiar produktu mogą się różnić.  

100% PRZYJEMNOŚCI
20 G BIAŁKA W JEDNEJ PORCJI*  
W 10 PYSZNYCH SMAKACH BEZ LAKTOZY BEZ GLUTENU Z NATIVE WHEY ISOLATE

W

HE Y  I S OL A
T

E

Z 

NATIVE

CZEKOLADA Z 
MARCEPANEM 

CZEKOLADOWO-

ORZECHOWY
CZEKOLADOWO-

KOKOSOWY
CZEKOLADOWO-

KARMELOWY
CIASTKO Z KAWAŁKAMI 

CZEKOLADY 
SLIWKA W 

CZEKOLADZIE
`



57

A
KC

ES
O

RI
A

 F
IT

N
ES

S

A
KC

ES
O

RI
A

 F
IT

N
ES

S

11999
zł

STEP III DO AEROBIKU 
Stabilny, wytrzymały step z antypoślizgową powierzchnią. Posiada  
trzy stopnie regulacji ROZMIAR: 78 x 29 x 10/15/20 cm. 

9999
zł

STEP 2 NIVEAUX 
Solidny i masywny step z dwu stopniową regulacją wysokości oraz po-
wierzchnią antypoślizgową. ROZMIARY: 28 x 68 x 10/15 cm

5999
zł

WILD TWIST V TWISTER Z LINKAMI
Twister służący do ćwiczeń mięsni brzucha z wygodnymi rączkami i po-
wierzchnią antypoślizgową.

16999
zł

ESCALATOR
Stepper prosty do ćwiczeń ogólnorozwojowych z wbudowanym kompu-
terem. MAX. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 kg. ROZMIARY: 45 x 35 x 21 cm. 
WAGA: 7,2 kg

22999
zł

STEPPER SKR
Stepper skrętny do ćwiczeń ogólnorozwojowych z wbudowanym kompu-
terem. MAX. WAGA UŻYTKOWNIKA: 100 kg. ROZMIARY: 42 x 23 x 48 cm.  
WAGA: 8 kg

6999
zł

TWIST BOARD
Przyrząd pomagający wyrzeźbić mięśnie skośne brzucha.

5999
zł

PODUSZKA DO BRZUSZKÓW
Wyprofilowana tak, aby odciążyć odcinek lędźwiowy kręgosłupa. 
Wspomaga wykonanie pełnego ruchu niezbędnego do pracy całej 
grupy mięśni brzucha. PRZEZNACZENIE: Do ćwieczeń mięśni brzucha.  
ROZMIAR: 30 x 38 x 7 cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: PVC, pianka.

KOŁO HULA-HOOP ANION
Koła z masującymi kulkami amortyzowanymi powietrzem. Wybrane mode-
le dodatkowo wyposażone w magnesy. PRZEZNACZENIE: Przyrząd poma-
gający efektywnie zrzucić zbędne kilogramy za pomoca masażu mięśni 
brzucha dla początkujących użytkowników. TWORZYWO/MATERIAŁ: PE, 
PP, magnes, stal, PVC. WAGA/ROZMIAR: 1 kg, ø 102 cm w cenie 79,99 zł,  
1,2 kg, ø 107 cm w cenie 149,99 zł, 1,6 kg, ø 108 cm w cenie 169,99 zł

od 7999
zł

7999
zł

DUOWHEEL 
Solidnie wykonane podwójne kółko, służące do treningu podciągnięć 
ciała. PRZEZNACZENIE: Pomaga zbudować mięśnie brzucha, klatki pier-
siowej i ramion. Podwójne koło oraz wypustki antypoślizgowe zapewniają  
dużą stabilność. Wykończone pianką rączki maksymalizują siłę uchwytu.  
TWORZYWO/MATERIAŁ: PVC, metal. WAGA: 0,94 kg

zł3999

POIGNÉE MOUSSE
Komplet uchwytów do wykonywania pompek.

4999

POIGNÉE CHROME
Komplet uchwytów do wykonywania pompek.

15999
zł

SPEED ABS WITH INTERNAL  
ASSISTANT SYSTEM & ERGO GRIP HANDLES
Wyczynowe koło z systemem wspomagania wewnętrznego na spręży-
nie. Specjalne uchwyty Pro-Grip umożliwiają naturalną pozycję nad-
garstka podczas ćwiczeń. TWORZYWO/MATERIAŁ: Guma, PVC, metal. 
WAGA: 1,2 kg

56
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ROLLER SOFT
Przyrząd do treningu, masażu i rehabilitacji. Wszechstronne narzędzie  
przydatne w trakcie i po treningach. PRZEZNACZENIE: Stosowane także  
w terapiach rehabilitacyjnych po urazach. ROZMIARY: 38 x 14 cm. 
WAGA: 600 g (żółty) - miękki, w cenie 139,99 zł,  850 g (czerwony) - średni 
w cenie 149,99 zł, 900 g (czarny) - twardy w cenie 159,99 zł

14999
zł

INFLATED MASSAGE ROLLER*
Nadmuchiwany roller z wypustkami do treningu, masażu i rehabilitacji. 
PRZEZNACZENIE: Wszechstronne narzędzie przydatne w trakcie i po tre-
ningach. Stosowane także w terapiach rehabilitacyjnych po urazach. 
ROZMIAR: 45 x 12 cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: PVC. WAGA: 1,3 kg.  
*Dostępne w wybranych sklepach.

7999
zł

TEEL 2IN1 WAŁEK
Wałek rehabilitacyjny do masażu, jogi, pilates. Wyposażony w specjalne  
wypustki dające efekt intensywnego masażu. W zestawie drugi, gładki 
wałek wykonany z pianki EVA. PRZEZNACZENIE: Działa wspomagająco 
podczas ćwiczeń fitness, pomaga obniżyć napięcie mięśniowe i zlikwi-
dować ból. ROZMIAR: ø 14,5 cm, dł.: 33,5 cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: 
Pianka PU, PVC. WAGA: 1,64 kg

59999
zł

TRX FIT*
TRX® FIT to najlżejszy system podwieszany przeznaczony głównie dla no-
wicjuszy, który może być zamontowany wszędzie w czasie krótszym niż  
60 sekund. Nadaje się do intensywnego treningu, który w zadziwiającym 
tempie poprawi kondycję. Regulowana długość. TWORZYWO/MATERIAŁ: 
Przemysłowy nylon, piankowe uchwyty. WAGA: 0,45 kg. *Dostępne w wy-
branych sklepach.

5999
zł

MASSAGE BAR
Wałek do masażu. PRZEZNACZENIE: Poprawia elastyczność oraz siłę mię-
śni, a także rozluźnia je. Poprzez swoją budowę pozwala na dużą kontrolę 
nacisku. Relaksująco masuje mięśnie po treningu, przez co przyspiesza 
ich regenerację, zwiększa się dotlenienie mięśni. ROZMIAR: 11 x 5 x 57 cm  
TWORZYWO/MATERIAŁ: 50% EVA, 20% PP, 30% TPR. WAGA: 0,45 kg

4999
zł

ROLLER FITNESS 
PRZEZNACZENIE: Do delikatnego masażu, pobudzający krążenie, 
zwiększający elastyczność mięśni, świetny w łagodzeniu napięć  
mięśniowych po treningu. ROZMIAR: ø 15 cm, dł.: 45 cm. TWORZYWO/
MATERIAŁ: PVC, pianka EVA.

16999
zł

TRAINER ROLLER
Rolka treningowa gładka. Uśmierza ból, relaksuje i przywraca prawidłową 
cyrkulację krwi. Idealna do stosowania zarówno przed jak i po treningu.
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3999
zł

RĘKAWICZKI FITNESS RF-1280
Rękawiczki fitness dla kobiet. Przewiewne panele na wierzchniej części 
dłoni. Poduszeczki z miękkim wypełnieniem umieszczone wewnątrz mini-
malizują ryzyko otarcia skóry podczas ćwiczeń. PRZEZNACZENIE: Dla osób 
ćwiczących rekreacyjnie. ROZMIARY: S-L

6999
zł

COMPETITION
Rękawiczki kulturystyczne. Wyjątkowo lekkie, miękkie w dotyku i przewiew-
ne. Na spodzie zastosowano podwójną warstwę skóry w celu wzmocnie-
nia i poprawy komfortu chwytu. ROZMIARY: S-XL

5999
zł

RĘKAWICE KULTURYSTYCZNE GRIP 10
Rękawice na siłownię, chroniące przed urazami w trakcie treningów  
oraz zapewniające odpowiednią przyczepność. TWORZYWO/MATERIAŁ: Skó-
ra syntetyczna 60%, bawełna 15%, nylon 20%, elastan 5%. ROZMIARY: S-XXL

1999
zł

RĘKAWICE KULTURYSTYCZNE GRIP 15
Elastyczne rękawice niekrępujące ruchów, przy jednoczesnej wysokiej 
ochronie przed urazami podczas ćwiczeń siłowych. TWORZYWO/MATE-
RIAŁ: Poliester 90%, elastan 10%. ROZMIARY: S- XXL

7999
zł

RĘKAWICE KULTURYSTYCZNE GRIP 80
Elastyczne rękawice niekrępujące ruchów, przy jednoczesnej wysokiej 
ochronie przed urazami podczas ćwiczeń siłowych. TWORZYWO/MATERIAŁ: 
Skóra syntetyczna 70%, nylon 25%, elastan 5%. ROZMIARY: M-XXL

2999
zł

GTS MUSCU COTON GRI/BLE
Rękawiczki do ćwiczeń siłowych i fitnessu. ROZMIARY: S-XL

3499
zł

RĘKAWICE  
TRENINGOWE ONE COMPETITION
Profesjonalne rękawice treningowe z wysokim wzmocnieniem nadgarst-
ków. PRZEZNACZENIE: Do treningu sportów siłowych. ROZMIARY: S-XXL

8999
zł

SKAKANKA SKÓRZANA
Wytrzymalsza i cięższa od polimerowych. Łożyska kulkowe w uchwy-
tach zwiększają swobodę wykonywania ruchu. ROZMIAR: 272 cm.  
TWORZYWO/MATERIAŁ: Skóra i plastik. WAGA: 0,4 kg

2999
zł

REEBOK SKAKANKA 
Polimerowa skakanka to alternatywa dla skakanek skórzanych i stalo-
wych. ROZMIAR: 272 cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: Polimer. WAGA: 0,2 kg

zł12999

SKAKANKA SZYBKOŚCIOWA PREMIUM
Powleczona stalowym kablem dla uzyskania maksymalnej prędkości, 
oryginalna i gładka skakanka szybkościowa premium. Regulowana.  
ROZMIAR: 305 cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: Stalowa linka powlekana. 
WAGA: 0,2 kg

2499
zł

CROSSFIT SKAKANKA
Skakanka z łożyskami.  Łatwa regulacja długości. Obrotowe końcówki  
zapobiegające skręcaniu linki. ROZMIAR: Długość linki: ok. 300 cm, dłu-
gość rączek: ok. 16 cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: linka stalowa pokryta  
tworzywem. WAGA: 112 g

2999
zł

PUMP IV SKAKANKA Z OBCIĄŻENIEM
Skakanka z obciążeniem. Profesjonalne łożyska. Rączki z pianki absor-
bującej wilgoć. Obciążenie w rączkach (2 x 300 g) z możliwością regu-
lacji wagi poprzez wyjęcie metalowego obciążnika. ROZMIAR: 286 cm.  
TWORZYWO/MATERIAŁ: Linka: PVC, piankowe uchwyty. WAGA: 752 g

6999
zł

CROSSFIT TWEET
Skakanka z łożyskami. Łatwa regulacja długości. Ergonomiczna metalo-
wa rękojeść. Łożyskowana. ROZMIARY: Długość linki: ok. 300 cm, długość 
rączek: ok. 16 cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: Linka stalowa pokryta tworzy-
wem. WAGA: 174 g

3999
zł

QUICK SKIP III SKAKANKA SKÓRZANA
Klasyczna skakanka rzemienna. ROZMIAR: Długość linki: 275 cm, długość 
rączki: 14 cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: Wysokiej jakości skóra, drewniane 
rączki. WAGA: 232 g

4999
zł

SKAKANKA Z LICZNIKIEM
Skakanka z licznikiem, regulowana. Licznik LCD wyświetla czas treningu, 
ilość spalanych kalorii i wykonanych podskoków. ROZMIAR: 3 m, z możliwo-
ścią regulacji długości. TWORZYWO/MATERIAŁ: Tworzywo sztuczne, guma.

1999
zł

BOIS/COTON
Skakanka ze sznura bawełnianego wyposażona w drewniane rączki.

2499
zł

PVC LESTE/CUIR
Skakanka ze skóry z uchwytem z pianki EVA oraz dodatkowym obciąże-
niem. Łożysko kulkowe, regulowana długość. ROZMIAR: 275 cm. WAGA: 
Dwa obciążenia po 125 g

999
zł

CORDE À SAUTER VERTE
Skakanka, która dzięki małej wadze umożliwia intensywne i skuteczne 
ćwiczenia. ROZMIAR: 275 cm

5999
zł

SKAK JRS33
Skakanka szybkościowa na łożyskach ze stalową linką w silikonowej  
koszulce, drewniane rączki z obciążeniem. ROZMIAR: 2,7 m.  
TWORZYWO/MATERIAŁ: Drewno, stal. WAGA: 0,18 kg

9999
zł

GLOVE
Rękawiczki do ćwiczeń. Wykonane z nauralnej skóry, posiadają  
podwójne szwy w miejscach narażonych na przeciążenia, a także prze-
wiewne panele. ROZMIARY: S-XL

4499
zł

RĘKAWICE TRENINGOWE FITNESS ONE
Stworzone specjalnie z myślą o kobietach. Rękawice na grzbietowej 
części wykonane są z kolorowego, rozciągliwego materiału, wentylujące-
go, który gwarantuje idealne dopasowanie. PRZEZNACZENIE: Do trenin-
gu fitness. ROZMIARY: XS-L

5499
zł

RĘKAWICE TRENINGOWE RAPTOR YELLOW
Ekskluzywne rękawice treningowe, ze wzmocnieniem nadgarstków, prze-
znaczone do sportów siłowych i fitnessu. PRZEZNACZENIE: Do treningu 
sportów siłowych oraz fitness. ROZMIARY: S-XXL
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16999
zł

DIP BELT PAS DO CIĘŻARÓW* 
Kulturystyczny pas obciążeniowy z łańcuchem. Dzięki komfortowemu 
pasowi biodrowemu oraz łańcuchowi umożliwia wykonywanie ćwiczeń 
z podwieszonym ciężarem. ROZMIARY: 78 x 18 cm, dł. łańcucha 85 cm,  
maks. waga obciążeniowa 40 kg. *Dostępny w wybranych sklepach.

3999
zł

OCHRANIACZ KARKU NA GRYF 
Zapinany na rzep dla pewniejszego mocowania na sztandze.  
Wykonany z miękkiego i wytrzymałego materiału. ROZMIAR: ø 8 cm,  
dł.: 42,5 cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: Pianka.

6999
zł

HAKI TRENINGOWE
Haki umożliwiają zwiększenie ciężaru ułatwiając wykonywanie ćwiczeń  
na mięśnie grzbietu i pleców. Pomagają wykonać dodatkowe serie  
ćwiczeń, kiedy chwyt nie wytrzymuje obciążenia.

2999
zł

HARDCORE WRIST WRAP  
- USZTYWNIACZ NADGARSTKA
Solidnie wykonane stabilizatory nadgarstka. Regulowane praktyczny-
mi rzepami ze specjalnym i gwarantującym doskonałe dopasowanie,  
opatentowanym systemem VELCRO®. Minimalizują ryzyko wystąpienia 
kontuzji. PRZEZNACZENIE:  Do treningu na siłowni.

3999
zł

HAKI TRENINGOWE
Dwa w jednym - hak do podnoszenia ciężarów i opaska na nadgarstek. 

7999
zł

CEINTURE CUIR 15 CM M
Pas kulturystyczny służący do ćwiczeń z ciężarami. ROZMIARY: M-XL

11999
zł

AB STRAPS RĘKAWY DO PODCIĄGANIA*
Pasy łokciowe podtrzymujące ciało w ćwiczeniach na drążku. 
Pomagają w rozwijaniu mięśni brzucha bez nadmiernego obcią-
żania pleców. Pasy można stosować do drążka lub innego stelaża. 
Wykonane z trwałego nylonu, posiadają karabińczyki do łatwego  
i szybkiego założenia lub demontażu. *Dostępny w wybranych sklepach.

4999
zł

WRIST SUPORT
Opaski zabezpeczające nadgarstek. Usztywniają staw nadgarstka,  
zapewniają ochronę podczas ćwiczeń w podnoszeniu ciężarów lub 
podciąganiu się na drążku. TWORZYWO/MATERIAŁ: Elastyczny materiał.

2699
zł

LTG STRAPS
Paski służące do wzmocnienia chwytu przy podnoszeniu dużych  
ciężarów lub podciąganiu się na drążku.

4999
zł

PROFI BELT 6
Profesjonalny pas treningowy wykonany z najwyższej jakości materiału.  
Dodatkowo odpinana klapa. Ergonomiczne zapięcie na rzep.  
Wzmocnienie kręgosłupa oraz pleców. ROZMIARY: S-XL
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1999
zł

MATBAG WOREK NA MATĘ
Przeznaczony do przechowywania i transportu mat do ćwiczeń. Wypo-
sażony w troczek ściągający górną część pokrowca, który służy również 
jako wygodny uchwyt.

4999
zł

MATA YOGA 5 MM
Antypoślizgowa mata do jogi. ROZMIARY: 180 x 60 x 0,5 cm. TWORZYWO/
MATERIAŁ: PVC.

2999
zł

MATA YOGA 3 MM
Antypoślizgowa mata do jogi. ROZMIARY: 180 x 60 x 0,3 cm. TWORZWO/
MATERIAŁ: PVC.

6999
zł

MATA FITNESS
Antypoślizgowa mata do ćwiczeń z wygodnym uchtwytem do prze-
noszenia. ROZMIARY: 180 x 60 x 0,6 cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: EVA.  
WAGA: 790 g

8999
zł

MATA NBR 1 CM
Komfortowa, antypoślizgowa mata do ćwiczeń. ROZMIARY: 183 x 61 x 1 cm.  
KOLOR: niebieska. TWORZYWO/MATERIAŁ: NBR. WAGA: 0,85 kg

12999
zł

MATA NBR 1,5 CM
Komfortowa, antypoślizgowa mata do ćwiczeń.  ROZMIARY: 183 x 61 x  
1,5 cm. KOLOR: zielony. TWORZYWO/MATERIAŁ: NBR 1. WAGA: 1 kg

6999
zł

DALLES X4 NOIR
Mata do ochrony podłoża podczas uzytkowania sprzętu fitness. Zestaw 
składa się z 4 elementów. ROZMIARY: 60 x 60 x 1,2 cm (jeden element). 
KOLOR: czarny. TWORZYWO/MATERIAŁ: Octan etylowinylu.

1999
zł

BASIC GYM BLEU/VERT
Mata gimnastyczna dla początkujących. ROZMIARY: 140 x 50 x 0,7 cm. 
KOLORY: zielony, niebieski.

11999
zł

TPE NATTE
Mata gimnastyczna idealna do jogi i ćwiczeń fitness dzięki antypo-
ślizgowej fakturze. pasek do noszenia. ROZMIARY: 175 x 61 x 0,5 cm.  
TWORZYWO/MATERIAŁ: PCV, lateks.

9999
zł

E X ERCISE MAT
Mata treningowa. Nadrukowane na macie 12 przykładowych ćwiczeń po-
zwala ułożyć własny plan treningowy. Ćwiczenia obejmują poprawę siły, zwin-
ności, elastyczności, zręczności i wytrzymałości. ROZMIARY: 182 x 61 x 0,4 cm

5999
zł

FITMAT
Mata wykonana z pianki neoprenowej oraz pianki EVA - posiada  
doskonałe właściwości amortyzujące i izolujące. W celu zwiększenia  
wytrzymałości mata obszyta jest taśmą. ROZMIARY: 120 x 60 x 0,6 cm. 
WAGA: 100 g

19999
zł

MATERAC*
Trzyczęściowy, składany materac do fitness i ćwiczeń relaksacyjnych, rów-
nież dla osób z dolegliwościami kręgosłupa. ROZMIAR: 180 x 82 x 5 cm. 
TWORZYWO/MATERIAŁ: Ekoskóra, włóknina powlekana PCW z dodatko-
wą powłoką TPU. WAGA: 6,8 kg. *Dostępny w wybranych sklepach.

21999
zł

MATA DO PILATESU
Wytrzymała mata utrzymująca swój kształt dzięki wykonaniu z jednego arkusza pianki. Posiada oczka dla łatwiejszego przechowywania. ROZMIARY: 
183 x 61 x 1 cm. WAGA: 1,2 kg

11999
zł

MATA WORKOUT
Laminowana i zgrzewana pianka z oryginalnymi tłoczeniami nie tylko  
wyróżnia się designem, ale przede wszystkim najwyższą trwałością.  
ROZMIARY: 50 x 100 x 1 cm. KOLOR: wierzch - śliwka, spód – czarny.  
TWORZYWO/MATERIAŁ: PVC. WAGA: 1,2 kg

5999
zł

MATA DO JOGI
Trwała mata do jogi. Metalowe oczka pozwalają na łatwe przechowy-
wanie. ROZMIARY: 170 x 60 x 0,4 cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: Mieszanka 
gumy i PVC. WAGA: 0,8 kg
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16999
zł

SET VALISE 20KG
Zestaw - walizka, 20 kg: 2 chromowane gryfy 38 cm (2 kg), 4 dyski 2 kg  
i 8 dysków 1 kg, 4 nakrętki zaciskowe chromowane.

6999
zł

HALTERE 10 KG
Hantla z gryfem gwintowanym i zaciskami gwiazdkowymi. WAGA: 10 kg

od 799
zł

FONTE
Dyski żeliwne do gryfów.
1 kg w cenie 7,99 zł, 2 kg w cenie 14,99 zł, 5 kg w cenie 34,99 zł,  
10 kg w cenie 59,99 zł, 20 kg w cenie 119,99 zł

od 7999
zł

BARRE 1,2 M 
Chromowany gryf. ROZMIAR: 28 mm x 120 cm. WAGA: 6 kg. Długość 
środkowej części chwytnej 73 cm, gwint na talerze po 23 cm z każdej 
strony. Maks. waga obciążenia: 80 kg. 
Dł. 1,55 m, 7 kg, długość środkowej części chwytnej 93 cm, gwint 28 cm, 
maks. obciążenie 100 kg w cenie 99,99 zł

4499
zł

GRYFIK 36 CM. ERG
Gryfik do sztangielek z ergonomicznym uchwytem z tworzywa TPU (poliu-
retan) oraz zabezpieczeniem przed przypadkowym zsunięciem obcią-
żeń. ROZMIAR: ø 26 mm, całkowita długość: 36 cm, część chwytna: 11 
cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: Stal pokryta chromem galwanicznym, chwyt 
ergonomicznym z tworzywa TPU. WAGA: 1,6 kg

14999
zł

GRYF ŁAMANY LEKKO/MOCNO
Gryf łamany z ergonomicznymi uchwytami. Szczególnie polecany  
do ćwiczeń bicepsa i tricepsa. ROZMIAR: ø 26 mm, całkowita długość: 
128/132 cm, długość środkowej części chwytnej: 80/82 cm. WAGA: 6/6,4 kg

12999
zł

LILT I TAŚMA TRENINGOWA
Dzięki możliwości zamocowania do drzwi, taśmy treningowe mogą  
być wykorzystywane do urozmaicenia domowego treningu. Możliwość  
regulacji długości taśm. Maks. obciążenie: 100 kg. ROZMIARY:   
3,8 x 1,4 x 400 mm, maks. długość taśmy (od uchwytu do uchwytu):  
1,65 m. TWORZYWO/MATERIAŁ: PVC, EVA. WAGA: 300 g

8999
zł

KÓŁKA GIMNASTYCZNE*
Wytrzymała konstrukcja zapewnia stabilny chwyt. Do ćwiczeń górnych 
części ciała. ROZMIARY: Pierścień: ø 23 cm, taśma: 450 x 2,5 cm. TWO-
RZYWO/MATERIAŁ: ABS, poliester. *Dostępne w wybranych sklepach
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1999
zł

CEINT KARATE BLANC/JUDO BLANC
Pasy do kimon karate lub judo. Dostepne różne kolory. ROZMIAR: 250 cm

6999
zł

YONAKA
Kimono dla dzieci do judo. TWORZYWO/MATERIAŁ: 190 g/m2. 65% po-
liester, 35% bawełna. Biały pas do kimona w zestawie. ROZMIARY:  
100-150 cm. W ofercie dostępne także kimono dla dorosłych, rozmiary: 
160-200 cm w cenie 139,99 zł

od 1999
zł

FORM IV OBCIĄŻENIA NA RZEP
Zestaw obciążeń zapinanych na rzep. Dwa w zestawie. PRZEZNA-
CZENIE: Do wzmacniania mięśni górnych i dolnych partii ciała.   
TWORZYWO/MATERIAŁ: Neopren. WAGA: 0,5 kg w cenie 19,99 zł, 1 kg w 
cenie 39,99 zł, 1,5 kg w cenie 49,99 zł, 2 kg w cenie 59,99 zł

od 999
zł

HANTEL BITUMICZNY
Hantel bitumiczny o ergonomicznym kształcie z wygodnym uchwytem. 
TWORZYWO/MATERIAŁ: Masa bitumiczna pokryta powłoką PVC. WAGA: 
1 kg w cenie 9,99 zł, 2 kg w cenie 19,99 zł, 3 kg w cenie 29,99 zł, 4 kg  
w cenie 39,99 zł, 5 kg w cenie 49,99 zł, 6 kg w cenie 59,99 zł

od 6999
zł

HANTEL KETTLE BELL
Hantel typu kettle z wygodnym uchwytem do ćwiczeń siłowych.  
TWORZYWO/MATERIAŁ: Masa bitumiczna pokryta powłoką PVC. WAGA: 
6 kg w cenie 69,99 zł, 8 kg w cenie 79,99 zł, 10 kg w cenie 99,99 zł, 12 kg 
w cenie 109,99 zł 

od 2999
zł

HALTERES 2 VINYL 1 VL
Hantle do treningu fitness, aerobiku oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych  
i rehabilitacji. WAGA: 2 x 1 kg - w cenie 29,99 zł, 2 x 1,5 kg - w cenie 44,99 zł,  
2 x 2 kg - w cenie 54,99 zł, 2 x 2,5 kg - w cenie 69,99 zł, 2 x 3 kg - w cenie 79,99 zł

2499
zł

PAS DO KIMONA 280 CM
Pasy do sportów walki. Zapakowane w torebkę do przechowywania.  
ROZMIAR: 280 x 4 cm. TWORZYWO/MATERIAŁ: Bawełna. WAGA: 150 g

6999
zł

HAYAKU JR
Kimono dla dzieci do karate. TWORZYWO/MATERIAŁ: 190 g/m2. 65% 
poliester, 35% bawełna. Biały pas do kimona w zestawie. ROZMIARY:  
100-150 cm. W ofercie dostępne także kimono dla dorosłych, rozmiary: 
160-200 cm w cenie 119,99 zł
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5999
zł

RĘKAWICE BOKSERSKIE HAWK
Rękawice bokserskie treningowe wykonane ze skóry syntetycznej.  
Wyprofilowane ręcznie, kciuk połączony z górną częścią rękawicy,  
zapinane na rzep. Wypełnione sztywną gąbką z bezpieczną strefą zgniotu.  
Dla osób ćwiczących rekreacyjnie. ROZMIAR: 8 oz,10 oz,12 oz,14 oz

8999
zł

RĘKAWICE BOKSERSKIE RPU-2K 
Rękawice bokserskie przeznaczone dla dzieci. Bezpieczne, bardzo do-
brze wyprofilowane, z kciukiem połączonym z resztą rękawicy. Posiada-
ją zapięcie na szeroki rzep wokół nadgarstka, który idealnie stabilizuje 
pracę rąk, a zaokrąglony kształt rzepów zapobiega przypadkowym kon-
tuzjom. Rękawice bokserskie przeznaczone są do treningów i turniejów.
ROZMIARY: 4 oz, 6 oz, 8 oz. KOLOR: Czarno-czerwony. TWORZYWO/MATE-
RIAŁ: Skóra ekologiczna.

8999
zł

RĘKAWICE BOKSERSKIE RPU-2
Bezpieczne rękawice, bardzo dobrze wyprofilowane, kciuk połączony  
z główną częścią rękawicy, zapięcie na szeroki rzep wokół nadgarstka  
idealnie stabilizuje pracę rąk, a zaokrąglony kształt rzepów zapobiega  
przypadkowym kontuzjom. Rękawice bokserskie przeznaczone do trenin-
gów bokserskich. ROZMIARY: 10 oz, 12 oz, 14 oz. KOLOR: Czarno-czerwo-
ny. TWORZYWO/MATERIAŁ: Skóra ekologiczna.

16999
zł

RĘKAWICE BOKSERSKIE PRO STYLE ELITE
Rękawice bokserskie z rozbudowanym usztywnieniem nadgarstka Ever-
SHIELD®. Siateczka EverCOOL® zapewnia oddychalność wewnątrz ręka-
wic. Wyściółka EverFRESH® eliminuje przykry zapach. Technologia THUMB- 
LOCK® zabezpiecza kciuk. Anatomiczny profil gwarantuje poprawne uło-
żenie dłoni. Krótki rzep ułatwia zakładanie i ściąganie. ROZMIARY: Czar-
ne: 10 oz, 12 oz, 14 oz. Różowe: 8 oz, 10 oz. TWORZYWO/ MATERIAŁ: Skóra 
syntetyczna, pianka.
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14999
zł

RĘKAWICE BOKSERSKIE RBT-E 
Rękawice z zapięciem na szeroki rzep stabilizujący nadgarstek. Od we-
wnętrznej strony dodatkowe wypełnienie dla ochrony przy blokowaniu 
ciosów, a dla wentylacji siatka CLIMA, która zwiększa komfort użytkowa-
nia. Wkład ochronny klejony z kilku warstw pianki. Rękawice bokserskie 
przeznaczone do treningó i turniejów. ROZMIARY: 10 oz,12 oz, 14 oz. KO-
LOR: Czarny. TWORZYWO/MATERIAŁ: Skóra naturalna.

11999
zł

SPODENKI RIPSTOP
Kombinacja klasycznego wzornictwa z niezwykłą wytrzymałością. 
Uszyte z doskonałej jakości mocnego, ale nie podrażniającego skóry 
materiału typu RipStop, mocne zapięcie typu Velcro (rzep), potrójne 
mocne szwy, zapewnią komfort nawet podczas najcięższego trenin-
gu. Idealne do szerokiego spektrum sportów walki. ROZMIARY: M-XXL.  
TWORZYWO/MATERIAŁ: Bawełna.

11999
zł

RASHGUARD
Koszlka przeznaczona do do szerokiego spektrum sportów walki. Dopa-
sowany do ciała krój idealny do intensywnego treningu. Print sublimacyj-
ny (nieścieralny), płaskie, nieobcierające ciała szwy. ROZMIARY: M-XXL. 
TWORZYWO/MATERIAŁ: 82% poliester, 18% elastan.

7999
zł

RĘKAWICE MMA GF-30
Rękawice do MMA zapinane na rzep. Dłoń wewnątrz niezabudowana,  
umożliwia chwytanie. Profilowany wkład. Bardzo wygodne w użyciu.  
Rękawice do wolnej walki przeznaczone do treningów i turniejów. ROZ-
MIARY: S-XL. TWORZYWO/MATERIAŁ: Skóra ekologiczna.

7999
zł

RĘKAWICE DO MMA GFS-20
Rękawice z zapięciem wokół nadgarstka na długi i szeroki rzep. Duża część 
ochronna od frontu, ręcznie wykonany wkład amortyzujący składający się 
z kilku warstw pianek. Wnętrze dłoni odkryte, co ułatwia chwytanie. Kciuk 
zasłonięty od zewnątrz, z wszytym dodatkowym zabezpieczeniem Ręka-
wice do sparingów MMA oraz turniejów amatorskich. ROZMIARY: M-XL.  
KOLOR: Czarny. TWORZYWO/MATERIAŁ: Skóra ekologiczna.

26999
zł

RĘKAWICE BOKSERSKIE POWER LOCK
Rękawice bokserskie do sparingów i walk bokserskich. Posiada-
ją aż 5 warstw o różnych gęstościach pianki. Technologia POWER-
LOCK® zapewnia dłoniom prawidłowe ułożenie w rękawicach, 
właściwą szybkość, dynamikę i siłę wyprowadzenia ciosów oraz nie-
prównywalny komfort oraz bezpieczeństwo treningu bokserskiego. 
ROZMIARY: 10 oz, 12 oz, 14 oz. KOLOR: Czarno-złoty. TWORZYWO/  
MATERIAŁ: Skóra syntetyczna, pianka.

12999
zł

RĘKAWICE MMA GRAP
Model z wyprowadzonym i osłoniętym kciukiem. Podwójna warstwa  
pianki na wierzchu dłoni i na kciuku. Pianka do połowy długości palców. 
Idealnie dopasowana część dolna rękawic zabezpiecza przed chwyta-
mi przeciwnika. ROZMIARY: S/M, L/XL. TWORZYWO/MATERIAŁ: Skóra syn-
tetyczna, pianka.

17999
zł

MMA GRAPPLING GLOVES
Podwójna warstwa pianki na wierzchu dłoni i na zewnętrznych partiach  
kciuka. Części ochronne z wypełnieniem piankowym aż do połowy  
długości palców. Idealnie dopasowana część dolna rękawic zabezpie-
cza nadgarstek i utrudnia przeciwnikowi chwyt. ROZMIARY: S/M, L/XL. 
KOLOR: Czarno-czerwony. TWORZYWO/MATERIAŁ: Skóra syntetyczna.
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od 8999
zł

WOREK BOKSERSKI
Worek bokserski zawieszany na taśmach. Do treningu bokserskiego i sztuk 
walki, poprawiający gibkość i koordynację ruchową, przeznaczony dla 
młodszych grup wiekowych. ROZMIARY: 60 cm w cenie 89,99 zł, 80 cm  
w cenie 129,99 zł, 100 cm w cenie 159,99 zł, 120 cm w cenie 199,99 zł. 
KOLORY: Czarno-czerwony lub czerwono- czarny. TWORZYWO/MATERIAŁ: 
Skaden - włóknina powlekana PCW z dodatkową powłoką TPU.

24999
zł

GRUSZKA BOKSERSKA 
STOJĄCA 
Solidna podstawa gruszki napełniana wodą 
lub piaskiem. Posiada wbudowaną regulację 
wysokości aż do 160 cm. Może być stosowana  
w warunkach domowych, w salach bokserskich 
w klubach fitness. ROZMIAR: 130-160 cm. 

9999
zł

TARCZA TRENINGOWA
Tarcza treningowa do sportów walki. Wyprofilowany kształ i trzy ergono-
miczne uchwyty poprawiaja komfort treningu. ROZMIARY: 60 x 35 x 12 cm.  
KOLOR: Czarno-czerwony lub czerwono-czarny. TWORZYWO/MATERIAŁ:  
Skaden - włóknina powlekana PCW z dodatkową powłoką TPU.  
WAGA: 2,2 kg

8999
zł

ŁAPY BOKSERSKIE ŁZ-PU-1
Z zapięciem na rzep w okolicy nadgarstka. Specjalne rękawice z anato-
micznie uformowanym podbiciem dłoni. Okrągła podkładka pod dłoń 
zapewnia wygodę i ochronę. Łapy bokserskie przeznaczone do trenin-
gów w sportach walki. ROZMIAR: Wkład o grubości 5 cm. KOLOR: Czar-
no-czerwony. TWORZYWO/MATERIAŁ: Skóra ekologiczna.

3499
zł

ODŚWIEŻACZ DO RĘKAWIC
Niezwykle prosty w użytkowaniu, wydajny i długoterminowy odświe-
żacz. Idealny do rękawic bokserskich, których nie można prać, a także  
do innych sportów tj.: hokej, narciarstwo, golf, piłka, rower, motor itd.  
Jest naturalny, absorbuje wilgoć, działa antybakteryjnie. TWORZYWO/
MATERIAŁ: Węgiel bambusowy.

11999
zł

PUNCHING BG 
Nadmuchiwany stojący worek treningowy  
z podstawą napełnianą wodą. Pomaga wy-
robić refleks, kondycję i zwinność, przyspiesza 
spalanie kalorii. Idealny do treningu aerobok-
su i odstresowania. Odpowiedni jako wypo-
sażenie domowych kącików fitness, klubów 
sportowych i biur. ROZMIAR: 150 cm. KOLOR: 
Żółto-czarny. TWORZYWO/MATERIAŁ: PVC.

12999
zł

PUNCH M B/R 
Tarcze trenerskie.Pełne kieszenie na dłonie gwarantują odpowiedni  
pochwyt. Wyściółka EverFRESH® eliminuje przykry zapach. Panel tarcz 
wykonany z syntetycznej skóry wzmocnionej materiałem, który znacznie 
zwiększa odporność na zniszczenia. KOLOR: Czarno-szary. TWORZYWO/
MATERIAŁ: Skóra syntetyczna, pianka.

11999
zł

SHADOWBOXER
Przyrząd do treningu „walki z cieniem”. Cechuje go solidnie i ergono-
micznie zaprojektowana guma do treningu wyprowadzania ciosów. 
Uchwyty z pianki oraz podgumowany panel w części podtrzymującej  
plecy gwarantują wysoki komfort uzytkowania. Przyrząd rozwija siłę ude-
rzenia oraz prawidłową motorykę i pozycję. KOLOR: Niebieski. TWORZY-
WO/MATERIAŁ: Guma, neopren.
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2499
zł

SUSPENSOR MĘSKI
Ochraniacz krocza do sportów walki, w środku wyjmowana plastikowa  
wkładka. Ochrona krocza podczas treningów i turniejów w sportach  
walki. ROZMIARY:  S-XL. KOLOR: Czarny. TWORZYWO/MATERIAŁ: Bawełna, 
tworzywo sztuczne. 

7999
zł

KASK BOKSERSKI 
KTOP-PU
Kask ochronny górnej części głowy, zapięcie na rzep. Pod brodą  
zapięcie poprzez klamerkę metalową i skórzaną. Kask przeznaczony  
do treningu i turniejów. ROZMIARY: M (55–58 cm), L (59–63 cm).  
KOLOR: Czarny. TWORZYWO/MATERIAŁ: Skóra ekologiczna. 

3999
zł

NAGOLENNIKI ELAS-
TYCZNE NS-B1
Bawełniany ochraniacz elastyczny, dopa-
sowany do nogi. Przeznaczony do ochrony 
goleni i stopy podczas treningów i turnie-
jów w sportach walki. ROZMIAR: Grubość 
wkładki ochraniacza: 1,5 cm. S - 24 x 12,5 cm,  
M - 26 x 13,5 cm, L - 28 x 14,5 cm, XL - 31 x 
15,5 cm. KOLOR: Biały. TWORZYWO/MATE-
RIAŁ: Bawełna, poliester. 

13999
zł

NAGOLENNIKI NS-3
Ochraniacze piszczeli i stopy profilowane, 
bardzo twardy wkład chroniący piszczel, 
zapięcie na rzepy. Bardzo duże i twarde 
pole ochraniające, dodatkowo wzmocnio-
ne na piszczel i śródstopie. Ochraniacze 
przeznaczone do treningów i turniejów  
w sportach walki. ROZMIAR: M (153 cm - 
170 cm), L (171 cm - 188 cm), XL (powyżej 
188 cm). KOLOR: Czarny. TWORZYWO/MA-
TERIAŁ: Skóra ekologiczna. 

3999
zł

BANDAŻE  
BOKSERSKIE ŻELOWE
Żelowe bandaże bokserskie to osłony na kostki dłoni zastępujące  
tradycyjne owijki. Wkładka żelowa chroni kostki i śródręcza dłoni  
zawodnika przed kontuzjami. Materiał osłaniający kostki wykonany jest 
z 3 mm neoprenu i 8 mm żelowej gąbki. Bandaże usztywniające dłoń  
podczas treningu, do stosowania pod rękawice. ROZMIARY: S/M, L/XL. 
KOLOR: Czarny. TWORZYWO/MATERIAŁ: Bawełna, poliester. 

6999
zł

SUSPENSOR  
MĘSKI METALOWY
Metalowy ochraniacz krocza do tajskiego boksu. Z zewnątrz pokryty skórą syn-
tetyczną. Do ochraniacza dołączone są szerokie gumy do mocowania wokół 
tułowia. Nie krępują one ruchów i mogą z powodzeniem dostosować się do 
każdej sylwetki. Wnętrze miseczki wyklejone cienką warstwą gąbki. PRZEZNACZE-
NIE: Ochrona krocza podczas treningów w sportach walki. ROZMIAR: Uniwersal-
ny. KOLOR: Czerwono-czarny. TWORZYWO/MATERIAŁ: Metal, poliester. 

od 1199
zł

OCHRANIACZ ZĘBÓW
Ochraniacze zębów pojedyncze, termoutwardzalne. W komplecie zamy-
kane, plastikowe pudełko do przechowywania ochraniacza, opis formo-
wania ochraniacza na produkcie. Ochrona zębów podczas sparingów, 
treningów i turniejów w sportach walki. ROZMIAR: Uniwersalny, KOLOR: 
Bezbarwny. TWORZYWO/MATERIAŁ: Masa termoutwardzalna. Wersja 
ochraniacza podwójnego w cenie 14,99 zł

2499
zł

OCHRANIACZ ZĘBÓW  
POJEDYNCZY ŻELOWY
Ochraniacz termoutwardzalny. Wykonany z dwóch warstw: zewnętrznej  
silikonowej (twardej i mocnej) i wewnętrznej żelowej (plastycznej).  
Ochrona zębów podczas sparingów, treningów i turniejów w sportach 
walki. ROZMIAR: Uniwersalny. KOLORY: Biało-niebieski, czarno-czerwony. 
TWORZYWO/MATERIAŁ: Masa termoutwardzalna. 

1999
zł

TAŚMY BOKSERSKIE BBE-3
Bandaże bokserskie elastyczne zapobiegają kontuzjom. Specjalny splot 
przeciw zwijaniu się bandaża, mocowanie na kciuk, zapinane na rzep. 
ROZMIAR: Długość: 3 m, szerokość: 5 cm. KOLOR: Czarny. TWORZYWO/
MATERIAŁ: Bawełna. 

od 2199
zł

OCHRANIACZ  
SZCZĘKI MOUTH
Silikonowy pojedynczy ochraniacz szczęki. Ochraniacz dopasowuje 
się do szczęki po uformowaniu termicznym [rozgrzaniu we wrzącej wo-
dzie, dopasowaniu do szczęki i zahartowaniu w zimnej wodzie]. KOLOR:  
czarny. TWORZYWO/MATERIAŁ: Silikon. Wersja ochraniacza podwójnego  
w cenie 24,99 zł

5999
zł

SZCZĘKA PREMIUM
Silikonowy, pojedynczy, trójwarstwowy ochraniacz szczęki z wypełnieniem 
żelowym. Ochraniacz dopasowuje się do szczęki po uformatowaniu  
termicznym we wrzątku. KOLOR: Zielono-szaro-biały. TWORZYWO/MATE-
RIAŁ: Silikon. 

od 4499
zł

TAŚMY BOKSERSKIE HAND WRAPS
Taśmy bokserskie. Posiadają rzepy ułatwiające trzymanie się na dłoni oraz okrągły zaczep na kciuk. Wykonane z nierozciągającej się bawełny.  
W komplecie znajdują się dwie taśmy na obie ręce. KOLOR: Czarny. TWORZYWO/MATERIAŁ: Bawełna. Dostępny model elastyczny w cenie 49,99 zł

4499
zł

BREAST GUARD*
Damski ochraniacz piersi. Zabezpiecza piersi przed uderzeniami podczas 
treningów. Od wewnątrz posiada miseczki ze wzmocnionego plastiku, ob-
szyty jest miękkim, komfortowym materiałem amortyzującym siłę uderzeń 
i chroniącym piersi przed nadmiernym uciskaniem. Posiada szeroką, ela-
styczną taśmę podtrzymującą, zapinaną na rzep. ROZMIARY: S/M, L/ XL.  
KOLOR: Biały. TWORZYWO/MATERIAŁ: Bawełna, plastik. *Dostępny w wy-
branych sklepach.

2499
zł

LADIES PROTECTOR*
Damski ochraniacz krocza. Od wewnątrz posiada miseczkę  
ze wzmocnionego plastiku, obszyty miękkim materiałem buforowym. Po-
siada szeroką, elastyczną taśmę podtrzymującą.  ROZMIARY: S, M, L. KO-
LOR: Biały. TWORZYWO/MATERIAŁ: Bawełna, plastik, spandex. *Dostępny 
w wybranych sklepach.

6999
zł

OCHRANIACZ SZCZĘKI  
MO/FANGZ-BLACK
Ochraniacz szczęki - wyższy poziom ochrony, indywidualny wzór. System  
samodzielnego formowania, TWORZYWO/MATERIAŁ: Silikon.
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TEKSTYLIA  JAKIE WYBRAĆ?

9999
zł

TOP FITNESS ACTI TOP
Damska koszulka treningowa o dopaso-
wanym i przedłużanym kroju. TECHNO-
LOGIA: Dry Cell: wysoko funkcjonalny 
materiał zapewniający szybkie usuwa-
nie wilgoci ze skóry. MATERIAŁ: 100% po-
liester. ROZMIARY: XS-XL

15999
zł

TOP FITNESS DANCE TEE*
Damska koszulka do różnych rodzajów aktywno-
ści, o luźnym fasonie zapewniającym swobodę 
przy poruszaniu się. TECHNOLOGIA: Dry Cell: 
wysoko funkcjonalny materiał zapewniający 
szybkie usuwanie wilgoci ze skóry. MATERIAŁ: 
100% poliester. ROZMIARY: XS-XL. *Dostępny w 
wybranych sklepach.

15999
zł

TOP FITNESS LAYE TA*
Damska koszulka treningowa bez ręka-
wów z wewnętrzym staniczkiem. Płaskie 
szwy niedrażniące skóry. TECHNOLOGIA: 
Dry Cell: wysoko funkcjonalny materiał 
zapewniający szybkie usuwanie wilgo-
ci ze skóry. MATERIAŁ: 100% poliester.   
ROZMIARY: XS-XL. *Dostępny w wybra-
nych sklepach.

16999
zł

TOP FITNESS KS MESH*
Damska koszulka treningowa bez rękawów 
z elementami siatkowymi zapewniającymi 
optymalną wentylację. Luźny krój, wydłużony 
tył. TECHNOLOGIA: Dry Cell: wysoko funkcjo-
nalny materiał zapewniający szybkie usuwa-
nie wilgoci ze skóry. MATERIAŁ: 91% poliester,  
9% elastan.  ROZMIARY: XS-XL. *Dostępny w 
wybranych sklepach.

11999
zł

STANIK FITNESS ACTI BRA
Damski stanik treningowy, elastyczna taśma poprawiająca kompresję, druko-
wane gumowe logo. TECHNOLOGIA: Dry Cell: wysoko funkcjonalny materiał 
zapewniający szybkie usuwanie wilgoci ze skóry. MATERIAŁ: 88% bawełna, 
12% poliester. ROZMIARY: XS-XL. WSPARCIE: Niskie.

21999
zł

STANIK FITNESS PWRSH*
Wysokiej jakości stanik sportowy przeznaczony do wysiłków o średniej i wyso-
kiej intensywności. Zapinany z przodu na suwak, z tyłu podwójne ramiączka. 
Wyjmowane miseczki i wstawki meshowe. TECHNOLOGIA: Dry Cell: wyso-
ko funkcjonalny materiał zapewniający szybkie usuwanie wilgoci ze skóry.  
MATERIAŁ: 87% poliester, 13% elastan. ROZMIARY: XS-XL. WSPARCIE: Wysokie. 
*Dostępny w wybranych sklepach.

13999
zł

LEGGINSY 3/4 ACTI CAP 
Legginsy z wysokim stanem o przeznaczeniu 
fitness, running, trening. Drukowane gumowe 
logo. Długość 3/4. TECHNOLOGIA: Dry Cell: 
wysoko funkcjonalny materiał zapewniający 
szybkie usuwanie wilgoci ze skóry. MATERIAŁ: 
89% poliester, 11% elastan. ROZMIARY: XS-XL

15999
zł

LEGGINSY FITNESS ACTI TIGHT 
Legginy fitenss z wysokim stanem, długość do kostek. 
TECHNOLOGIA: Dry Cell: wysoko funkcjonalny materiał 
zapewniający szybkie usuwanie wilgoci ze skóry. MATE-
RIAŁ: 89% poliester, 11% elastan. ROZMIARY: XS-XL
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10999
zł

TOP FITNESS AR TWST* 
Miękki materiał UA Tech®. Technologia Anti-Odor po-
zwala dłużej utrzymać świeżość materiału. Lekka, ela-
styczna konstrukcja pozwala na pełen zakres ruchów. 
Klasyczne wycięcia na łopatki. MATERIAŁ: 100% po-
liester. TECHNOLOGIA: HeatGear®. ROZMIARY: XS-XL. 
*Dostępna w wybranych sklepach.

24999
zł

BLUZA FITNESS AR FAVO* 
Miękki materiał w technologii Threadborne®. 
Niezawodny system 4-Way Stretch zapewnia 
komfort ruchu. Duży, dwuczęściowy kaptur  
z regulowanym ściągaczem. Zapinane kiesze-
nie boczne. MATERIAŁ: 80% bawełna, 20% po-
liester. TECHNOLOGIA: HeatGear®. ROZMIARY: 
XS-XL. *Dostępna w wybranych sklepach.

4999
zł

OPASKI DO WŁOSÓW MINI HB* 
Miękki, elastyczny headband z logiem UA na środku. Silikonowe paski pod spodem zapobiega-
ją przesuwaniu się. 6 szt. w zestawie. MATERIAŁ: Poliester, silikon. TECHNOLOGIA: AllseasonGe-
ar®. *Dostępne w wybranych sklepach.

12999
zł

KOSZULKA FITNESS  
AR TOP* 
Siatkowany materiał zapewnia wyjątkową 
oddychalność. Lekka, elastyczna kon-
strukcja zapewnia bardzo dobry zakres 
ruchów. Powłoka antybakteryjna chroni 
przed przykrym zapachem. Płaskie szwy 
gwarantują brak otarć. MATERIAŁ: Mie-
szanka poliestru z elastanem. TECHNO-
LOGIA: HeatGear®. ROZMIARY: XS-L. *Do-
stępna w wybranych sklepach.

9999
zł

STANIK FITNESS AR BRA* 
Chroni przed średnimi wstrząsami. Niezwykle gładka, dwuwarstwowa tka-
nina zapewnia optymalną wentylację. System 4-Way Stretch zapewnia 
komfort ruchu. Klasyczny krój ułatwia dopasowanie. MATERIAŁ: 90% polie-
ster, 10% elastan. TECHNOLOGIA: HeatGear®. ROZMIARY: XS-XL. WSPAR-
CIE: Średnie. *Dostępny w wybranych sklepach.

13999
zł

STANIK FITNESS AR BACK* 
Gładka, dwuwarstwowa tkanina zapewnia komfort i dopasowanie do cia-
ła. Lekka konstrukcja 4-Way Stretch gwarantuje komfort ruchów, Skrzyżowa-
ne ramiączka. Wyjmowane poduszeczki. Najlepszy dla kobiet z miseczkami 
od A do C. MATERIAŁ: 90% poliester, 10% elastan. TECHNOLOGIA: HeatGe-
ar®. ROZMIARY: XS-XL. WSPARCIE: Średnie. *Dostępny w wybranych skle-
pach.

9999
zł

SZORTY FITNESS AR SHO* 
Technologia Anti-Odor dłużej utrzymuje świeżość materiału. System 4-Way 
Stretch zapewnia komfort ruchu. Ergonomiczne płaskie szwy. Dopasowa-
nie Compression stabilizuje pracę mięśni. MATERIAŁ: 90% poliester, 10% 
elastan. TECHNOLOGIA: HeatGear®. ROZMIARY: XS-XL. *Dostępne w wy-
branych sklepach.

17999
zł

LEGGINSY FITNESS AR LEG* 
Dopasowanie Compression stabilizuje pracę 
mięśni. Lekki, gładki materiał z siatkowanymi pa-
nelami zwiększającymi oddychalność. System 
4-Way Stretch zapewnia komfort ruchu. Techno-
logia antybakteryjna dłużej utrzymuje świeżość 
materiału. MATERIAŁ: 80% poliester, 20% elastan. 
TECHNOLOGIA: HeatGear®. ROZMIARY: XS-XL. 
*Dostępne w wybranych sklepach.

19999
zł

LEGGINSY FITNESS AR ANK* 
Technologia Anti-Odor dłużej utrzymuje świeżość 
materiału. System 4-Way Stretch zapewnia kom-
fort ruchu. Ergonomiczne płaskie szwy. Dopaso-
wanie Compression stabilizuje pracę mięśni. Tka-
nina zapewnia komfort i idealne dopasowanie 
do ciała. MATERIAŁ: 87% poliester, 13% elastan. 
TECHNOLOGIA: HeatGear®. ROZMIARY: XS-XL. 
*Dostępne w wybranych sklepach.
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9999
zł

KOSZULKA FITNESS  
DRY TEE
Ściągacz przy dekolcie gwarantuje wy-
godne dopasowanie. Półokrągły dekolt, 
podkreślający sylwetkę, kobiecy krój. 
MATERIAŁ: 42% poliester, 58% bawełna. 
TECHNOLOGIA: Dri-FIT, zapewnia su-
chość i wygodę. ROZMIARY: XS-XL

TOP FITNESS PRO TA*
Dopasowany krój. Siateczka na ple-
cach zapewnia poczucie ochłody. Ple-
cy o nowoczesnym kroju w kształcie lite-
ry V. Wydłużony dół. Płaskie szwy gładko 
przesuwają się po ciele. MATERIAŁ:  
80% poliester, 20% spandex. TECHNO-
LOGIA: Dri-FIT, zapewnia suchość i wy-
godę. ROZMIARY: XS-XL. *Dostępny w 
wybranych sklepach.

9999
zł 9999

zł

TOP FITNESS PRO SS 
Dopasowany krój. Siateczka na ple-
cach zapewnia poczucie ochłody. 
Szwy idealnie dopasowane do kształtu 
ciała, wydłużony dół. Płaskie szwy gład-
ko przesuwają się po ciele. MATERIAŁ: 
80% poliester, 20% spandex. TECHNO-
LOGIA: Dri-FIT, zapewnia suchość i wy-
godę. ROZMIARY: XS-XL

9999
zł

STANIK FITNESS DAMSKI  
BRA PRO RO/NEW PRO 
Lekki pas pod biustem zapewnia dopasowanie i wygodę. Niski profil i kryte 
szwy na ramiączkach i bokach zwiększają gładkość materiału i podkreślają 
prosty wygląd. Tył o fasonie bokserki gwarantuje większy zakres ruchów. MATE-
RIAŁ: 88% poliester, 12% spandex. TECHNOLOGIA: Dri-FIT, zapewnia suchość  
i wygodę. ROZMIARY: XS-XL. WSPARCIE: Niskie.

9999
zł

STANIK FITNESS STRAPPY
Krój bokserki i regulowane ramiączka gwarantują swobodę ruchów. 
Siateczkowa wstawka na plecach zwiększa przewiewność. Szeroki ścią-
gacz odpowiada za ścisłe dopasowanie i leży wygodnie na ciele. Dekolt  
w kształcie litery V zapewnia minimalną osłonę, wyjątkową lekkość i kom-
fort. MATERIAŁ: 88% poliester, 12% spandex. ROZMIARY: XS-XL. TECHNOLO-
GIA: Dri-FIT, zapewnia suchość i wygodę. WSPARCIE: Niskie. 

11999
zł

STANIK FITNESS VCTORY
Stanik sportowy z tyłem typu bokserka gwarantuje naturalną swobodę 
ruchów. Wycięty tył zapewnia pełną swobodę ruchów. Szczotkowany 
pas pod biustem umożliwia wygodne dopasowanie. Ścisłe dopasowanie  
oznacza niezawodne wsparcie. MATERIAŁ: 88% poliester, 12% spandex.  
TECHNOLOGIA: Dri-FIT zapewnia suchość i wygodę. ROZMIARY: XS-XL. 
WSPARCIE: Średnie. 

15999
zł

STANIK FITNESS 3WND*
Stanik sportowy, lekko usztywnione miseczki. Kompresyjny krój zapewnia 
dobre wsparcie podczas ćwiczeń. Wyjmowane wkładki zapewniają do-
datkową osłonę i naturalny sposób dopasowania. Krój bokserki z nisko 
wyciętymi ramiączkami zapewnia nieograniczoną swobodę ruchów. 
MATERIAŁ: 88% poliester, 12% spandex. TECHNOLOGIA: Dri-FIT, zapewnia 
suchość i wygodę. ROZMIARY: XS-XL. WSPARCIE: Średnie. *Dostępny w 
wybranych sklepach. 

17999
zł

STANIK FITNESS 3ALPHA*
Ramiączka z wbudowanymi stabilizatorami podtrzymującymi biust. Regu-
lowane paski umożliwiają indywidualne dopasowanie. Wstawki z siatecz-
ki poprawiają oddychalność. Krój bokserki zapewnia pełną swobodę 
ruchów. Profilowane miseczki zapewniają wsparcie i modelują biust. Ela-
styczny pas pod biustem zapewnia wygodne dopasowanie. MATERIAŁ: 
75% nylon, 25% spandex. ROZMIARY: XS-XL. WSPARCIE: Wysokie. *Dostęp-
ny w wybranych sklepach. 

21999
zł

BLUZA FITNESS 8LS NEC*
Damska bluza treningowa ze stójką zapew-
niającą dodatkowe ciepło. Luźny krój pozwa-
la na swobodę ruchów i noszenie z innymi 
warstwami odzieży. MATERIAŁ: 75% poliester, 
25% rayon. TECHNOLOGIA: Dri-FIT, gwaran-
tuje suchość i wygodę. Rozmiary XS-XL.  
*Dostępna w wybranych sklepach.

23999
zł

BLUZA FITNESS 
DRY HOODY
Damska treningowa bluza. Trzy-
częściowy kaptur ze ściągaczami 
zapewnia lepszą osłonę. Ragla-
nowe rękawy gwarantują wygo-
dę i swobodę ruchu. Ukryte naszy-
te kieszenie. TECHNOLOGIA: Nike 
Dry zapewnia suchość i wygodę. 
MATERIAŁ: 75% poliester, 25% ray-
on. ROZMIARY: XS-XL

23999
zł

BLUZA FITNESS DRY FZ
Damska bluza treningowa z kapturem. Zamek 
z przodu na całej długości umożliwia regula-
cję wentylacji. Kaptur ze ściągaczem umożli-
wia dopasowanie stopnia osłony. MATERIAŁ: 
75% poliester, 25% rayon. ROZMIARY: XS-XL

9999
zł

SZORTY FITNESS NPSHO
Ściśle przylegający fason oraz nogawki o wewnętrznej długości 7,5 cm. 
Boczne szwy dostosowują się do naturalnego kształtu ciała, gwarantu-
jąc optymalną swobodę ruchu. Płaski, elastyczny pas zapewnia gładkie 
dopasowanie i sprawia, że spodenki nie przesuwają się podczas ruchu. 
MATERIAŁ: 80% poliester, 20% spandex. TECHNOLOGIA: Dri-FIT, zapewnia 
suchość i wygodę. ROZMIARY: XS-XL

13999
zł

SHORTY FITNESS FLX 2IN1 
Dwuwartstwowa konstrukcja. Elastyczny pas w talii. Wewnętrzne spodenki 
z dzianiny zapewniają idealne dopasowanie. Wewnętrzny ściągacz utrzy-
muje spodenki na miejscu. Wewnętrzna ukryta kieszeń z prawej strony z 
tyłu umożliwia przechowywanie drobiazgów. Trójkątny klin gwarantuje 
swobodę ruchów. MATERIAŁ: 88% poliester, 12% spandex. ROZMIARY: XS-XL

14999
zł

LEGGINSY FITNESS PRO TIGHT
Ściśle przylegający fason. Wstawki z siateczki z tyłu łydek 
zwiększają przewiewność. Płaski, elastyczny pas zapew-
nia gładkie dopasowanie i sprawia, że legginsy nie prze-
suwają się podczas ruchu. Wyszczuplający krój powodu-
je, że idealnie sprawdzą się jako bielizna termoaktywna. 
TECHNOLOGIA: Dri-FIT, zapewnia suchość i wygodę. 
MATERIAŁ: 80% poliester, 20% spandex. ROZMIARY: XS-XL

14999
zł

LEGGINSY 3/4 FITNESS 
PRO CAPRI C
Ściśle przylegający fason. Wstawki z siateczki z tyłu kolan 
zwiększają przewiewność. Płaski, elastyczny pas zapew-
nia gładkie dopasowanie i sprawia, że spodenki nie 
przesuwają się podczas ruchu. Wyszczuplający krój 
powoduje, że idealnie sprawdzą się jako bielizna ter-
moaktywna. TECHNOLOGIA: Dri-FIT, zapewnia suchość 
i wygodę. MATERIAŁ: 80% poliester, 20% spandex. ROZ-
MIARY: XS-XL

15999
zł

LEGGINSY 3/4 CAPRI POLY
Krój ściśle dopasowuje się do kształtu nóg, dzięki 
czemu gwarantuje elastyczność i nie przesuwa się 
podczas ruchu. Podwyższony z tyłu pas zapewnia 
naturalne dopasowanie i lepszą osłonę. Płaskie 
szwy zapewniają wygodę i komfort. MATERIAŁ: 88% 
poliester, 12% spandex. TECHNOLOGIA: Dri-FIT, za-
pewnia suchość i wygodę. ROZMIARY: XS-XL

17999
zł

LEGGINSY FITNESS TIGHT POLY
Krój ściśle dopasowuje się do kształtu nóg, dzięki czemu 
gwarantuje elastyczność i nie przesuwa się podczas ruchu. 
Podwyższony z tyłu pas zapewnia naturalne dopasowanie 
i lepszą osłonę. Płaskie szwy zapewniają wygodę i komfort. 
Trójkątny klin zapewnia większą swobodę ruchów. MATE-
RIAŁ: 88% poliester, 12% spandex. TECHNOLOGIA: Dri-FIT, 
zapewnia suchość i wygodę. ROZMIARY: XS-XL

19999
zł

LEGGINSY FITNESS POLY MESH
Wstawki z siateczki po bokach zwiększają wenty-
lację. Podwyższony pas z tyłu zapewnia wygodne 
dopasowanie i osłonę. Krój ściśle dopasowuje się 
do kształtu nóg, dzięki czemu gwarantuje elastycz-
ność i nie przesuwa się podczas ruchu. MATERIAŁ: 
88% poliester, 12% spandex. TECHNOLOGIA: Dry-FIT.  
ROZMIARY: XS-XL
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12999
zł

KOSZULKA FITNESS  
CATEG TEE
Odprowadzająca wilgoć koszulka ze śmia-
łą grafiką na przodzie. Zaokrąglony dekolt. 
TECHNOLOGIA: Climalite®, odprowadza 
pot z powierzchni skóry. ROZMIARY: XS-XL

14999
zł

TOP FITNESS 
HOLE TANK*
Oddychająca koszulka z dużymi wy-
cięciami na ramiona. Szybkoschnąca 
warstwa pochłania pot z powierzchni 
skóry. MATERIAŁ: 60% bawełna, 40% 
poliester. TECHNOLOGIA: Climacool®, 
zapewnia przewiewny i suchy komfort. 
ROZMIARY: XS-XL. *Dostępny w wybra-
nych sklepach. 

8999
zł

TOP FITNESS PRIM TA
Top z bokserskimi wycięciami na plecach, 
dla większej swobody ruchów. Głęboki dekolt.  
Zaokrąglony dół. MATERIAŁ: 96% poliester, 5% ela-
stan. TECHNOLOGIA: Climalite®, pochłania pot  
z powierzchni skóry. ROZMIARY: XS-XL

12999
zł

KOSZULKA FITNESS PRIME MEL
Odprowadzająca pot koszulka o dopasowanym 
kroju. Zaokrąglony dekolt. Siateczkowa wstawka na 
górze pleców zwiększa wentylację. MATERIAŁ: 100% 
poliester. TECHNOLOGIA: Climalite®, odprowadza 
pot z powierzchni skóry. ROZMIARY: XS-XL

14999
zł

KOSZULKA TECH LS
Mocno dopasowana, przewiewna ko-
szulka z długim rękawem, zapewniająca 
wsparcie. Szeroki, zaokrąglony dekolt. Wen-
tylacja z siateczki pod pachami. Filtr UV UPF 
50+. MATERIAŁ: 88% poliester, 12% elastan. 
TECHNOLOGIA: Climalite®, pochłania pot  
z powierzchni skóry. System Techfit® poma-
ga mięśniom w wytwarzaniu maksymalnej 
ilości energii, przyśpieszenia i długotrwałej 
wytrzymałości. ROZMIARY: XS-XL

26999
zł

BLUZA FITNESS PERF FZ*
Bluza, która ochroni przed kaprysami pogo-
dy. Przednie kieszenie z suwakami. Suwak na 
całej długości, siateczkowy kołnierz, kaptur ze 
sznurkiem ściągającym. Wycięcia na kciuki 
w mankietach pozwalają na pewne do-
pasowanie. Mankiety i dół ze ściągaczami. 
TECHNOLOGIA: Climalite®, odprowadza pot  
z powierzchni skóry. ROZMIARY: XS-XL.  
*Dostępna w wybranych sklepach.

13999
zł

STANIK FITNESS TECH BRA
Głęboki dekolt, wycięcia bokserskie, podszewka z siatki. MATERIAŁ: 70% 
poliester pochodzący z recyklingu, 19% poliester, 11% elastan. TECHNO-
LOGIA: Climalite® pochłania pot z powierzchni skóry. System techfit® po-
maga mięśniom w wytwarzaniu maksymalnej ilości energii. ROZMIARY: 
XS-XL WSPARCIE: Średnie.

22999
zł

STANIK FITNESS BRA HTH*
Biustonosz z bokserskimi wycięciami przeznaczony na intensywne sesje 
treningowe. Zaokrąglona linia dekoltu. Regulowane ramiączka; Formo-
wane miseczki z wkładkami. Szczotkowana, odsłonięta taśma na dole 
zapewnia miękki komfort. MATERIAŁ: 47% poliester, 32% poliester z recyc-
lingu, 21% elastan. ROZMIARY: XS-XL. WSPARCIE: wysokie. *Dostępny w 
wybranych sklepach. 

14999
zł

SZORTY FITNESS 2IN1 SH*
Odprowadzające pot szorty treningowe ze sznurkiem do regulacji talii. 
Dołączone wewnętrzne legginsy. MATERIAŁ: 86% poliester, 14% elastan. 
TECHNOLOGIA: Climalite®, pochłania pot z powierzchni skóry. ROZMIARY: 
XS-XL.*Dostępne w wybranych sklepach.

13999
zł

STANIK FITNESS BAS BRA
Biustonosz z usztywnieniem. Głęboki dekolt, siatkowy tył z bokserskimi 
wycięciami. Perforowane miseczki ułatwiają wentylację i szybko schną. 
TECHNOLOGIA: Climacool®, zapewnia przewiewność i suchość. System 
Techfit® pomaga mięśniom w wytwarzaniu maksymalnej ilości energii, 
przyśpieszenia i długotrwałej wytrzymałości. MATERIAŁ: 88% poliester, 12% 
poliuretan. ROZMIARY: XS-XL. WSPARCIE: Średnie. 

1/2 REKLAMA
TOMEK M

19999
zł

LEGGINSY FITNESS POLY PWR*
Damskie legginsy treningowe. Podwyższony pas 
z tyłu zapewnia wygodne dopasowanie i osłonę. 
Krój ściśle dopasowuje się do kształtu nóg, dzięki 
czemu gwarantuje elastyczność i nie przesuwa się 
podczas ruchu. Dłuższy karczek zapewnia wyszczu-
plające dopasowanie. MATERIAŁ: 88% poliester, 12% 
spandex. TECHNOLOGIA: Dri-FIT. ROZMIARY: XS-XL. 
*Dostępne w wybranych sklepach.

21999
zł

LEGGINSY FITNESS 
LEGEND TIGHT
Damskie legginsy treningowe ściśle przylegające do 
ciała, dzięki czemu wyszczuplają sylwetkę. Ściąga-
cze z tyłu pasa i u dołu zapobiegają przesuwaniu 
się legginsów. Dłuższy karczek zapewnia wyszczupla-
jące dopasowanie. Kieszeń ze wzmocnieniem po 
wewnętrznej stronie pasa. Trójkątny klin umożliwia 
swobodę ruchów. TECHNOLOGIA: Dri-FIT. MATERIAŁ: 
88% poliester, 12% spandex. ROZMIARY: XS-XL

23999
zł

LEGGINSY FITNESS 3CLRBLK*
Podwyższony pas z tyłu zapewnia wygodne dopaso-
wanie i osłonę. Krój ściśle dopasowuje się do kształ-
tu nóg, dzięki czemu gwarantuje elastyczność i nie 
przesuwa się podczas ruchu. MATERIAŁ: 88% polie-
ster, 12% spandex. TECHNOLOGIA: Dri-FIT. ROZMIARY: 
XS-XL.*Dostępne w wybranych sklepach
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16999
zł

LEGGINSY FITNESS LONG TIGHT
Kompresyjne legginsy wspomagają pracę mięśni  
i zwiększają wytrzymałość fizyczną. Miękka, elastyczna 
talia, filtr UV UPF 50+. MATERIAŁ: 70% poliester z recyklin-
gu, 19% poliester, 11% elastan. TECHNOLOGIA: Clima- 
lite®, pochłania pot z powierzchni skóry. System techfit® 
pomaga mięśniom w wytwarzaniu maksymalnej ilości 
energii. ROZMIARY: XS-XL

26999
zł

LEGGINSY FITNESS TIGHT
Odprowadzające pot legginsy. Wysoka talia z szeroką 
taśmą. MATERIAŁ: 93% poliester, 7% elastan. TECHNO-
LOGIA: Climalite®, pochłania pot z powierzchni skóry. 
ROZMIARY: XS-XL

17999
zł

LEGGINSY FITNESS TECH TIGHT
Odprowadzające pot legginsy z filtrem UV UPF 50+. Mięk-
ka, elastyczna talia gwarantuje komfort. MATERIAŁ: 70% 
poliester z recyklingu, 19% poliester, 11% elastan. TECH-
NOLOGIA: Climalite®, pochłania pot z powierzchni skóry. 
System Techfit® pomaga mięśniom w wytwarzaniu mak-
symalnej ilości energii. ROZMIARY: XS-XL

7999
zł

TOP FITNESS RU TANK*
Slim Fit – dopasowany krój podąża za ruchami 
ciała w czasie ćwiczeń. Bokserskie wycięcia po-
zwalają swobodnie poruszać ramionami. Wstaw-
ka z siatki zapewnia przewiewność. MATERIAŁ: 
52% poliester z recyklingu, 48% elastan. TECHNO-
LOGIA: Speedwick, odprowadza nadmiar potu 
na zewnątrz. ROZMIARY: XS-XL. *Dostępny w wy-
branych sklepach.

9999
zł

KOSZULKA FITNESS DEL TEE
Slim Fit – krój dopasowany do ciała, porusza się 
razem z Tobą w czasie ćwiczeń. Przesunięte do 
przodu szwy na ramionach zwiększają swobo-
dę ruchów. Profilowany dół i zaokrąglony dekolt. 
MATERIAŁ: Bawełna, poliester. TECHNOLOGIA: 
Speedwick, odprowadza nadmiar potu na ze-
wnątrz. ROZMIARY: XS-XL

9999
zł

KOSZULKA FITNESS RU CLUB
Slim Fit – dopasowany krój podąża za rucha-
mi ciała w czasie ćwiczeń. Siatka na plecach 
i rękawach zwiększa przewiewność. Duży de-
kolt. Odblaskowe elementy zapewniają pełną 
widzialność. MATERIAŁ: 52% poliester z recy-
klingu, 48% poliester. TECHNOLOGIA: Speed-
wick, odprowadza nadmiar potu na zewnątrz.  
ROZMIARY: XS-XL

19999
zł

BLUZA FITNESS RU ZIP*
Dopasowany krój. Otwory na kciuki utrzy-
mują bluzę na swoim miejscu. Suwak na 
1/4 długości. MATERIAŁ: 82% poliester  
z recyklingu, 18% elastan. TECHNOLO-
GIA: Speedwick, odprowadza nadmiar 
potu na zewnątrz. ROZMIARY: XS-XL.  
*Dostępna w wybranych sklepach.

9999
zł

STANIK FITNESS TRI BAC
Cienkie ramiączka w kształcie trójkąta. Z tyłu otwór zwiększający oddy-
chalność. MATERIAŁ: 91% poliester, 9% elastan. TECHNOLOGIA: Speed-
wick, odprowadza nadmiar potu na zewnątrz, pozostawiając skórę kom-
fortowo suchą. ROZMIARY: XS-XL. WSPARCIE: Niskie. 

11999
zł

TOP FITNESS SUARE TANK
Slim Fit – krój dopasowany do ciała, porusza się 
razem z Tobą w czasie ćwiczeń. Mocno wycięty 
tył. Siatkowe wstawki na ramionach dla lepszej 
wentylacji. MATERIAŁ: 100% poliester. TECHNO-
LOGIA: Speedwick, odprowadza nadmiar potu 
na zewnątrz. ROZMIARY: XS-XL

9999
zł

TOP FITNESS SLUB TANK 
Relaxed Fit – luźno otula ciało, zapewniając 
dużą swobodę ruchów. Bokserski krój dla 
pełnej swobody ruchów. Melanżowa kolo-
rystyka. MATERIAŁ: Wykonanie z lekkiej, prze-
wiewnej dzianiny. TECHNOLOGIA: Activchill, 
tkanina zyskuje na oddychalności i daje 
uczucie chłodu. ROZMIARY: XS-XL

9999
zł

KOSZULKA FITNESS RU 
TREND
Slim Fit – dopasowany krój podąża za ruchami 
ciała w czasie ćwiczeń. Szerokie rękawy w kształcie 
nietoperza. MATERIAŁ: 75% poliester, 25% wiskoza. 
TECHNOLOGIA: Speedwick, odprowadza nadmiar 
potu na zewnątrz. ROZMIARY: XS-XL

9999
zł

STANIK FITNESS RU BRA
Bokserski krój gwarantuje mobilność ramion. Boczne wstawki dla dodat-
kowego wsparcia. MATERIAŁ: 52% poliester z recyklingu, 48% elastan. 
TECHNOLOGIA: Dri-FIT, zapewnia suchość i wygodę. Speedwick, odpro-
wadza nadmiar potu na zewnątrz, pozostawiając skórę komfortowo  
suchą. ROZMIARY: XS-XL. WSPARCIE: Średnie. 

12999
zł

STANIK FITNESS RU GEO
Bokserski krój gwarantuje mobilność ramion. Nadrukowany na całości 
odważny wzór. Boczne wstawki dla dodatkowego wsparcia. MATERIAŁ: 
52% poliester z recyklingu, 48% elastan. TECHNOLOGIA: Speedwick, od-
prowadza nadmiar potu na zewnątrz, pozostawiając skórę komfortowo 
suchą, ROZMIARY: XS-XL. WSPARCIE: Średnie. 
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11999
zł

SZORTY FITNESS HOT SHO
Slim Fit – dopasowany krój podąża za ruchami ciała w czasie ćwiczeń. 
Szeroki pas. MATERIAŁ: 91% poliester, 9 % elastan. TECHNOLOGIA: Speed-
wick, dba o odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. ROZMIARY: XS-XL

14999
zł

SZORTY FITNESS RU SH
Wszyte, kompresyjne spodenki wewnętrzne – ściśle dopasowują się do 
ciała, wspierając mięśnie podczas ćwiczeń. Spodenki zewnętrzne – 
dopasowane do ciała, poruszają się razem z Tobą w czasie ćwiczeń. 
MATERIAŁ: 100% poliester z recyklingu. TECHNOLOGIA: Speedwick, dba  
o odprowadzanie  wilgoci na zewnątrz. ROZMIARY: XS-XL

14999
zł

LEGGINSY 3/4 SMOKE CAP*
Slim Fit – dopasowany krój podąża za ruchami ciała 
w czasie ćwiczeń. Szeroki pas. Długość 3/4. Siatko-
we wstawki z tyłu usprawniają przepływ chłodzące-
go powietrza. MATERIAŁ: 91% poliester, 9% elastan. 
TECHNOLOGIA: Speedwick, dba o odprowadzanie 
wilgoci na zewnątrz. ROZMIARY: XS-XL. *Dostępne w 
wybranych sklepach. 

14999
zł

LEGGINSY 3/4 CAPRI WOR
Slim Fit – dopasowany krój podąża za ruchami ciała 
w czasie ćwiczeń. Szeroki pas. Długość 3/4. Siatko-
we wstawki z tyłu usprawniają przepływ chłodzące-
go powietrza. MATERIAŁ: 90% poliester, 10% elastan. 
TECHNOLOGIA: Speedwick, dba o odprowadzanie 
wilgoci na zewnątrz. ROZMIARY: XS-XL

16999
zł

LEGGINSY FITNESS AOP TIGHT
Slim Fit – krój dopasowany do ciała, porusza się 
razem z Tobą w czasie ćwiczeń. Wstawki z siatki  
w strategicznych miejscach dla lepszej wentylacji. 
MATERIAŁ: 91% poliester, 9% elastan. TECHNOLO-
GIA: Speedwick dba o odprowadzanie wilgoci na 
zewnątrz. ROZMIARY: XS-XL

17999
zł

LEGGINSY FITNESS SMOKE TIG
Slim Fit – krój dopasowany do ciała, porusza się ra-
zem z Tobą w czasie ćwiczeń. Wstawki z siatki w stra-
tegicznych miejscach dla lepszej wentylacji. Szeroki 
pas. MATERIAŁ: 91% poliester, 9% elastan. TECHNO-
LOGIA: Speedwick, dba o odprowadzanie wilgoci 
na zewnątrz. ROZMIARY: XS-XL

19999
zł

LEGGINSY FITNESS 
RU GEO*
Slim Fit – dopasowany krój podąża za ruchami ciała 
w czasie ćwiczeń. Siatkowe wstawki usprawniają prze-
pływ chłodzącego powietrza. Odblaskowe elementy 
zapewniają pełną widzialność w warunkach słabego 
oświetlenia. MATERIAŁ: 91% poliester z recyklingu, 9% 
elastan. TECHNOLOGIA: Speedwick. dba o odpro-
wadzanie wilgoci na zewnątrz. ROZMIARY: XS-XL.  
*Dostępne w wybranych sklepach.

16999
zł

LEGGINSY FITNESS 
PANT TIG
Fitted – dopasowany krój otula ciało, nie spowalnia-
jąc Cię podczas intensywnych ćwiczeń. Kontrastowe 
detale w talii stanowią modny akcent. Wewnętrzna 
kieszonka na klucze i drobiazgi gwarantuje bez-
pieczne przechowywanie. MATERIAŁ: 90% poliester,  
10% elastan. TECHNOLOGIA: PlayDry, odprowadza 
pot z powierzchni skóry. ROZMIARY: XS-XL

6999
zł

TOP FITNESS DIANE DEB
Top fitness z pasem podkreślającym biust,  
z wstawkami z siateczki zwiększającymi oddy-
chalność, krój dopasowany. MATERIAŁ: 92% 
poliester, 8% elastan. Szybkoschnący, oddycha-
jący. ROZMIARY: XS-XL

7999
zł

TOP FITNESS DESTINY BRA DEB
Top fitness z wbudowanym stanikiem, krój dopa-
sowany. MATERIAŁ: 92% poliester, 8% elastan. Szyb-
koschnący, oddychający. ROZMIARY: XS-XL 

4999
zł

KOSZULKA  
FITNESS DEBBIE TMC
Koszulka fitness z wstawkami z siateczki zwięk-
szającymi oddychalność, krój dopasowany. 
MATERIAŁ: 90% poliester, 10% elastan. Szyb-
koschnący, oddychający. ROZMIARY: XS-XL

4999
zł

KOSZULKA  
FITNESS DIANE TSM
Koszulka fitness, luźny krój, z boku panele me-
showe zwiększające oddychalność. MATERIAŁ: 
67% poliester, 33% wiskoza. Delikatny, szyb-
koschnący, oddychający, w dotyku bawełna. 
ROZMIARY: XS-XL

5999
zł

TOP FITNESS DEBBIE DEB*
Top fitness z wstawkami meshowymi zwiększa-
jącymi oddychalność, luźny krój. MATERIAŁ: 
90% poliester, 10% elastan. ROZMIARY: XS-XL.  
*Dostępna w wybranych sklepach. 

5999
zł

TOP FITNESS 
DESTINY DEB
Top fitness, luźny krój, ramiączka  
z siatki, przedłużany. MATERIAŁ: 67% 
poliester, 33% wiskoza. Delikatny, szyb-
koschnący, oddychający, w dotyku  
bawełna. ROZMIARY: XS-XL

6999
zł

TOP FITNESS SCARLETT DEB
Top fitness z pasem podkreślającym biust. Krój do-
pasowany. MATERIAŁ: 92% poliester, 8% elastan. 
Szybkoschnący, oddychający. ROZMIARY: XS-XL

4999
zł

KOSZULKA  
FITNESS DESTINY TMC
Koszulka fitness, luźny krój, przedłużany tył, pa-
nel meshowy z tyłu zwiększający oddychalność. 
MATERIAŁ: 67% poliester, 33% wiskoza. Delikatny, 
szybkoschnący, oddychający, w dotyku baweł-
na. ROZMIARY: XS-XL

22999
zł

BLUZA FITNESS WOR FL
Bluza z kapturem z suwakiem po całej dłu-
gości. Ściągacze w rękawach, dwie kiesze-
nie boczne. Slim Fit - dopasowany krój. MA-
TERIAŁ: 100% poliester. ROZMIARY: XS-XL

26999
zł

BLUZA FITNESS RU JACK*
Dopasowany krój. Otwory na kciuki utrzy-
mują bluzę na swoim miejscu. Mała kieszeń 
ukrywa w środku dodatkową kieszonkę. Od-
blaskowe logo i taśmy polepszające widocz-
ność. MATERIAŁ: 82% poliester, 18% elastan. 
TECHNOLOGIA: Speedwick, odprowadza 
nadmiar potu na zewnątrz. ROZMIARY: XS-XL 
*Dostępna w wybranych sklepach.

6999
zł

STANIK FITNESS DIANE BRA
Stanik fitness z elastycznego materiału ułatwiającego wkładanie, z tyłu 
ramiączka na krzyż. MATERIAŁ: 92% poliester, 8% elastan. Szybkoschnący, 
oddychający. ROZMIARY: XS-XL. WSPARCIE: Niskie. 

6999
zł

STANIK FITNESS DESTINY BRA
Stanik fitness z otworami na plecach zwiększającymi oddychalność, z ela-
stycznego materiału ułatwiającego zakładanie. MATERIAŁ: 92% poliester, 8% 
elastan. Szybkoschnący, oddychający. ROZMIARY: XS-XL. WSPARCIE: Niskie. 
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6999
zł

STANIK FITNESS DEBBIE BRA
Stanik fitness zapinany z tyłu, wstawki z siateczki zwiększające oddychal-
ność, usztywniane miseczki, do zwiększonej intensywności. MATERIAŁ: 
88% poliester, 12% elastan. Szybkoschnący, oddychający. ROZMIARY: 
XS-XL. WSPARCIE: Średnie. 

7999
zł

STANIK FITNESS 
DEBBIE BRA ZIP
Stanik fitness zapinany na suwak z przodu, wstawki z siateczki zwiększają-
ce oddychalność, usztywniane miseczki, do zwiększonej intensywności, 
bezszwowy. MATERIAŁ: 68% poliester, 22% poliamid, 10% elastan. Szyb-
koschnący, oddychający. ROZMIARY: XS-XL. WSPARCIE: Niskie. 

8999
zł

STANIK FITNESS CHERYL BRA
Stanik fitness z wstawkami z siateczki zwiększającymi odychalność,  
zapinany z tyłu, elementy odblaskowe, sprawdza się w intensywnych 
sportach. MATERIAŁ: 88% poliester, 12% elastan. ROZMIARY: XS-L.  
WSPARCIE: Wysokie. 

8999
zł

STANIK FITNESS 
CARRY BRA ZIP
Stanik fitness zapinany na suwak z przodu, wstawki z siateczki zwiększają-
ce oddychalność, elementy odblaskowe, sprawdza się w intensywnych 
sportach. MATERIAŁ: 88% poliester, 12% elastan. Szybkoschnący, oddy-
chający. ROZMIARY: XS-L. WSPARCIE: Wysokie. 

5999
zł

SZORTY FITNESS DIANE SHO*
Szorty i spódniczka w jednym, w pasie guma, spodnia część obcisła. 
MATERIAŁ: 92% poliester, 8% elastan. Szybkoschnący, oddychający.  
ROZMIARY: XS-XL. *Dostępne w wybranych sklepach. 

zł7999

SZORTY FITNESS DESTINY SHO
Szorty fitness 2w1, wierzchnia warstwa z elastycznego miękkiego materia-
łu, spodnia warstwa dopasowana, w pasie guma. MATERIAŁ: 92% polie-
ster, 8% elastan. ROZMIARY: S-L

7999
zł

LEGGINSY 3/4 DESTINY LEG
Legginsy o długości 3/4 (za kolano). Wstawki z sia-
teczki zwiększające oddychalność. Obniżony stan, 
krój dopasowany. MATERIAŁ: 92% poliester, 8% ela-
stan.Oddychający, szybkoschnący. ROZMIARY: XS-XL

8999
zł

LEGGINSY FITNESS 
DIANE COL 7/8
Legginsy fitness, krój dopasowany, wysoki 
stan, wstawki z siateczki zwiększające od-
dychalność. Długość 7/8, w pasie guma. 
MATERIAŁ: 92% poliester, 8% elastan. oddy-
chający, szybkoschnący. ROZMIARY: XS-XL

9999
zł

LEGGINSY FITNESS  
BABETH COL
Legginsy fitness, krój dopasowany, obniżony stan, 
wstawki z siateczki zwiększające oddychalność. Dłu-
gość do kostek. MATERIAŁ: 92% poliester, 8% elastan, 
oddychający, szybkoschnący. ROZMIARY: XS-XL

9999
zł

LEGGINSY FITNESS DEMY COL*
Legginsy fitness, krój dopasowany, obniżony stan, 
wstawki z siateczki zwiększające oddychalność. Dłu-
gość do kostek. MATERIAŁ: 95% poliester, 5% elastan, 
oddychający, szybkoschnący. ROZMIARY: XS-XL.  
*Dostępna w wybranych sklepach.

9999
zł

SPODNIE FITNESS DIANE PAN
Spodnie o zwężanym kroju, wstawki z siateczki zwiększa-
jące oddychalność, w pasie guma. Wysoki stan, dwie 
kieszenie boczne. MATERIAŁ: 90% poliester, 10% elastan. 
Oddychający, szybkoschnący. ROZMIARY: XS-XL

9999
zł

LEGGINSY FITNESS 
DESTINY COL
Legginsy fitness, krój dopasowany, obniżony stan, dłu-
gość do kostek. MATERIAŁ: 92% poliester, 8% elastan. 
Oddychający, szybkoschnący. ROZMIARY: XS-XL

10999
zł

LEGGINSY FITNESS  
CALOPE COL AOP
Legginsy fitness, krój dopasowany, wysoki stan. Dłu-
gość do kostek. MATERIAŁ: 92% poliester, 8% elastan.
Oddychający, szybkoschnący. ROZMIARY: XS-XL

12999
zł

BLUZA FITNESS 
DESTINY SW*
Bluza treningowa rozpinana 
do 1/2 wysokości, z kapturem,  
z otworami na kciuk w rękawach, 
z wstawkami nylonowymi, lekko 
ocieplana. MATERIAŁ: 30% polie-
ster, 5% elastan, 65% bawełna. 
TECHNOLOGIA: Active Warm. 
ROZMIARY: XS-XL. *Dostępna w 
wybranych sklepach. 

14999
zł

BLUZA FITNESS  
DIANE SW 
Bluza treningowa rozpinana po ca-
łej długości, z kapturem, kieszenie 
boczne, wydłużony tył, otwory na 
kciuk w rękawach, lekko ocieplana. 
MATERIAŁ: 30% poliester, 5% elastan, 
65% bawełna. TECHNOLOGIA: Active 
Warm. ROZMIARY: XS-XL
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KOSZULKA FITNESS  
DARA TMC
Koszulka fitness o luźnym kroju, przedłuża-
na. MATERIAŁ: 95% bawełna, 5% wiskoza. 
ROZMIARY: XS-XL 

6999
zł

KOSZULKA FITNESS 
DARA TMC 2
Koszulka fitness o luźny kroju, przedłużana. 
MATERIAŁ: 95% bawełna, 5% wiskoza. ROZ-
MIARY: XS-XL

6999
zł

KOSZULKA FITNESS  
DARA TEE LOOSE
Koszulka fitness o luźnym kroju, krótsza,  
z rozcięciem na plecach. MATERIAŁ: 
60% bawełna, 40% modal. Delikatny, 
lejący materiał. ROZMIARY: XS-XL

13999
zł

BLUZA FITNESS DARA 
SWS ZIP
Bluza fitness, rozpinana z kapturem, 
dwie kieszenie boczne, sciągacze  
w rękawach i na dole bluzy. MATE-
RIAŁ: Poliester, bawełna, wiskoza. 
ROZMIARY: XS-XL

8999
zł

LEGGINSY FITNESS  
DELIE LEGGING
Legginsy fitness ze wstawkami z siateczki 
zwiększającymi oddychalność. Dopasowany 
krój, guma w pasie. MATERIAŁ: Poliester, ela-
stan. ROZMIARY: XS-XL

11999
zł

SPODNIE FITNESS 
DARA PANT*
Spodnie fitness zwężane, ze ściągaczem na no-
gawkach, regulowane w pasie. MATERIAŁ: Baweł-
na z dodatkiem poliestru, french terry. ROZMIARY: 
XS-XL. *Dostępne w wybranych sklepach.

11999
zł

SPODNIE FITNESS 
DELIE PANT
Spodnie fitness o luźnym kroju, zwężane ku 
dołowi, ściągacz w pasie, wysokie ściąga-
cze na dole nogawek. MATERIAŁ: Bawełna 
z domieszką poliestru, french terry. ROZ-
MIARY: XS-XL

11999
zł

SPODNIE FITNESS  
DARA JOG
Spodnie fitness o zwężanym kroju (typ: 
joggery). Ściągacz w pasie, nogawki lekko 
wywijane. MATERIAŁ: Poliester, bawełna, wi-
skoza. ROZMIARY: XS-XL

5999
zł

KOSZULKA FITNESS 
DELIE TEE LOOSE*
Koszulka fitness o luźnym kroju, krótka. 
MATERIAŁ: bawełna z dodatkiem po-
liestru, french terry. ROZMIARY: XS-XL.  
*Dostępna w wybranych sklepach.

7999
zł

LEGGINSY BERTILLE 
LEGGING
Legginsy fitness z dużym logotypem. 
Dopasowany krój, guma w pasie. 
MATERIAŁ: 95% bawełna, 5% elastan. 
ROZMIARY: XS-XL. L
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10999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA  
I WILL* 
T-shirt z wysokiej jakości bawełny. System odprowa-
dzania wilgoci maksymalnie skraca czas schnię-
cia. MATERIAŁ: 57% bawełna, 38% poliester, 5% 
elastan. TECHNOLOGIA: HeatGear®. ROZMIARY: 
S-XXL. *Dostępna w wybranych sklepach.

11999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
HGARMR*
Tkanina HeatGear® w dopasowaniu Compres-
sion. Siatkowane części zapewniają lepszą prze-
puszczalność powietrza. Filtr UPF30+ chroni przed 
promieniowaniem słonecznym. System 4-Way 
Stretch zapewnia komfort ruchu. Technologia  
AntiOdor chroni przed przykrym zapachem.  
MATERIAŁ: 84% poliester, 16% elastan. TECHNOLO-
GIA: HeatGear®. ROZMIARY: S-XXL. *Dostępna w 
wybranych sklepach.

10999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
BLOG* 
Miękkość czystej bawełny w połączeniu z nie-
zwykle szybkim schnięciem. Niezawodny system 
4-way stretch zapewnia komfort ruchu. Tech-
nologia AntiOdor chroni przed przykrym zapa-
chem. MATERIAŁ: 57% bawełna, 38% poliester, 
5% elastan. TECHNOLOGIA: HeatGear®, Char-
ged Cotton®. ROZMIARY: S-XXL. *Dostępna w 
wybranych sklepach.

12999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA  
RAID* 
Niezwykle delikatna i lekka tkanina wykonana  
w technologii HeatGear®. Specjalnie zaprojek-
towane siatkowane części poszycia zapewnia-
ją lepszą przepuszczalność powietrza. System 
4-Way Stretch zapewnia komfort ruchu. Tech-
nologia AntiOdor chroni przed przykrym zapa-
chem. MATERIAŁ: 100% poliester. TECHNOLO-
GIA: HeatGear®. ROZMIARY: S-XXL. *Dostępna 
w wybranych sklepach.

12999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA  
RAID 
Tkanina HeatGear® w dopasowaniu Compres-
sion. Siatkowane części zapewniają lepszą 
przepuszczalność powietrza. System 4-Way 
Stretch zapewnia maksymalny komfort ruchu, 
Technologia AntiOdor chroni przed przykrym 
zapachem. MATERIAŁ: 100% poliester. TECHNO-
LOGIA: HeatGear®. ROZMIARY: S-XXL

13999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
LS HGLS* 
Tkanina HeatGear® w dopasowaniu Com-
pression. Siatkowane części zapewniają lep-
szą przepuszczalność powietrza. Filtr UPF30+  
chroni przed promieniowaniem słonecznym.  
System 4-Way Stretch zapewnia komfort ruchu. 
Technologia AntiOdor chroni przed przykrym 
zapachem. MATERIAŁ: 84% poliester, 16% ela-
stan. TECHNOLOGIA: HeatGear®. ROZMIARY: 
L-XL. *Dostępna w wybranych sklepach.

15999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
HGPRNT 
Tkanina HeatGear® w dopasowaniu Compres-
sion. Siatkowane części zapewniają lepszą 
przepuszczalność powietrza. Filtr UPF30+ chroni 
przed promieniowaniem słonecznym. System 
4-Way Stretch zapewnia komfort ruchu. Techno-
logia AntiOdor chroni przed przykrym zapachem.  
MATERIAŁ: 84% poliester, 16% elastan. TECHNO-
LOGIA: HeatGear®. ROZMIARY: S-XXL

15999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
HGPRNT 
Tkanina HeatGear® w dopasowaniu Compres-
sion. Siatkowane części zapewniają lepszą prze-
puszczalność powietrza. Filtr UPF30+ chroni przed 
promieniowaniem słonecznym. System 4-Way 
Stretch zapewnia komfort ruchu. Technologia An-
tiOdor chroni przed przykrym zapachem. MATE-
RIAŁ: 84% poliester, 16% elastan. TECHNOLOGIA: 
HeatGear®. ROZMIARY: S-XXL

17999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA  
LS TECH1/4* 
Tkanina UA Tech™ jest wyjątkowo miękka  
w dotyku, dzięki czemu jest idealna nawet 
poza siłownią. System transportu wilgoci od-
prowadza pot na zewnątrz. Technologia An-
tiOdor. Płaskie szwy zapobiegają obtarciom 
naskórka. MATERIAŁ: 100% poliester. TECH-
NOLOGIA: HeatGear®. ROZMIARY: L-XL. 
*Dostępne w wybranych sklepach.

19999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
ALTER 
Tkanina HeatGear® w dopasowaniu Compres-
sion. Niezawodny system 4-Way Stretch zapew-
nia komfort ruchu. Technologia AntiOdor chroni 
przed przykrym zapachem. Zastosowany filtr 
UPF30+ zapewnia ochronę przed promieniowa-
niem słonecznym. Płaskie szwy. MATERIAŁ: 84% 
poliester, 16% elastan. TECHNOLOGIA: HeatGe-
ar®. ROZMIARY: S-XXL 

19999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
THRSMLS*
Wyjątkowo miękka dzianina z jeszcze bardziej wydajną siateczką, zloka-
lizowaną w strategicznych miejscach. Bezszwowa konstrukcja. System 
4-Way Stretch zapewnia komfort ruchu. Technologia AntiOdor chroni 
przed przykrym zapachem. MATERIAŁ: 53% poliester, 47% nylon. TECH-
NOLOGIA: HeatGear®, Threadborne. ROZMIARY: S-XXL. *Dostępna w 
wybranych sklepach.

19999
zł

BLUZA TRENINGOWA  
TECHPO*
Niezwykle miękki materiał UA Tech® zapewnia maksymalny poziom 
komfortu. Technologia AntiOdor chroniąca przed przykrym zapachem. 
Kontrastowy kolor po lewej stronie. Zapięcie na guziki. MATERIAŁ: 100% 
poliester. TECHNOLOGIA: HeatGear®. ROZMIARY: S-XXL. *Dostępna w wy-
branych sklepach.

24999
zł

BLUZA TRENINGOWA 
RVLFZHD* 
Dopasowany krój sprawia wrażenie drugiej skóry. Miękka wewnętrzna 
strona materiału. Siateczka po wewnętrznej stronie kaptura zapewnia do-
skonałą oddychalność. MATERIAŁ: Poliester, bawełna. ROZMIARY: S-XXL. 
*Dostępne w wybranych sklepach.

zł9999

SZORTY TRENINGOWE 
HG2 CMP* 
System 4-Way Stretch zapewnia komfort ruchu. Technologia AntiOdor 
chroni przed przykrym zapachem. Wytrzymała, lekka tkanina HeatGear.
krój Compression. Ergonomiczna konstrukcja szwów zapobiega obtar-
ciom i zwiększa wytrzymałość. Panele na szwach zapewniają wentylację. 
MATERIAŁ: 100% poliester. TECHNOLOGIA: HeatGear®. ROZMIARY: L-XXL. 
*Dostępne w wybranych sklepach.

17999
zł

SZORTY TRENINGOWE 
QU2IN1 
Lekka, elastyczna tkanina zapewnia doskonałą mobilność. Szorty w do-
pasowaniu HeatGear® Compression. System 4-Way Stretch zapewnia 
maksymalny komfort ruchu. Elastyczny pas z wewnętrznym ściągaczem.
Technologia AntiOdor pozwala dłużej utrzymać świeżość materiału. Sys-
tem transportu wilgoci maksymalnie skraca czas schnięcia. MATERIAŁ: 
100% poliester. TECHNOLOGIA: HeatGear®. ROZMIARY: M-XXL

17999
zł

LEGGINSY TRENINGOWE 
HG2TGT* 
Delikatna tkanina HeatGear® w dopaso-
waniu Compression. Elastyczne wstawki  
z siateczki oraz panele na szwach zapew-
niają dodatkową wentylację. System 4-Way 
Stretch zapewnia komfort ruchu. Techno-
logia AntiOdor pozwala dłużej utrzymać 
świeżość materiału. MATERIAŁ: 79% polie-
ster, 21% elastan. TECHNOLOGIA: HeatGe-
ar®. ROZMIARY: M-XXL. *Dostępne w wybra-
nych sklepach.

19999
zł

SPODNIE TRENINGOWE 
TECHPN* 
Niezwykle miękki materiał UA Tech®. Zapew-
nia najwyższy poziom komfortu. Technologia 
AntiOdor chroni przed przykrym zapachem. 
Siatkowane boczne kieszenie. Stożkowe dopa-
sowanie nogawek. MATERIAŁ: 100% poliester. 
TECHNOLOGIA: HeatGear®. ROZMIARY: M-XXL. 
*Dostępne w wybranych sklepach.

24999
zł

SPODNIE TRENINGOWE  
RVLCTJG*
Luźny krój zapewnia wygodę przez cały 
dzień. Miękka wewnętrzna strona materiału. 
Pas biodrowy z wewnętrznym ściągaczem. 
Stożkowe dopasowanie nogawek. MATE-
RIAŁ: Poliester, bawełna. ROZMIARY: M-XXL. 
*Dostępne w wybranych sklepach.
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11999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
COMP SS
Koszulka męska Nike Pro Cool Compression ma kompre-
syjny krój i krótkie, raglanowe rękawy, zapewniające osłonę  
i swobodę ruchu. Tylna wstawka z siateczki zapewnia opty-
malne chłodzenie. MATERIAŁ: 90% poliester, 10% spandex. 
Dri-FIT, gwarantuje suchość i wygodę. ROZMIARY: S-XL

11999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
LEGEND
Półokrągły dekolt zapewnia dopasowanie nieograni-
czające ruchów. Szwy boczne i na ramionach porusza-
ją się wraz z ciałem. Wydłużony dół gwarantuje dodat-
kową osłonę. Na całości materiału wytłoczono grafikę 
Rainstorm. MATERIAŁ: 100% poliester. TECHNOLOGIA: 
Dri-FIT, zapewnia suchość i wygodę. ROZMIARY: S-XXL 

13999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
HPRY DRY
Zamszowy materiał daje uczucie miękkości. 
Dopasowany krój gwarantuje swobodę ru-
chu. Wydłużony tył zapewnia lepszą osłonę. 
Krótkie rękawy zwiększają komfort. MATERIAŁ: 
100% poliester. TECHNOLOGIA: Nike Breathe, 
poprawia wentylację, zapewniając uczucie 
chłodu. ROZMIARY: S-XL

15999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
FT
Nike Pro Hypercool to połączenie strefowej 
wentylacji z materiałem odprowadzającym 
wilgoć. ROZMIARY: S-XL

23999
zł

BLUZA TRENINGOWA 
FLFZHD*
Regular fit, bluza z kapturem ściganym 
sznurkiem, z przodu kieszeń typu kangurka. 
Wstawki siatkowe pod pachami dla lep-
szej wentylacji. MATERIAŁ: 100% poliester. 
TECHNOLOGIA: Speedwick, odprowadza 
nadmiar potu na zewnątrz, pozostawiając 
skórę komfortowo suchą. ROZMIARY: S-XXL.  
*Dostępna w wybranych sklepach.

31999
zł

BLUZA TRENINGOWA 
HPRFLFZHD*
Trzyczęściowy, zabudowany kaptur gwarantu-
je ciepło i osłonę. Zamek na całej długości z 
przodu. Dwie przednie kieszenie. Profilowane 
szwy na ramionach dopasowują się do sylwetki. 
Teksturowany ściągacz w kapturze umożliwia 
indywidualne dopasowanie. MATERIAŁ: 94%, 
poliester, 6% spandex. TECHNOLOGIA: Nike Dry, 
zapewnia suchość i wygodę. ROZMIARY: S-XL. 
*Dostępna w wybranych sklepach.

11999
zł

SZORTY TRENINGOWE 
TR COM
Siateczkowe wstawki zapewniają wentylację, wsparcie i wygodę. Nogawki  
o wewnętrznej długości 15,5 cm są ściśle dopasowane i zapewniają sku-
teczną osłonę pod ubraniem. MATERIAŁ: 90% poliester, 10% spandex. TECH-
NOLOGIA: Dri-FIT, gwarantuje suchość i wygodę. ROZMIARY: S-XL

11999
zł

SZORTY TRENINGOWE 
SH FLY
Spodenki treningowe gwarantujące niezrównaną swobodę ruchu. Kie-
szenie boczne pozostają na swoim miejscu podczas ruchu. Wewnętrzny 
ściągacz obrócony podwójnie i wzmocniony przeszyciami. Zwiększona 
wytrzymałość i zoptymalizowane dopasowanie. MATERIAŁ: 100% polie-
ster. TECHNOLOGIA: Nike Dry w technologii Dri-FIT, zapewnia suchość  
i wygodę. ROZMIARY: S-XL

15999
zł

SZORTY TRENINGOWE 
FLX VENT*
Spodenki z nogawkami o wewnętrznej długości 20,5 cm. Kieszenie boczne 
umożliwiają przechowywanie drobiazgów. Rozcięcia po bokach zwiększa-
ją swobodę ruchu. Perforowany tył poprawia przewiewność. MATERIAŁ: 
84%, poliester, 16% spandex. TECHNOLOGIA: Nike Flex, dopasowuje się  
do ciała, zapewniając optymalną swobodę ruchów. ROZMIARY: S-XL. 
*Dostępne w wybranych sklepach.

17999
zł

SPODNIE TRENINGOWE 
WVN DRY
Luźne nogawki gwarantują swobodne 
dopasowanie. Wyprofilowany krój dostoso-
wuje się do ciała. Dwie kieszenie boczne. 
Wywijany pas z wewnętrznym ściągaczem, 
obrócony podwójnie i wzmocniony prze-
szyciami. MATERIAŁ: 100% poliester. TECH-
NOLOGIA: Nike Dry, zapewnia suchość  
i wygodę. ROZMIARY: S-XL

9999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
D2M*
Lekka koszulka stworzona do treningu. Zaokrą-
glony dekolt. Raglanowe rękawy. MATERIAŁ: 
100% poliester z recyklingu. TECHNOLOGIA: 
Climalite®, odprowadza pot z powierzchni skó-
ry. ROZMIARY: S-XXL. *Dostępna w wybranych 
sklepach.

9999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
PRIME
Zaokrąglony dekolt. Profilowany krój. Zapo-
biegająca powstawaniu krępujących zapa-
chów tkanina. MATERIAŁ: 97% poliester, 3% 
elastan. TECHNOLOGIA: Climalite®, odprowa-
dza pot z powierzchni skóry. ROZMIARY: S-XXL

11999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
MOVE 
Męska koszulka treningowa, krótkie rękawy, kla-
syczny fason, lekko przedłużony tył, przewiewna 
tkanina. MATERIAŁ: 100% poliester. TECHNOLO-
GIA: Climalite®, pochłania pot z powierzchni 
skóry. ROZMIARY: S-XXL

17999
zł

KOSZULKA DŁUGI RĘKAW 
TFCW MOCK
Półgolf, kontrastowy materiał wzdłuż boków 
i rękawów. Filtr UV UPF 50. Kompresyjny krój. 
MATERIAŁ: 86% poliester z recyklingu, 14% 
elastan. TECHNOLOGIA: Climawarm™, 
w chłodne dni zapewnia ciepło i komfort. 
System Techfit® pomaga mięśniom w wy-
twarzaniu maksymalnej ilości energii, przy-
śpieszenia i długotrwałej wytrzymałości. 
ROZMIARY: S-XXL

12999
zł

SZORTY TRENINGOWE 
2M WVN
Szybkoschnące szorty treningowe do różnych dyscyplin. Kieszenie  
w szwach bocznych. Elastyczna talia z jednoczęściowym sznurkiem do 
regulacji. Luźny krój. MATERIAŁ: 100% poliester. TECHNOLOGIA: Climalite®, 
odprowadza pot z powierzchni skóry. ROZMIARY: S-XXL

22999
zł

SZORTY TRENINGOWE 
SPDBRK 2IN1*
Boczne kieszenie na suwak. Elastyczna talia ze sznurkiem do regulacji. We-
wnętrzne legginsy. Standardowy krój. MATERIAŁ: 100% poliester. TECHNOLO-
GIA: Climacool®, zapewnia przewiewny i suchy komfort. ROZMIARY: S-XXL. 
*Dostępne w wybranych sklepach.

14999
zł

LEGGINSY TFCLIGHT
Kompresyjne legginsy, które odprowadzają pot. 
System kontroli zapachu. System Polygiene ba-
zujący na solach srebra (chlorku srebra). Mięk-
ka, elastyczna talia. MATERIAŁ: 88% poliester, 
12% elastan. TECHNOLOGIA: Climalite®,  po-
chłania pot z powierzchni skóry. System Techfit® 
pomaga mięśniom w wytwarzaniu maksymal-
nej ilości energii. ROZMIARY: S-XXL

19999
zł

SPODNIE TRENINGOWE 
WORKOUT
Spodnie o zwężanych nogawkach, które od-
prowadzają pot. Przednie kieszenie z suwaka-
mi. Elastyczna talia ze sznurkiem do regulacji. 
Mankiety wykończone ściągaczami. MATERIAŁ: 
75% poliester, 25% wiskoza. TECHNOLOGIA:  
Climalite® odprowadza pot z powierzchni skóry. 
ROZMIARY: S-XXL

19999
zł

SPODNIE TRENINGOWE 
WRCTCF
Spodnie o zwężanych nogawkach, które od-
prowadzają pot. Przednie kieszenie z suwaka-
mi. Elastyczna talia ze sznurkiem do regulacji. 
Mankiety wykończone ściągaczami. MATERIAŁ: 
75% poliester, 25% wiskoza. TECHNOLOGIA: Cli-
malite®, odprowadza pot z powierzchni skóry. 
ROZMIARY: S-XXXL
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7999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
WR TECH TOP
Slim Fit – krój dopasowany do ciała. Wstawki z siatki w strategicznych miej-
scach dla lepszej wentylacji. Kontrastująca wstawka na szwie naramiennym. 
Poliestrowa tkanina typu interlock zapewnia komfort noszenia. MATERIAŁ: 
100% poliester. TECHNOLOGIA: Speedwick, odprowadza nadmiar potu na 
zewnątrz, pozostawiając skórę komfortowo suchą. ROZMIARY: S-XXL

7999
zł

GOWA 
SUPREMIUM
Slim Fit – krój dopasowany do ciała, porusza się razem z Tobą w czasie ćwi-
czeń. Delikatny materiał. W dotyku jak bawełna. MATERIAŁ: 65% poliester, 
35% wiskoza. TECHNOLOGIA: Speedwick, odprowadza nadmiar potu na ze-
wnątrz, pozostawiając skórę komfortowo suchą. ROZMIARY: S-XXL

9999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
RUN*
Relaxed Fit – luźno otula ciało, zapewniając 
dużą swobodę ruchów. Siatka na plecach 
zwiększa przewiewność. MATERIAŁ: 52% po-
liester z recyklingu, 48% poliester. TECHNOLO-
GIA: Speedwick, odprowadza nadmiar potu 
na zewnątrz, pozostawiając skórę komfortowo 
suchą. ROZMIARY: S-XXL. *Dostępne w wybra-
nych sklepach.

12999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
ACBLOG
Slim Fit – krój dopasowany do ciała, porusza się 
razem z Tobą w czasie ćwiczeń. Przewiewny pa-
nel z siatki na plecach. MATERIAŁ: 84% nylon, 
16% elastan. TECHNOLOGIA: Speedwick. ROZ-
MIARY: S-XXL

14999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
ACBLOG*
Slim Fit – krój dopasowany do ciała, porusza się 
razem z Tobą w czasie ćwiczeń. Przewiewny pa-
nel z siatki na plecach. MATERIAŁ: 84% nylon, 16% 
elastan. TECHNOLOGIA: Activchill, zwiększa oddy-
chalność i daje uczucie chłodu. ROZMIARY: S-XXL 
*Dostępna w wybranych sklepach.

17999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
Z DŁUGIMI RĘKAWAMI 
ACCOMP*
Kompresyjny krój – otula ciało, wspiera pracę 
mięśni i przyspiesza ich regenerację. Wstawki 
siatkowe na plecach i w strategicznych miej- 
scach dla lepszej wentylacji. Płaskie szwy. MATE-
RIAŁ: 86% poliester, 14% elastan. TECHNOLOGIA: 
Activchill, zwiększa oddychalność i daje uczucie  
chłodu. ROZMIARY: S-XXL. *Dostępna w wybra-
nych sklepach.

16999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
ACCOMP*
Fit Compression - krój dopasowany, obciskają-
cy. Wstawki meshowe zwiększające wentylację. 
MATERIAŁ: 86% poliester, 14% elastan. TECHNO-
LOGIA: Activchill, zwiększa oddychalność i daje 
uczucie chłodu. ROZMIARY: S-XXL. *Dostępna w 
wybranych sklepach.

24999
zł

BLUZA TRENINGOWA 
FZHDFL
Raglanowe rękawy zapewniają swobodę 
ruchu. 3-częściowy, zabudowany kaptur. 
Zamek na całej długości. Ściągacz w kap-
turze umożliwia regulację. Kieszeń przed-
nia z podszewką sięga do samego dołu. 
Wydłużony tył zwiększa osłonę pleców. 
MATERIAŁ: 100% poliester. TECHNOLOGIA: 
Nike Dry, odpowiada za suchość i wygodę. 
ROZMIARY: S-XL 

24999
zł

BLUZA TRENINGOWA 
CSHDFL*
Krój Slim Fit, bluza z kapturem ściąganym 
sznurkiem, z przodu kieszeń typu kangur-
ka. Ściągacze w rękawach i na dole blu-
zy. MATERIAŁ: 80% bawelna, 20% poliester. 
ROZMIARY: S-XXL. *Dostępna w wybra-
nych sklepach.

26999
zł

KURTKA TRENINGOWA 
RANGER*
Dopasowany krój, przylega do ciała. 
Otwory na kciuki utrzymują bluzę na swo-
im miejscu. Mała kieszeń ukrywa w środku 
dodatkową kieszonkę. Odblaskowe logo 
i taśmy zwiększają widocznść. MATERIAŁ: 
84% poliester, 16% elastan. TECHNOLOGIA: 
Speedwick, odprowadza nadmiar potu na 
zewnątrz. ROZMIARY: S-XXL. *Dostępna w 
wybranych sklepach.

7999
zł

SZORTY TRENINGOWE 
WR KNIT
Slim Fit – krój dopasowany do ciała. Talia ze sznurkiem dla idealnego do-
pasowania. Ściągacz w pasie dla wygodnego zakładania. Lekka i prze-
wiewna tkanina. MATERIAŁ: 100% poliester. TECHNOLOGIA: Speedwick, 
odprowadza nadmiar potu na zewnątrz, pozostawiając skórę komforto-
wo suchą. ROZMIARY: S-XXL

12999
zł

SZORTY TRENINGOWE 
WR WVN*
Slim Fit – krój dopasowany do ciała. Talia ze sznurkiem dla idealnego 
dopasowania. Ściągacz w pasie dla wygodnego zakładania. Otwarte 
kieszenie boczne. Lekka i komfortowa tkanina. MATERIAŁ: 100% poliester. 
TECHNOLOGIA: Speedwick, odprowadza nadmiar potu na zewnątrz, 
pozostawiając skórę komfortowo suchą. ROZMIARY: S-XXL. *Dostępne w 
wybranych sklepach.

14999
zł

SZORTY TRENINGOWE 
WVN GRPH
Talia ze sznurkiem dla idealnego dopasowania. Ściągacz w pasie dla 
wygodnego zakładania. Otwarte kieszenie boczne. Lekka i komfortowa 
tkanina. MATERIAŁ: 100% poliester. TECHNOLOGIA: Speedwick, odprowa-
dza nadmiar potu na zewnątrz, pozostawiając skórę komfortowo suchą. 
ROZMIARY: S-XXL

16999
zł

SZORTY TRENINGOWE 
BRD GRPH*
Talia ze sznurkiem dla idealnego dopasowania. Ściągacz w pasie dla 
wygodnego zakładania. Kieszonka zamykana na suwak. Lekka i komfor-
towa tkanina. MATERIAŁ: 100% poliester. TECHNOLOGIA: Speedwick, od-
prowadza nadmiar potu na zewnątrz, pozostawiając skórę komfortowo 
suchą. ROZMIARY: S-XXL. *Dostępne w wybranych sklepach.

16999
zł

LEGGINSY TRENINGOWE 
DLT TIGHT
Kompresyjny krój – otula ciało, wspiera pracę 
mięśni i przyspiesza ich regenerację. Wstawka  
z siatki po wewnętrznej stronie uda zwiększa 
przewiewność. MATERIAŁ: 84% poliester, 16% ela-
stan. TECHNOLOGIA: Speedwick, odprowadza 
nadmiar potu na zewnątrz, pozostawiając skórę 
komfortowo suchą. ROZMIARY: S-XXL

17999
zł

SPODNIE TRENINGOWE 
OHFL
Krój regularny, otwarta nogawka, dwie kieszenie 
boczne. Elastyczna talia ze sznurkiem dla wygo-
dy i możliwości idealnego dopasowania. MATE-
RIAŁ: 100% poliester. ROZMIARY: S-XXL

17999
zł

SPODNIE TRENINGOWE  
DLT FL CF
Slim Fit – dopasowane do ciała. Obniżony krok 
zwiększa mobilność bioder. Elastyczna talia ze 
sznurkiem. Przeszycia na kolanach, tylnych pane-
lach i kieszeniach. Kieszenie po bokach i kieszon-
ka z tyłu. Ściągacze w mankietach. MATERIAŁ: 
80% bawełna, 20% poliester. ROZMIARY: S-XXL

22999
zł

SPODNIE TRENINGOWE 
CSJGR*
Slim Fit – dopasowane do ciała. Elastyczna talia 
ze sznurkiem dla wygody i możliwości idealnego 
dopasowania. Kieszenie po bokach i kieszonka 
z tyłu umożliwiają przechowywanie drobiazgów. 
Ściągaczowe mankiety. MATERIAŁ: 80% baweł-
na, 20% poliester. ROZMIARY: S-XXL. *Dostępne w 
wybranych sklepach.
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4999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA  
DANAEL DEB COL
Koszulka treningowa bez rękawów, wstawki me-
showe, dekolt w kształcie litery V, krój luźny. MA-
TERIAŁ: 92% poliester, 8% elastan. Oddychający 
i antystatyczny, szybkoschnący. ROZMIARY: S-XXL

4999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
DELIO TMC 
Koszulka treningowa, na plecach panel me-
showy, luźny krój, w dotyku bawełna. MATERIAŁ: 
100% poliester. Oddychający i antystatyczny. 
ROZMIARY: S-XXL

4999
zł

KOSZULKA 
TRENINGOWA 
DAMIEN TMC
Koszulka treningowa z rękawkami, wstawki 
meshowe, luźny krój. MATERIAŁ: 100% polie-
ster. Oddychający. ROZMIARY: S-XXL 

5999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
DARIO TMC
Koszulka treningowa z rękawkami, wstawki 
meshowe, luźny krój. MATERIAŁ: 100% poliester. 
Oddychający, antybakteryjny, szybkoschnący. 
ROZMIARY: S-XXL 

6999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA 
DANAEL TMC*
Koszulka treningowa z rękawkami, na ple-
cach panel meshowy, luźny krój. MATERIAŁ: 
92% poliester, 8% elastan. Antystatyczny i 
antybakteryjny, szybkoschnący. ROZMIARY: 
S-XXL.*Dostępne w wybranych sklepach.

6999
zł

KOSZULKA TRENINGOWA  
DARIO TMC SEAM
Koszulka treningowa z rękawkami, krój luźny, 
bezszwowa, w dotyku bawełna. MATERIAŁ: 47% 
poliester, 50% poliamid, 3% elastan. Oddycha-
jący, antybakteryjny, szybkoschnący, elastyczny. 
ROZMIARY: S-XXL

16999
zł

BLUZA TRENINGOWA  
DARIO SWS ZIP  
CAPUCHE
Bluza treningowa z miękkiej tkaniny, w do-
tyku bawełna, rozpinana, z kapturem, kie-
szenie boczne, ściągacze w rękawach i na 
dole bluzy. MATERIAŁ: 60% poliester, 40% ela-
stan. Oddychający. ROZMIARY: S-XXL

14999
zł

KURTKA TRENINGOWA 
DANAEL JKT
Kurtka treningowa chroniąca przed wia-
trem, zapinana na suwak, z kapturem,  
z nieprzemakalnego materiału, dwie kie-
szenie boczne zapinane, ściągacze w rę-
kawach i na dole bluzy. MATERIAŁ: 100% 
poliester. Oddychający i antystatyczny. 
ROZMIARY: S-XXL 

16999
zł

KURTKA TRENINGOWA 
BENTO JKT 
Kurtka treningowa z nieprzemakalnego 
materiału, lekko ocieplana, rozpinana, 
z kapturem, dwie kieszenie boczne, kie-
szeń na piersi, przedłużana. MATERIAŁ: 
95% poliester, 5% elastan Soft Shell ocie-
plany polarem. TECHNOLOGIA: Acitve 
warm. ROZMIARY: S-XXL

24999
zł

KURTKA TRENINGOWA 
DANAEL DOU 
Kurtka treningowa odporna na wiatr, 
ocieplana, zapinana na suwak, z kaptu-
rem, zapinany tył, dwie kieszenie boczne. 
MATERIAŁ: 100% poliester. Oddychający  
i antystatyczny. ROZMIARY: S-XXL

5999
zł

SZORTY TRENINGOWE 
CADER SHO
Szorty treningowe z odpornego i wygodnego materiału, regulacja  
w pasie, dwie kieszenie boczne, średniej długości, luźny krój. MATERIAŁ: 
100% poliester. Oddychający, rozciągliwy, szybkoschnący, antystatyczny.  
ROZMIARY: S-XXL 

5999
zł

SZORTY TRENINGOWE DELIO SHO 
Szorty treningowe, regulacja w pasie, krótkie, dwie kieszenie boczne. MA-
TERIAŁ: 100% poliester. Oddychający i antystatyczny. ROZMIARY: S-XXL

6999
zł

SZORTY TRENINGOWE 
CADER LONG SHO* 
Szorty treningowe z wygodnego materiału, wstawki meshowe, regulacja  
w pasie, kieszenie boczne, długie, luźny krój, wydłużone nogawki. MATE-
RIAŁ: 92% poliester, 8% elastan. Oddychający, rozciągliwy, szybkoschnący, 
antystatyczny. ROZMIARY: S-XXL. *Dostępne w wybranych sklepach.

6999
zł

SPODNIE TRENINGOWE  
BEATO PANT 
Spodnie treningowe, regulacja w pasie, 
luźny krój, nogawki zakończone ścią-
gaczami, kieszenie boczne. MATERIAŁ: 
100% poliester. Oddychający i antysta-
tyczny. ROZMIARY: S-XXL

12999
zł

SPODNIE TRENINGOWE 
DANAEL PANT FIT
Spodnie treningowe z odpornego i wy-
godnego materiału, krój dopasowany, 
zwężane nogawki, wstawki z rozciągli-
wego materiału, regulacja w pasie, kie-
szenie boczne. MATERIAŁ: 100% poliester.
Oddychający, elastyczny, szybkoschną-
cy, antystatyczny. ROZMIARY: S-XXL 

12999
zł

SPODNIE TRENINGOWE 
DARIO JOG
Spodnie treningowe z miękkiej tkaniny,  
w dotyku bawełna, krój zwężany, nogaw-
ki zakończone ściągaczami, regulacja  
w pasie, kieszenie boczne. MATERIAŁ: 
60% poliester, 40% bawełna. Oddychają-
cy. ROZMIARY: S-XXL

4999
zł

SZORTY TRENINGOWE BEATO SHO2 
Szorty treningowe, regulacja w pasie, długie, dwie kieszenie boczne. 
MATERIAŁ: 100% poliester. Oddychający i antystatyczny. ROZMIARY: S-XXL



100100

TO
RB

Y 
TR

EN
IN

G
O

W
E

101

TO
RB

Y 
TR

EN
IN

G
O

W
E

17999
zł

TORBA SPORTOWA 
DUFFL* 
Duża przednia kieszeń na zamek błyskawiczny. Regulowany pasek. Duża 
kieszeń wentylacyjna do prania lub butów, jedna kieszeń z siateczki. 
MATERIAŁ: 100% poliester. POJEMNOŚĆ: 42 l. *Dostępna w wybranych 
sklepach.

19999
zł

TORBA SPORTOWA 
DUFFL* 
Duża przednia kieszeń na zamek błyskawiczny. Wodoodporne wykończe-
nie. Regulowany pasek. Duża kieszeń wentylacyjna do prania lub butów, 
jedna kieszeń z siateczki oraz dodatkowa duża kieszeń zapinana na za-
mek. MATERIAŁ: 100% poliester. POJEMNOŚĆ: 56 l. *Dostępna w wybra-
nych sklepach.

11999
zł

TORBA FITNESS W COR BAG*
Komora główna zapinana na dwukierunkowy suwak, kieszeń boczna na dro-
biazgi. MATERIAŁ: 100% poliester. ROZMIAR: 44 x 25 x 20 cm. POJEMNOŚĆ: 26 l. 
*Dostępna w wybranych sklepach.

13999
zł

TORBA FITNESS W COR BAGMP
Komora główna zapinana na dwukierunkowy suwak. MATERIAŁ: 100% 
poliester. ROZMIAR: 58 x 25 x 22 cm. POJEMNOŚĆ: 33 l

9999
zł

TORBA FITNESS  
W CLUB
Pojemna główna komora z podwójnym zamkiem, boczna kieszeń  
na drobiazgi zapinana na zamek. MATERIAŁ: 100% poliester. ROZMIAR: 
56 x 23 x 30,5 cm. POJEMNOŚĆ: 26 l

11999
zł

 TORBA SPORTOWA BRASIL S
Pojemna przegroda główna umożliwia wszechstronne przechowywanie 
sprzętu. Wentylowana przegroda na mokre lub suche buty. Odpinany, 
wyściełany pasek na ramię z możliwością regulacji. MATERIAŁ: 100% po-
liester. ROZMIAR:  52 x 30 x 28 cm. POJEMNOŚĆ: 44 l

11999
zł

TORBA SPORTOWA 
BRASIL DUFF
Pojemna przegroda główna zasuwana na dwustronny zamek. Wyścieła-
ny pasek na ramię z regulacją. MATERIAŁ: 100% poliester. ROZMIAR: 50 
x 27 x 27 cm

13999
zł

TORBA SPORTOWA BRASIL M
Pojemna przegroda główna umożliwia wszechstronne przechowywanie 
sprzętu. Wentylowana przegroda na mokre lub suche buty. Odpinany, 
wyściełany pasek na ramię z możliwością regulacji. MATERIAŁ: 100% po-
liester. ROZMIAR: 61 x 32 x 30 cm. POJEMNOŚĆ: 62 l

15999
zł

TORBA SPORTOWA 
BRASIL L
Pojemna przegroda główna. Wentylowana przegroda na mokre lub su-
che buty. Odpinany, wyściełany pasek na ramię z możliwością regulacji. 
MATERIAŁ: 100% poliester. ROZMIAR:  69 x 36 x 42 cm

13999
zł

TORBA SPORTOWA  
ALPH/ALPHA
Jedna duża komora zapinana na dwukierunkowy zamek. Boczna sia-
teczkowa kieszeń oraz wzmacniany spód. POJEMNOŚĆ: 35 l

12999
zł

TORBA SPORTOWA DAILY B 
Komora główna na suwak. Kieszenie boczne mieszczące obuwie. We-
wnętrzna, wsuwana kieszeń na rzepy. Regulowany pasek na ramię z sia-
teczkową wyściółką. Ochronna powłoka na podstawie. MATERIAŁ: 100% 
poliester. ROZMIAR: 58 x 32 x 30 cm

9999
zł

TORBA SPORTOWA DAILY B S
Komora główna na suwak. Kieszenie boczne mieszczące obuwie. Regulo-
wany pasek na ramię. Ochronna powłoka na podstawie. MATERIAŁ: 100% 
poliester. ROZMIAR: 29 x 49 x 30 cm

9999
zł

TORBA SPORTOWA LINE TBS
Komora główna zapinana zamkiem. Z boku kieszeń na drobiazgi, zapi-
nana na suwak. Dno wzmocnione materiałem wodoodpornym. Regu-
lowany pasek na ramię i uchwyty. Dodatkowo worek na buty lub mokre 
ubrania. MATERIAŁ: 100% poliester. ROZMIAR: 47 x 25 x 20 cm

14999
zł

TORBA SPORTOWA LINE L CZ
Komora główna zapinana na suwak w kształcie litery U. Wewnętrzne prze-
grody, boczna kieszeń na suwak i opinany worek na buty. Regulowany pa-
sek na ramię. MATERIAŁ: 51% poliester z recyklingu, 49% poliester. ROZMIAR:   
67 x 26 x 35 cm

13999
zł

TORBA SPORTOWA LIN M*
Duże, górne zapięcie na suwak w kształcie litery U. Wewnętrzne prze-
grody, boczna kieszeń na suwak, odpinana torba na buty. Regulowa-
ny pasek na ramię z ruchomą podkładką. MATERIAŁ: 100% poliester.  
ROZMIAR: 22 x 57 x 30 cm. *Dostępna w wybranych sklepach.

21999
zł

TORBA FITNESS AURA CLUB
Jedna główna komora i dwie małe kieszonki z przodu na drobiazgi. Wo-
rek na buty lub mokre ubrania w komplecie. POJEMNOŚĆ: 32 l
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TORBA FITNESS FUN B 
Wewnętrzna kieszeń i kieszeń z suwakiem z przodu ułatwiają utrzymanie 
porządku. Siatkowa kieszeń na boku zapewnia dodatkową i przewiewną 
przestrzeń na sprzęt. Wygodne uchwyty z wyściółką. Regulowany pasek 
na ramię z wyściółką z pianki EVA. Niewielkie nóżki na spodzie zwiększa-
jące wytrzymałość. MATERIAŁ: 100% poliester. ROZMIAR: 41 x 25 x 25 cm. 
POJEMNOŚĆ: 28 l

11999
zł

TORBA SPORTOWA ROY M
Nowoczesny design, 3 dodatkowe kieszenie, pojemna komora główna, 
krótkie rączki spinane rzepem, regulowany pas na ramię z ochronną na-
kłdką. MATERIAŁ: 100% poliester. ROZMIAR: 55 x 30 x 33 cm

16999
zł

TORBA FITNESS 
W LG GR
Kieszeń na buty i przemoczone ubrania z wentylacją. Wewnętrzna kie-
szeń z zestawem ratunkowym do włosów. MATERIAŁ: Melanżowa tkanina 
w kobiecym stylu. ROZMIAR: 24 x 57 x 30 cm. POJEMNOŚĆ: 27 l

17999
zł

TORBA SPORTOWA 
STY GRI*
Pojemna komora główna, krótkie rączki spinane rzepem, regulowany 
pas na ramię z ochronną nakładką. Specjalna kieszeń na mokre rzeczy. 
MATERIAŁ: 100% poliester. ROZMIAR: 50 x 20 x 25 cm. *Dostępna w wybra-
nych sklepach.

5999
zł

TORBA SPORTOWA I-ZY FLEX
Torba sportowa z główną komorą, dwie kieszenie boczne, odpinany i re-
gulowany pasek na ramię. MATERIAŁ: 100% poliester. POJEMNOŚĆ: 20 l

7999
zł

TORBA SPORTOWA I-ZY FLEX
Torba sportowa z główną komorą, dwie kieszenie boczne, odpinany i regu-
lowany pasek na ramię. MATERIAŁ:100% poliester. POJEMNOŚĆ: 30 l 

9999
zł

TORBA SPORTOWA I-ZY FLEX
Torba sportowa z główną komorą, dwie kieszenie boczne, odpinany i re-
gulowany pasek na ramię. MATERIAŁ: 100% poliester. POJEMNOŚĆ: 50 l 

10999
zł

TORBA SPORTOWA I-ZY FLEX
Torba sportowa z główną komorą, dwie kieszenie boczne, odpinany i regulowany pasek na ramię. MATERIAŁ: 100% poliester. POJEMNOŚĆ: 70 l 

7999
zł

TORBA FITNESS BAG
Torba fitness z jedną komorą główną i dwoma zamykanymi kieszeniami 
bocznymi, odpinany i regulowany pasek na ramię. MATERIAŁ: 100% po-
liester. POJEMNOŚĆ: 35 l

14999
zł

TORBA SPORTOWA 3S* 
Główna komora w kształcie litery U z przegrodą wewnętrzną i zapięciem 
na suwak. Wyściełany, regulowany pasek na ramię. MATERIAŁ: 100% po-
liester. ROZMIAR: 23 x 25 x 50 cm. *Dostępna w wybranych sklepach.

14999
zł

TORBA FITNESS 3S WMN
Główna komora w kształcie litery U z przegrodą wewnętrzną i zapięciem na 
suwak. Wyściełany, regulowany pasek na ramię. Zintegrowana przegroda 
na buty. MATERIAŁ: 100% poliester. ROZMIAR:  23 x 25 x 50 cm

16999
zł

TORBA FITNESS 
3S WMN
Główna komora w kształcie litery U z przegrodą wewnętrzną i zapięciem na 
suwak. Wyściełany, regulowany pasek na ramię. Zintegrowana przegroda 
na buty. MATERIAŁ: 100% poliester. ROZMIAR: 23 x 25 x 50 cm

15999
zł

TORBA FITNESS 
GOOD TB2*
Komora główna na suwak. Kieszenie boczne mieszczące obuwie. We-
wnętrzna, wsuwana kieszeń na rzepy. Regulowany pasek na ramię. MA-
TERIAŁ: 100% poliester. ROZMIAR: 23 x 46 x 24 cm. *Dostępna w wybra-
nych sklepach.
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19999
zł

ESCAPER 3P17
Siateczkowa cholewka zapewniająca przepływ powietrza. Podeszwa  
z pianką EVA dla lepszej wygody i amortyzacji. ROZMIARY: 42-46

22999
zł

ESSEN STAR3A17
Siateczkowa cholewka zapewniająca przepływ powietrza. Środkowa 
część podeszwy z Cloudfoam zapewniająca lepszą amortyzację i kom-
fort w trakcie treningu. Niebrudząca gumowa podeszwa non-marking.  
ROZMIARY: 42-46 2/3

26999
zł

GYM WARR 3A17
Cholewka zewnętrzna z usztywnieniem w przedniej części stopy. Środkowa 
część podeszwy z Cloudfoam zapewniająca lepszą amortyzację i kom-
fort w trakcie treningu. Niebrudząca gumowa podeszwa non-marking.  
ROZMIARY: 42-46 2/3

26999
zł

TRAIN LI2 3R17*
Siateczkowa cholewka zapewniająca przepływ powietrza. TECHNOLO-
GIA: FlexCage, wspierająca prawidłowy ruch stopy w trakcie intensywne-
go treningu. ROZMIARY: 42-46 *Dostępne w wybranych sklepach.

zł19999

YOURFL RE 3R17
Siateczkowa cholewka zapewniająca przepływ powietrza. Zintegrowany 
z bokami, stabilizujący śródstopie system wiązania MicroWeb. Podeszwa 
z pianką Eva dla lepszej wygody i amortyzacji. TECHNOLOGIA: YourFlex, 
wspierająca prawidłowy ruch stopy w trakcie treningu. ROZMIARY: 41-46

19999
zł

YOURFLEX 3R17
Siateczkowa cholewka zapewniająca przepływ powietrza. Zintegrowany 
z bokami, stabilizujący śródstopie system wiązania MicroWeb. Podeszwa 
z pianką EVA dla lepszej wygody i amortyzacji. TECHNOLOGIA: YourFlex, 
wspierająca prawidłowy ruch stopy w trakcie treningu. ROZMIARY: 41-46

24999
zł

AIR EPIC BLACK 2N17
Siateczkowa cholewka zapewniająca przepływ powietrza. Techonologia 
Flywire pozwalająca uzyskać dokładne dopasowanie do stopy. Podeszwa 
z pianką EVA i poduszką gazową NIKE AIR dla lepszej wygody i amortyzacji. 
ROZMIARY: 41-47

29999
zł

AIR PERNIX 2N16
Podeszwa z pianką Phylon i poduszką gazową NIKE AIR dla lepszej wygo-
dy i amortyzacji oraz z odpowiednio rozmieszczonymi nacięciami popra-
wiającymi przyczepność. ROZMIARY: 41-47

31999
zł

RETALI C 3N17*
Siateczkowa cholewka zapewniająca przepływ powietrza. Techonolo-
gia Flywire pozwalająca uzyskać dokładne dopasowanie do stopy. Po-
deszwa wykonana z dwóch gęstości pianki dla lepszej wygody i amorty-
zacji. ROZMIARY: 42-47 *Dostępne w wybranych sklepach.

31999
zł

RETALI BR 3N17*
Siateczkowa cholewka zapewniająca przepływ powietrza. Techonolo-
gia Flywire pozwalająca uzyskać dokładne dopasowanie do stopy. Po-
deszwa wykonana z dwóch gęstości pianki dla lepszej wygody i amorty-
zacji. ROZMIARY: 42-47 *Dostępne w wybranych sklepach.

26999
zł

TRAINFL LI 3R17*
Siateczkowa cholewka zapewniająca przepływ powietrza. TECHNO-
LOGIA: FlexCage, wspierająca prawidłowy ruch stopy w trakcie in-
tensywnego treningu. ROZMIARY: 42-46 *Dostępne w wybranych  
sklepach.

32999
zł

TRAINFLEX 3R17*
Elastyczna podeszwa zewnętrzna poprawiająca mobilność w trakcie 
treningu. Technologia SpaceFrame gwarantująca wsparcie stopy. Po-
deszwa z pianką EVA dla lepszej wygody i amortyzacji. Neoprenowy 
język. TECHNOLOGIA: 3DFuseFrame zastosowana w obcasie, dająca 
dodatkowe wsparcie prawidłowemu ułożeniu stopy. ROZMIARY: 42-47 
*Dostępne w wybranych sklepach.

22999
zł

COMET W 3P17
Siateczkowa cholewka zapewniająca przepływ powietrza. Podeszwa  
z pianką EVA dla lepszej wygody i amortyzacji. Cholewka wewnętrzna  
z technologią Softfoam zwiększającą komfort. ROZMIARY: 36-41

19999
zł

ESSENTIAL FUN 2 W 1A17
Siateczkowa cholewka zapewniająca przepływ powietrza. Niebrudząca 
gumowa podeszwa non-marking. ROZMIARY: 36 2/3-40 2/3

26999
zł

ARIANNA W 3A17*
TECHNOLOGIA: Ortholite zapewniająca lepszą przewiewność. Podeszwa  
z Cloudfoarm dająca lepszą amortyzację i komfort w trakcie treningu. 
Niebrudząca gumowa podeszwa non-marking. ROZMIARY: 36 2/3-40 2/3 
*Dostępne w wybranych sklepach.

TRAIN LI2 W 3R17* 
Siateczkowa cholewka zapewniająca przepływ powietrza. TECHNOLO-
GIA: FlexCage, wspierająca prawidłowy ruch stopy w trakcie intensywne-
go treningu. ROZMIARY: 37-41 *Dostępne w wybranych sklepach.

26999
zł

19999
zł

SOLESTE W 3R17
Wygodna, amortyzująca stopy wkładka Memory Tech. Podeszwa z pian-
ką EVA dla lepszej wygody i amortyzacji. Miękki uchwyt z tyłu ułatwiający 
zakładanie i zdejmowanie. ROZMIARY: 36-41

32999
zł

FIRE TR W 3R17*
Bezszwowa cholewka wewnętrzna chroniąca przed otarciami. Podeszwa 
z pianką EVA dla lepszej wygody i amortyzacji. Specjalny wzór bieżnika 
i rowki Metasplit zwiększają przyczepność i promoują naturalne zgięcie 
stopy. Elastyczny, wzmocniony zapiętek dla lepszego dopasowania do 
stopy. ROZMIARY: 37-41 *Dostępne w wybranych sklepach.

22999
zł

BIJOU C W3N17
Siateczkowa cholewka zapewniająca przepływ powietrza. Podeszwa  
z odpowiednio rozmieszczonymi nacięciami poprawiająca przyczep-
ność. ROZMIARY: 37,5 - 41

24999
zł

CITY TR W3N17/CITY TR C W3N17*
Siateczkowa cholewka zapewniająca przepływ powietrza. Podeszwa  
z odpowiednio rozmieszczonymi nacięciami poprawiająca przyczep-
ność. ROZMIARY: 37,5-41 *Dostępne w wybranych sklepach.

29999
zł

FLEX TR W BLACK 2N17*
Siateczkowa cholewka zapewniająca przepływ powietrza. Techono-
logia Flywire pozwalająca uzyskać dokładne dopasowanie do stopy. 
Podeszwa z bieżnikiem poprawiającym elastyczność i przyczepność  
w każdym kierunku. ROZMIARY: 37,5 - 41*Dostępne w wybranych sklepach.

26999
zł

TRAIN LI W 3R17*
Siateczkowa cholewka zapewniająca przepływ powietrza. TECHNO-
LOGIA: FlexCage, wspierająca prawidłowy ruch stopy w trakcie in-
tensywnego treningu. ROZMIARY: 37-41 *Dostępne w wybranych  
sklepach.
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BYDGOSZCZ, CH RONDO, TEL. (52) 379-32-30
CZĘSTOCHOWA, CH AUCHAN, TEL. (34) 377-80-38
ELBLĄG, CH OGRODY, TEL. (55) 619-58-74
GDAŃSK, CH OSOWA, TEL. (58) 552-57-43
JELENIA GÓRA, GALERIA SUDECKA, TEL. (75) 753-11-25
KATOWICE, CH 3 STAWY, TEL. (32) 209-18-70
KIELCE, CH ECHO, TEL. (41) 240-59-90
KRAKÓW, CH M1, TEL. (12) 686-11-12
KRAKÓW, CH GALERIA KAZIMIERZ,  TEL. (12) 343-06-51
LUBLIN, CH OLIMP, TEL. (81) 740-47-81
ŁÓDŹ, GALERIA ŁÓDZKA, TEL. (42) 637-76-39
ŁÓDŹ, CH MANUFAKTURA, TEL. (42) 633-20-21
ŁÓDŹ, PORT ŁÓDŹ, TEL. (42) 239-90-18
PŁOCK, GH MAZOVIA, TEL. (24) 269-68-46
POZNAŃ, GALERIA MALTA, TEL. (61) 628-05-14
POZNAŃ, PLAZA, TEL. (61) 893-60-26
RZESZÓW, GALERIA GRAFFICA, TEL. (17) 783-55-91
SZCZECIN, CH STER, TEL. (91) 883-96-21
SZCZECIN, CH GALAXY
WARSZAWA, BLUE CITY, TEL. (22) 718-33-95
WARSZAWA, CH ATRIUM PROMENADA, TEL. (22) 463-84-01
WARSZAWA, CH JANKI, TEL. (22) 711-32-28
WARSZAWA, CH M1 MARKI, TEL. (22) 761-92-96
WARSZAWA, CH URSYNÓW, TEL. (22) 649-17-53
WARSZAWA, GALERIA WILEŃSKA, TEL. (22) 718-33-26
WARSZAWA, CH WOLA PARK, TEL. (22) 718-33-36
WARSZAWA, GALERIA MOKOTÓW, TEL. (22) 718-33-78
WARSZAWA, ZŁOTE TARASY, TEL. (22) 274-24-71
WROCŁAW, CH KORONA, TEL. (71) 350-13-07
WROCŁAW, CH RENOMA, TEL. (71) 757-20-75
WROCŁAW, CH WROCLAVIA TEL. (71) 757-17-24

GO Sport informuje, że zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. 
GO Sport zastrzega sobie prawo do pomyłek w katalogu oraz błędów w druku.
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