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#Joga und Fitness #jóga a fitness„
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Mit Stolz übergeben wir Ihnen den Katalog, der die 
neueste Kollektion von Fitnessausrüstung der Marke 
Spokey präsentiert. Wir sind überzeugt davon, dass die 
darin präsentierten Produkte sich im Hinblick auf die 
hervorragend ausgewählten technischen Parameter 
und das moderne Design in den Räumlichkeiten Ihrer 
Wohnungen und Häuser wiederfinden werden, und die 
optimale Basis für Ihr Heim-Fitnessstudio bilden wer-
den. 

Von Anfang der Gestaltung der Kollektion an begle-
itete uns ein klares Ziel: einen Satz an Ausrüstung zu 
schaffen, die es auf einfache und angenehme Weise 
ermöglicht, für die körperliche Kondition unter den 
freundlichsten Bedingungen Ihres eigenen Zuhauses 
zu sorgen. Den Faktor des gesellschaftlichen Drucks 
und das Risiko der Beurteilung durch andere Benutzer 
allgemein zugänglicher Fitnessstudios aus dem Wege 
räumend, kann man sich nun darauf konzentrieren, dass 
das Training ausschließlich Freude und Spaß bereitet. 

Das Endergebnis, das Sie vor sich sehen, ist das Ergeb-
nis monatelanger Arbeit, Projekte, Berechnungen so-
wie vieler komplizierter technologischer Prozesse, die 
zur Erlangung des wichtigsten Ziels führen sollen: Ihnen 
Sicherheit und Zufriedenheit Garantieren zu können. 
Wir bedanken uns für das Interesse an unserem Ange-
bot und glauben fest daran, dass die Ihnen gelieferte 
Ausrüstung Ihnen die Umsetzung aller gesetzten Ziele 
ermöglicht, und – vor allem – Freude und Zufriedenheit 
über die aktive FreiZeitgestaltung bietet. 

Vážení klienti!

Jsme hrdí, že vám můžeme předsta-
vit katalog prezentující nejnovější ko-
lekci fitness vybavení značky Spokey. 
Jsme přesvědčení, že díky pečlivému 
vyběru technických parametrů a mo-
dernímu designu, se naše výrobky do-
konale hodí do interiéru vašeho domo-
va pro vaši domácí posilovnu.  

Od samého začátku vzniku kolekce měla 
naše vize jasný cíl: vytvořit kolekci, která 
vám umožní snadně a příjemně pečovat 
o svou kondici ve vašich nejoblíbenějších 
domácích podmínkách. Cvičením doma 
eliminujete faktor nepříjemného společen-
ského tlaku a hodnocení ostatních uživatelů 
ve veřejných posilovnách, a tak si můžete za-
cvičit s potěšením a radostí v pohodlí vašeho 
domova. 

Konečný výsledek, který před sebou vidíte, 
je výsledkem několika měsíců práce, projek-
tů, výpočtů a mnoha složitých technologic-
kých procesů, které vedou k dosažení toho nej-
důležitějšího cíle: poskytnutí vaší bezpečnosti  
a spokojenosti. 
Děkujeme za váš zájem o naší nabídku a věříme, že 
produkty, které vám dodáváme splní všechny cíle 
a převším vám poskytnou radost a spokojenost při 
volnočasových aktivitách
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#produktlinien #produktové řady

Laufbänder sind Geräte, die auf die natürlichste Weise die grundlegenden Arten der Fortbewegung 
des Menschen widerspiegeln: Gang und Lauf. Die Möglichkeit der Regulierung der Geschwindigkeit 
sowie des Neigungswinkels des Laufbands ermöglichen die Anpassung der Trainingsintensivität an 
Ihre Bedürfnisse. Regelmäßiges Training erlaubt die Gewinnung einer schönen Figur, den Aufbau 
einer guten Kondition sowie Förderung der Gesundheit. 

Běžecké pásy jsou zařízení, která nejpřirozenějším způsobem představují základní pohyby človeka: 
chůze a běh. Možnost nastavení rychlosti a stupně sklonu běžeckého pásu umožňují nastavit intenzitu 
tréninku vaším potřebám. Pravidelným cvičením získáte krásnou postavu, vybudujete dobrou fyzickou 
kondici a podpoříte i své zdraví. 

Crunch nutzt eine besondere Art von Bewegung, die alle Muskeln gleichZeitig engagiert. Das Training ist 
die Verbindung von vier Arten von Kraftübungen (Stemmen, Kniebeugen, die Rücken sowie Bauch engagie-
ren) mit Cardio- und aeroben Übungen. All das sorgt dafür, dass das Training komplett ist und effektiv die 
Verbrennung von Kalorien und Verbesserung der Kondition unterstützt. 
Der Erfolg der Übungen beruht auf der Nutzung des Gewichts des Benutzers während des Trainings,  
als Element, das den Widerstand während der Übungen steigert. 

Crunch používá speciální druh pohybu, který zapojuje všechny svaly současně. Trénink je kombinací čtyř typů 
silového tréninku (bench press, dřepy, záda a břicho) s karido a aerobními cviky. To vše zajišťuje, že trénink 
je kompletní a efektivní, pomáhá spálit kalorie a zlepšuje kondici. Úspěch cvičení spočívá v používání vlastní 
váhy uživatele, jako prvek, který zvyšuje odpor při cvičení. 

Die Kraft unserer Muskeln nutzen wir unaufhörlich unser ganzes Leben lang. Menschliche Muskeln stellen 
durchschnittlich 40 % des Körpergewichts dar, und deshalb ist es so wichtig, für diese zu sorgen. Zur Er-
gänzung der aeroben Trainings haben wir ein Angebot von Hanteln, Griffen und Gewichten sowie anderen 
Bodybuilding-Accessoires vorbereitet. 

Sílu našich svalů využíváme po celou dobu našeho života. Lidské svaly představují v průměru 40% tělesné 
hmotnosti, a proto je důležité se o ně starat. K doplnění aerobních tréninků jsme připravili nabídku činek, tyčí 
a závaží a další kulturistické doplňky.

Durch die Nutzung langjähriger Erfahrung, durch Auswahl bester Fabriken, die Materialien von hervor-
ragender Qualität produzieren, haben wir eine Kollektion von soliden und funktionalen Damen- und 
Herren-Handschuhen geschaffen.   

Díky naším dlouholetým zkušenostem a výběru těch nejlepších fabrik produkující vynikající kvalitu ma-
teriálů, jsme vytvořili kolekci solidních a funkčních rukavic pro ženy i muže. 

Das ist die Verbindung von aerobem und Krafttraining. Es ist die ideale Methode für die Verbesserung 
der Figur und der körperlichen Kondition. Damit Ihre Übungen angenehm und maximal effektiv wer-
den, haben wir eine Fitness-Kollektion für Sie geschaffen.     

To je kombinace aerobního tréninku se silovým tréninkem. Je to skvělý způsob, jak zlepšit váš fyzický 
vzhled i fyzickou kondici. Chcete-li, aby vaše cvičení bylo příjemné a účinné, vytvořili jsme pro vás ko-
lekci fitness.   

In unserem Angebot besitzen wir eine breite Auswahl an hochqualitativen Neopren-Stabilisatoren 
und elastischen Bändern.

Nabízíme širokou škálu vysoce kvalitních neoprenových stabilizátorů a elastických bandáží. 

Laufband / běžecký pás Allgemeine Trainingsgeräte / Všestranný posilovací stroj

Trainingsrad / rotoped
Krafttraining / silový trénink

Handschuhe / rukavice

Fitness-training / fitness trénink

Stabilisatoren / stabilizátory
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Hometrainer sind Geräte mit einer speziellen Konstruktion, die die elliptische Bewegung zur Redu-
zierung der Gelenkbelastung nutzen. Die darauf ausgeführten Bewegungen verbinden Elemente des 
Laufens, Langlaufens, Radfahrens sowie Nordic Walkings. Übungen auf dem Hometrainer werden Per-
sonen empfohlen, die ihre Gelenke nicht überlasten sollten, sie erleichtern die Erzielung der Training-
seffekte und den Aufbau der körperlichen Fitness auf eine die Gesundheit deutlich besser fördernde 
Weise. 

Trenažéry jsou speciální zařízení, která pomocí eliptických pohybů snižují zátěž kloubů. Pohyby na tre-
nažéru kombinují prvky běhu, jízdu na běžkách, na kole a chůzi Nordic Walking. 
Cvičení na trenažérech se doporučuje osobám, které by neměly přetěžovat své klouby. Usnadňují do-
sažení tréninkových výsledků a budování formy mnohem příznivějším způsobem pro zdraví. 

Wenn Sie von wunderschön geformten Unterschenkeln, Oberschenkeln und Po träumen, ist der Step-
per ein Treffer ins Schwarze.
Das Training erinnert ans Treppensteigen, mit der Möglichkeit der Bestimmung der Stufenhöhe, der 
Änderung des Tempos und Intensität des Trainings. Aktiviert werden die Muskeln von Po, Oberschen-
keln und Unterschenkeln.

Pokud sníte o krásně vytvarovaných lýtkách, stehnách a hýždích, stepper je výborná volba. 
Trénink připomíná chůzi do schodů s možností nastavení výšky kroků, rychlosti tempa a intenzity 
cvičení. Procvičíte si tak svaly hýždí, stehen a lýtek.

Hometrainer / eliptický trenažér

Stepper / steppery

Das Trainingsrad ist ein Gerät, das seit Jahren in unseren Häusern Einzug genommen hat. Es bewährt 
sich hervorragend sowohl beim Konditionstraining als auch bei Übungen, die auf die Verbrennung von 
Fettgewebe ausgerichtet sind. Es ist auch eine hervorragende Alternative für Personen, die im Winter 
und bei schlechten Wetterbedingungen nicht auf das Fahrradtraining verzichten möchten.  
Die Konstruktion des Rads erlaubt nicht nur die Annahme einer bequemen Position während des Tra-
inings sondern erleichtert vor allem seine Aufbewahrung. 

Rotoped je zařízení, které používáme v našich domácnostech léta. Pracují dokonale jak při kardio tré-
ninku, tak i u treninku zaměřeného na spalování tuků. Je to také skvělá alternativa pro ty, kteří se 
nechtějí vzdát cyklistického tréninku v období zimy nebo za špatného počasí. Konstrukce rotopedu 
umožňuje nejen pohodlnou polohu při cvičení, ale především usnadňuje jeho skladování. 
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#Joga und Fitness #jóga a fitness

5 Jahre Garantie auf den Rahmen sowie 
auf mechanische Teile

Záruka 5 let na rám a mechanické součásti

5 Jahre Garantie auf den Rahmen sowie 
3 Jahre auf mechanische Teile. 

Záruka 5 let na rám a 3 roky na mechanické 
součásti

5 Jahre Garantie auf den Rahmen sowie 
2 Jahre auf mechanische Teile. 

Záruka 5 let na rám a 2 roky 
na mechanické součásti

#Garantie-optionen #možnosti záruky

Spokey – QualitätsGarantie
Langjährige Erfahrung im Bereich der Fitnessausrüstung erlaubt uns nicht nur die 
Einführung interessanter Projekte auf den Markt, sondern auch die Auswahl der 
besten Fabriken, die den Standards höchster Qualität entsprechen. 
Da wir die Gewissheit haben, dass die von uns gelieferten Produkte mit der ent-
sprechenden Sorgfalt vorbereitet worden sind, aus den besten Materialien, haben 
wir uns für die Vorbereitung von drei Produktlinien mit verlängerter Garantiedauer 
entschieden. 
Die Garantie umfasst sowohl den Rahmen, als auch die Baugruppen*. Produkte mit 
verlängerter Garantiedauer wurden mit dem Symbol „Special Warranty” gekennze-
ichnet. 

*ausgenommen Materialien, die normalem Verschleiß unterliegen.

Spokey – Záruka kvality 
Naše mnoholeté zkušenosti v oblasti fitness nám umožňují nejen uvést na trh 
zajímavé projekty, ale také vybrat si ty nejlepší fabriky, které splňují nejvyšší stan-
dardy kvality. 
Naše produkty jsou připravené s náležitou péčí a z těch nejlepších materiálů. 
Rozhodli jsme se proto připravit naše tři produktové řady s prodlouženou zárukou. 
Záruka se vztahuje na rám a komponenty*. Výrobky s prodlouženou záruční dobou 
jsou označeny „Special Warranty”. 

*s výjimkou materiálů vystavených běžnému opotřebení. 
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#technologien #technologie

Hochleistungsmotor – entsprechend angepasste 
AntriebsMotorleistung sowie Getriebe, das die 
fließende Arbeit des Geräts selbst bei maximaler 
Belastung des Laufbands ermöglicht. Höherer 
Benutzerkomfort und längere Lebensdauer des 
Geräts. 

Das entsprechend angepasste Gewicht des 
Schwungrads mit AntriebsübersetzungsSystem 
Single Rychlost Garantiert flüssige und bequeme 
Arbeit des Geräts. Hervorragende Effektivität 
des Trainings selbst mit maximalem Widerstand.

Spezieller Geschwindigkeitssensor – der entspre-
chend angepasste Sensor misst genau die 
Geschwindigkeit während des Trainings. 
Die Professionalität der Ausführung dieses 
Elements setzt sich auf die Qualität des Trainings um.

Vorschlag für alle, die ein kleines Trainingsgerät 
mit modernem Aussehen und effektvollen Far-
ben suchen. Dank den kleinen Abmessungen 
und der modernen Ausführung passt es in jeden 
Raum.

Motor s vysokým výkonem - správně zvolený výkon 
motoru a převodovka zajišťují plynulý chod stroje  
i při maximálním zatížení běžícího pásu. 
Zvyšují komfort uživatele a životnost zařízení.

Vhodně zvolená hmotnost setrvačníku hnacího  
systému umožňuje hladký a pohodlný chod stroje. 
Vynikající tréninkový výkon i při maximální 
odolnosti.

Speciální snímač rychlosti - vhodně zvolený snímač 
přesně měří rychlost během cvičení.
Profesionalita provedení tohoto prvku se odráží na 
kvalitě výkonu.

Pro všechny, kteří hledají malé cvičební stroje 
moderního vzhledu a v efektních barvách.
Díky kompaktním rozměrům a moderní povrchové 
úpravě se hodí do jakéhokoli prostoru.

Ergonomický ovládací panel - umožňuje snadné,  
jednoduché a intuitivní ovládání zařízení.

Ergonomisches Steuerpanel – erlaubt die ein-
fache und intuitive Steuerung des Geräts. Die 
einfache Bedienung des Computers Garantiert 
selbst älteren Personen eine einfache Verwen-
dung.

DämpfungsSystem für Vibrationen durch einge-
baute Elastomere, was die Vibrationen der Plat-
te während des Laufs effektiv dämpft, zwecks 
Steigerung des Benutzerkomforts während des 
Trainings.

Ergonomische Materialien und Design – die zur 
Produktion eingesetzten, hochqualitativen Ma-
terialien sowie das von unseren Grafikern au-
sgearbeitete Design und Ergonomie erlauben 
Ihnen, sich am Gebrauch unserer Ausrüstung zu 
erfreuen.  
Das schöne und stilvolle Aussehen werden die 
Räume Ihres Hauses dekorieren. 

ÜbersetzungsSystem, das die Reduzierung des 
Schwungrad-Gewichts ermöglicht – dank der An-
wendung entsprechender Antriebsübersetzun-
gen halten wir bei Geringerem Schwungradgewi-
cht die Flüssigkeit der Bewegung aufrecht. Dies 
reduziert deutlich das Gewicht des Geräts.  

KühlSystem für den Benutzer – im Steuerpanel 
eingebautes Luftgebläse. Verbessert die Le-
istungskraft unseres Organismus und steigert 
deutlich den Benutzerkomfort des Laufbands. 

Systém chlazení uživatele - Vestavěné proudění 
vzduchu v ovládacím panelu. Zvyšuje efektivitu 
našeho organismu a výrazně zvyšuje komfort po-
užívání běžeckého pásu.

Převodový systém, který umožňuje snížit hmotnost 
setrvačníku - prostřednictvím použití vhodného 
převodu při snížené hmotnosti setrvačníku udržuje 
plynulost pohybu.
Výrazně snižuje váhu zařízení.

Ergonomický design a materiály - vysoce kvalitní 
materiály a design vypracovaný našimi grafiky, vám 
přinesou radost z používání našich strojů. 
Krásný a stylový vzhled strojů doplní Váš domácí 
interiér.

Systém tlumení vibrace - díky vestavěnému 
elastickému elastomeru se účinně snižují vibrace 
náběhového povrchu, což zlepšuje pohodlí 
uživatele.

StoßdämpferSystem – dämpft die Vibrationen 
der Platte während des Laufens, was höheren 
Benutzerkomfort und eine Reduzierung der 
Gelenkbelastung ermöglicht  

Systém tlumení nárazu - systém výrazně elimi-
nuje při běhu otřesy přenášející se do běžeckého 
pásu. Zvyšuje komfort užívání a snižuje zátěž  
kloubů.
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Das System erlaubt die Wiedergabe der natür-
lichen Bewegungen während des Trainings – die 
Arbeit unserer Muskeln kommt der beim natür-
lichen Training auf Langlauf-Skiern am nächsten.

170 kg als maximales Benutzergewicht bedeutet 
höhere Steifheit der Konstruktion und Bestän-
digkeit des Geräts, was auch verlängerte Lebens-
dauer zur Folge hat.

Bequemer Regulierungs-Mechanismus – Mö-
glichkeit der einfachen Anpassung der ergono-
mischen Benutzerposition. Sie passen schnell 
und einfach eine bequeme Position an. 

In Geräten wurde ein System verwendet, das 
eine Reduzierung des Schwungradsgewicht er-
möglicht. Es beeinflusst den Komfort nicht aber 
deutlich reduziert das Gerätsgewicht.

Systém pro reprodukci přirozených pohybů během 
cvičení – práce našich svalů je nejvíce podobná 
přírodnímu tréninku na běžkách. 

Maximální hmotnost uživatele je 170 kg, což  
znamená větší tuhost a konstrukční pevnost stroje. 
Výsledkem je také prodloužená životnost.

Pohodlný mechanismus regulace - možnost jedno-
duchého přizpůsobení ergonomické pozici uživate-
le. Rychle a pohodlně zaujmete pohodlnou polohu.

V přístrojích je použit systém, který umožňuje snížit 
hmotnost setrvačníku, nemá vliv na snížení komfor-
tu a výrazně snižuje hmotnost zařízení.

Trainings-Einstellungen (vordefiniert) – Möglich-
keit der Nutzung von entsprechend angepassten 
Programmen je nach Zielen, die wir erreichen 
möchten, sowie Möglichkeit zur Erstellung eige-
ner Programme. Möglichkeit der vollständigen 
Personalisierung des Trainings.   

Tréninkové programy (předdefinované) - mož-
nost využití programů přizpůsobených výsledkům, 
kterých chceme dosáhnout a vytváření vlastních 
programů. Možnost plné personalizace tréninku.

Leises und einfaches Zusammenklappen des La-
ufbands – erlaubt müheloses und leises Ein- oder 
Ausklappen des Laufbands, was den einfachen 
und schnellen Zusammenbau.

Funkce jednoduchého, tichého a kontrolovaného 
spouštění a skládání běžeckého pásu. Umožňuje ry-
chlé a snadné skládání.

Modernes System zur automatischen Wider-
stands-Regulierung, das eine außerordentlich 
leise Arbeit des Geräts Garantiert

Moderní systém automatického nastavování odpo-
ru zajišťující mimořádně tichý chod zařízení.

05



#Joga und Fitness #jóga a fitness

06
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Fitshow

Wie funktioniert das?  | Jak to funguje? Was bekommen Sie?  | Co získáte?

Sie legen ein individuelles Benutzerprofil an. 
Sie geben Informationen über sich ein: Alter, 
Gewicht, Größe – dank diesen werden die 
Trainingseffekte berechnet. Sie können auch 
Ihr Foto hinzufügen. / Nastavte si svůj indivi-
duální profil. Zadejte infromace o sobě: věk, 
váha, výška – díky těmto informacím budou 
vypočítany tréninkové výsledky. Můžete také 
přidat svou fotografii.

Trainieren und  treten Sie gegen andere 
an! / Trénuj a soutěž s ostatními! 

Sie können an jedem beliebigen Ort 
der Welt trainieren – mit Google Stre-
et View. / Můžete trénovat kdelikov na 
světě pomocí Google Street View.

Sie können Ihre Trainingsergebnisse bei 
Facebook und Twitter Teilen. / Výsledky 
svých tréninků můžete sdílet 
na Facebooku a Twitteru.

Die App ist für Tablets und Smartphones mit dem Android oder iOS System verfügbar. Um sie he-
runterzuladen, scannen Sie den Code ein. / Aplikace je dostupná pro tablety nebo smartphony se 
systémem Android nebo iOS. Pro její stažení oskenujte kód.
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iConsole

Wie funktioniert das?  | Jak to funguje?

Was bekommen Sie?  | Co získáte?

Sie legen ein individuelles Benutzerprofil an. 
Sie geben Informationen über sich ein: Alter, 
Gewicht, Größe – dank diesen werden die 
Trainingseffekte berechnet. Sie können auch 
Ihr Foto hinzufügen. / Nastavte si svůj indivi-
duální profil. Zadejte infromace o sobě: věk, 
váha, výška – díky těmto informacím budou 
vypočítany tréninkové výsledky. Můžete také 
přidat svou fotografii.

Sie planen Ihre Strecken auf der Grundlage 
von Google - Karten. / Můžete si naplánovat 
vlastní trasu podle Google maps.

Sie können an jedem beliebigen Ort der Welt 
trainieren – mit Google Street View. / Může-
te trénovat kdelikov na světě pomocí Google 
Street View.

Sie können unter den angebotenen Pro-
grammen, dasjenige auswählen, welches 
Ihnen am meisten zusagt. / Z dostupných 
programů vyberete ten, který Vám nejví-
ce vyhovuje.

Die Trainingsparameter werden an 
Ihre individuellen Möglichkeiten an-
gepasst. / Přizpůsobíte parametry tré-
ninku svým možnostem.

Sie können Ihre Trainingsergebnisse bei 
Facebook und Twitter Teilen. / Výsledky 
svých tréninku můžete sdílet 
na Facebooku a Twitteru.

Die App ist für Tablets und Smartphones mit dem Android oder iOS System verfügbar. Um sie he-
runterzuladen, scannen Sie den Code ein. / Aplikace je dostupná pro tablety nebo smartphony se 
systémem Android nebo iOS. Pro její stažení oskenujte kód.
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921056Arena
Das Laufband Arena aus der Serie Premium Line Exclusive Equipment ist ein Gerät aus der neuesten Kol-
lektion von Cardio-Geräten, die für die Anspruchsvollsten und Ihnen bestimmt sind. 
Ausgeführt mit höchster Sorgfalt für die Details, aus Materialien der besten Qualität unter Einsatz modern-
ster Technologien. 
Dank der Anwendung des Touchdisplejs mit BLUETOOTH Funktion mit der Möglichkeit, Routen zu program-
mieren, wird Ihr Training noch effektiver sein. Es reicht, dass Sie Ihre Visualisierung der Marathon- oder Halb-
marathon-Route einstellen, und der Computer gibt die vorgegebene Route wieder. Nach der Verbindung mit 
dem Drahtlosnetzwerk können Sie Ihre Lieblings-Webseiten durchsehen, die installierten Apps nutzen oder 
eigene herunterladen.

Běžecký pás Arena ze série Premium Line exclusive equipment je zařízení z nejnovější kolekce kardio 
strojů, určené pro nejnáročnější uživatele. Vyroben s největším důrazem na detail, z vysoce kvalitních mate-
riálů s využitím moderních technologií.  Díky dotykové obrazovce s funkcí BLUETOOTH s možností naprogra-
mování tras bude váš trénink efektivnější. Stačí, když si nastavíte vizualizaci svého maratónu nebo půlmara-
tónu a počítač přehraje vaši vyznačenou trasu. Po připojení k bezdrátové síti si můžete prohlížet své oblíbené 
webové stránky, používat nainstalované aplikace nebo si stahovat své vlastní.

Motorleistung / výkon motoru: 3,0 hp, max 4,5 hp

Geschwindigkeit / rychlost: 1-22 km/h

Neigungswinkel des Laufbands (Regulierung alle 1%) / 
úhel náklonu (regulace každé 1%): 0-20%

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 
150 kg

Display: 7”, Multimedia, Touch, Farbe / displej: 7”, 
multimediální, dotykový, barevný

System / systém: android

Speicher / paměť: 8 gb

RAM: 1 gb

wifi, usb, bluetooth

Anzahl der Programme / počet programů: 12

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalo-
rien, Puls / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, 
tepová frekvence

Sicherheitsschlüssel / bezpečnostní klíč

Einklappmöglichkeit des Laufbands / možnost složení pásu
 
Abmessungen der Lauffläche / rozměr běžící plochy 
51 x 140 cm

Abmessungen der aufgeklappten fläche / 
rozměr rozloženého pásu: 180 x 86 x 139 cm

Nettogewicht / váha netto: 77 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 89 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie für mechanische Te-
ile, mit Ausnahme der Baugruppen, die dem normalen  
Verschleiß unterliegen / záruka: 5 let na rám a mechanické 
části s výjimkou komponentů, které podléhají běžnému opo-
třebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/6

Klasse / třída: hc

10
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920880Hallet II
ELEKTRISCHES LAUFBAND MIT TOUCH-BILDSCHIRM 
ELEKTRICKÝ BĚŽECKÝ PÁS S DOTYKOVÝM DISPLEJEM

Motorleistung / výkon motoru: 1,5 hp, max 2,5 hp

Geschwindigkeit / rychlost: 0,8-20 km/h

Neigungswinkel des Laufbands (Regulierung alle 1%) / 
úhel náklonu (regulace každé 1%): 0-18% 

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 150 kg

Display: 7”, Multimedia, Touch, Farbe / displej: 7”, multimediální, 
dotykový, barevný

System / System: android

Speicher / paměť: 8 gb

RAM: 1 gb

wifi, usb

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, kąt 
nachylenia  / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, tepová 
frekvence, úhel náklonu

Sicherheitsschlüssel / bezpečnostní klíč

Einklappmöglichkeit des Laufbands / možnost složení pásu

absorptionsSystem für vibrationen des Laufbands / systém absorbujíci 
vibrace

Einklappmöglichkeit des Laufbands / možnost složení pásu

Abmessungen der Lauffläche / rozměr běžící plochy: 
45 x 130 cm

Abmessungen der aufgeklappten fläche / rozměr rozloženého pásu: 
187 x 74,5 x 114 cm

Nettogewicht / váha netto: 66 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 73 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie für mechanische Teile, mit Ausna-
hme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / 
záruka: 5 let na rám a mechanické části s výjimkou komponentů, které 
podléhají běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/6

Klasse / třída: hc

11
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Menkar II
ELEKTRISCHES LAUFBAND MIT EINGEBAUTER LÜFTUNG
ELEKTRICKÝ BĚŽECKÝ PÁS SE ZABUDOVANÝM VĚTRÁKEM

Motorleistung / výkon motoru: 2,0 hp, max 2,5 hp

Geschwindigkeit / rychlost: 0-18 km/h

Neigungswinkel des Laufbands (Regulierung alle 1%) / úhel náklo-
nu (regulace každé 1%): 0-15% 

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 150 kg

Display: 5”, blau beleuchtet / displej: 5”, modře podsvícený

400-m-Laufband-Simulator am Steuerpanel / simulátor 400 m 
běžecké dráhy na ovládacím panelu

Anzahl der Programme: 36 (HRC, WATT, Body Fat) und manuelles 
Programm / počet programů:  36 (HRC, WATT, Body Fat) 
+ manuální program

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, 
Puls, Neigungswinkel / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, 
kalorie, tepová frekvence, úhel náklonu

Sicherheitsschlüssel / bezpečnostní klíč

Gebläsefunktion in Benutzerrichtung / systém chlazení uživatele

Einklappmöglichkeit des Laufbands / možnost složení pásu

hydraulischer Stellmotor / hydraulický válec

Platz für Trinkflasche / držák na láhev

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

Einklappmöglichkeit des Laufbands / možnost složení pásu

Abmessungen der Lauffläche / rozměr běžící plochy: 
44 x 125 cm

Abmessungen der aufgeklappten fläche / rozměr rozloženého 
pásu: 
161,5 x 75 x 138 cm

Nettogewicht / váha netto: 64 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 73 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie für mechanische Teile,  
mit Ausnahme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß 
unterliegen / záruka: 5 let na rám a mechanické části s výjimkou 
komponentů, které podléhají běžnému opotřebení 

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/6

Klasse / třída: hc

920881

12
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Tempest
ELEKTRISCHES LAUFBAND MIT STOSSDÄMPFER-SYSTEM FÜR DIE VIBRATIONEN DES LAUFBANDS
ELEKTRICKÝ BĚŽECKÝ PÁS SE SYSTÉMEM ABSORBUJÍCÍM VIBRACE

Motorleistung / výkon motoru: 2,0 hp, max 2,5 hp

Geschwindigkeit / rychlost: 0-16 km/h

Neigungswinkel des Laufbands (Regulierung alle 1%) / 
úhel náklonu (regulace každé 1%): 0-16% 

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 150 kg

Display: 5”, blau beleuchtet / displej: 5”, modře podsvícený

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, kąt 
nachylenia / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, tepová 
frekvence, úhel náklonu

Sicherheitsschlüssel / bezpečnostní klíč

AbsorptionsSystem für Vibrationen des Laufbands  / systém absorbující 
vibrace běžícího pásu

Einklappmöglichkeit des Laufbands / možnost složení pásu

hydraulischer Stellmotor / hydraulický válec

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

Einklappmöglichkeit des Laufbands / možnost složení pásu

Abmessungen der Lauffläche / rozměr běžící plochy:
46 x 126 cm

Abmessungen der aufgeklappten fläche / rozměr rozloženého pásu: 
154,5 x 71,0 x 127,0 cm

Nettogewicht / váha netto: 76 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 84 kg

Garantie: Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie 2 Jahre für mechanische 
Teile, mit Ausnahme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß un-
terliegen / záruka 5 let na rám a 2 roky na mechanické části s výjimkou 
komponentů, které podléhají běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/6

Klasse / třída: hc

920882
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Medusa
KOMPAKTES ELEKTRISCHES LAUFBAND
KOMPAKTNÍ ELEKTRICKÝ BĚŽECKÝ PÁS 

Motorleistung / výkon motoru: 2 hp

Geschwindigkeit / rychlost: 1-16 km/h

3-stufige Regelung des Neigungswinkels des Laufbands / 3-stupňová 
regulace úhlu náklonu pásu: 0-15%

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 120 kg

Display: 5”, blau beleuchtet / displej: 5”, modře podsvícený

Anzahl der Programme: 12 und manuelles programm / počet programů: 
12 a manuální program

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls / 
funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, tepová frekvence

Sicherheitsschlüssel / bezpečnostní klíč

Einklappmöglichkeit des Laufbands / možnost složení pásu

hydraulischer Stellmotor / hydraulický válec

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

Einklappmöglichkeit des Laufbands / možnost složení pásu

Abmessungen der Lauffläche / rozměr běžící plochy: 
43 x 120 cm

Abmessungen der aufgeklappten fläche / rozměr rozloženého pásu: 
151,5  x 69 x 129,7 cm

Nettogewicht / váha netto: 45 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 52 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie 2 Jahre für mechanische Teile, mit 
Ausnahme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / 
záruka 5 let na rám a 2 roky na mechanické části s výjimkou komponen-
tů, které podléhají běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/6

Klasse / třída: hc

920883
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920871Spin II
Das Spinningrad Spin II ist die perfekte Alternative zum Radfahren und Mountainbiken. Dank der überdachten Kon-
struktion des Rads können Sie entsprechend die Position anpassen und effektiv trainieren, ohne Ihr Heim zu verlassen. 
Das Spinning-Training ist eine rhythmische Radfahrt bei Musik und ist eine hervorragende Methode, um die körperliche 
Kondition zu verbessern und überflüssige Kilos loszuwerden.  

Spinningové kolo Spin II je skvělou alternativou silniční i horské cyklistiky. Díky dobře promyšlené konstrukci kola může-
te jednoduše nastavit svou pozici a efektivně trénovat doma. Spinningový trénink je rytmickou jízdou v doprovodu hud-
by. Je to skvělý způsob, jak zlepšit svou fyzickou kondici a zbavit se nadbytečných kilogramů.    

Riemenantrieb Single Speed / řemenový pohon single speed  

stufenlose, flüssige Widerstandsregulierung / plynulý měnitelný 
převod odporu

Gewicht des Schwungrads / hmotnost setrvačníku: 20 kg

Sattelregulierung senkrecht und waagerecht / vertikální a horizon-
tální seřízení sedadla

Regulierung des Lenker-Neigungswinkels / regulace úhlu řídítek

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

Trinkflaschen-Halterung / držák na láhev

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 170 kg

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, 
recovery, rpm / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, 
Puls, recovery, rpm

Abmessungen / rozměry: 127 x 56 x 114 cm
maximale Sattelhöhe / max. výška sedadla: 109 cm

maximale Lenkerhöhe / max. výška řídítek: 110 cm

Nettogewicht / váha netto: 54 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 59 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie für mechanische Teile, mit Au-
snahme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen 
/ 5 let záruka na rám a mechanické součástky s výjimkou komponen-
tů, které podléhají běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou:  en 957-1/10

Klasse / třída: hc

#Trainingsräder  #rotopedy
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Mataro II
TRAININGSRAD MIT BLUETOOTH
ROTOPED S BLUETOOTH

Widerstand: magnetisch, extern / odpor: vnější magnetický 

32-stufige, automatische Widerstandsregulierung / 32-stupňová auto-
matická regulace odporu

Gewicht des Schwungrads / hmotnost setrvačníku: 
9 kg / 11 kg (OPTIMIZED POWER)

Sattelregulierung: senkrecht und waagerecht / regulace  sedadla – 
vertikální i horizontální

Regulierung des Lenker-Neigungswinkels / nastavitelnost úhlu řídítek

Im Lenker eingebauter Pulsmesser / Pulsometr zabudován v rukojetích

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 170 kg

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, re-
covery, watt, rpm, body fat / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, 
kalorie, tepová frekvence, recovery, watt, rpm, body fat
bluetooth
kompatibel mit iConsole / kompatibilní s aplikací iConsole

15 trainingsprogramme (watt und manuell) / 15 tréninkových programů 
(program watt, manuální program)

Abmessungen / rozměry: 109 x 56 x 149 cm

maximale Sattelhöhe / max. výška sedadla: 105 cm

maximale Lenkerhöhe / max. výška řídítek: 152 cm

Nettogewicht / váha netto: 41 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 46 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie für mechanische Teile, mit Ausna-
hme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / záru-
ka: 
5 let na rám a mechanické části s výjimkou komponentů, 
které podléhají běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/5

Klasse / třída: hc

920864
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Oryx
TRAININGSRAD MIT MODERNEM DESIGN
ROTOPED S MODERNÍM DESIGNEM

Widerstand: magnetisch, extern / odpor: vnější magnetický 

16-stufige, automatische Widerstandsregulierung / 16- stupňová auto-
matická regulace odporu

Gewicht des Schwungrads / hmotnost setrvačníku: 
7 kg / 9 kg (OPTIMIZED POWER)

Sattelregulierung: senkrecht und waagerecht / regulace  sedadla – ver-
tikální i horizontální

Regulierung des Lenker-Neigungswinkels / nastavitelnost úhlu řídítek

Im Lenker eingebauter Pulsmesser / Pulsometr zabudován v rukojetích

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 170 kg

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, 
recovery, hrc, watt / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, 
tepová frekvence, recovery, hrc, watt 

12 trainingsprogramme und manuelles programm, benutzerprogram-
me (u1-u3) / 12 tréninkových programů + manuální program, 
programy uživatelů (u1-u3)

Abmessungen / rozměry: 118,6 x 56 x 139 cm

maximale Sattelhöhe / max. výška sedadla: 103,6 cm

maximale Lenkerhöhe / max. výška řídítek: 140 cm

Nettogewicht / váha netto: 36,8 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 40,3 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie für mechanische Teile, mit Au-
snahme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / 
záruka: 5 let na rám a mechanické části s výjimkou komponentů, které 
podléhají běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/5

Klasse / třída: hc

920865
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Vexor
TRAININGSRAD MIT MODERNEM DESIGN
ROTOPED S MODERNÍM DESIGNEM

Widerstand: magnetisch, extern / odpor: vnější magnetický 

16 stufige, automatische Widerstandsregelung / 16-stupňová automa-
tická regulace odporu

Gewicht des Schwungrads / hmotnost setrvačníku: 
6 kg / 8 kg (OPTIMIZED POWER)

Sattelregulierung senkrecht und waagerecht / regulace sedadla –  
vertikální i horizontální

Regulierung des Lenker-Neigungswinkels / nastavitelnost úhlu řídítek

Im Lenker eingebauter Pulsmesser / Pulsometr zabudován v rukojetích

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 170 kg

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, 
recovery, hrc, watt / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, 
tepová frekvence, recovery, watt

12 trainingsprogramme  und manuelles programm, benutzerprogram-
me (u1-u3) / 12 tréninkových programů + manuální program, 
programy uživatelů (u1-u3)

Abmessungen / rozměry: 102 x 56 x 142 cm

maximale Sattelhöhe / max. výška sedadla: 107,9 cm

maximale Lenkerhöhe / max. výška řídítek: 138,6 cm

Nettogewicht / váha netto: 29 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 33 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie für mechanische Teile, mit Au-
snahme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / 
záruka: 5 let na rám a mechanické části s výjimkou komponentů, které 
podléhají běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/5

Klasse / třída: hc

920866
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Hero
TRAININGSRAD MIT BLUETOOTH
ROTOPED S BLUETOOTH

Widerstand: magnetisch, extern / odpor: vnější magnetický 

16-stufige, automatische Widerstandsregelung / 16-stupňová automa-
tická regulace odporu

Gewicht des Schwungrads / hmotnost setrvačníku: 
8 kg / 10 kg (OPTIMIZED POWER)

Sattelregulierung senkrecht und waagerecht / regulace sedadla – ver-
tikální i horizontální

Regulierung des Lenker-Neigungswinkels / nastavitelnost úhlu řídítek

Im Lenker eingebauter Pulsmesser / Pulsometr zabudován v rukojetích

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 150 kg

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls / 
funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, tepová frekvence

bluetooth, kompatibel mit Fitshow / kompatibilní s aplikací Fitshow

12 trainingsprogramme (hrc, watt, body fat) und manuelles programm /  
12 tréninkových programů (hrc, watt, body fat) a manuální program

Abmessungen / rozměry: 100 x 52,5 x 131 cm

maximale Sattelhöhe / max. výška sedadla: 100 cm

maximale Lenkerhöhe / max. výška řídítek: 135 cm

Nettogewicht / váha netto: 29 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 32 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie für mechanische Teile, mit Ausna-
hme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / záru-
ka: 
5 let na rám a mechanické části s výjimkou komponentů, které podléhají 
běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/5

Klasse / třída: hc

920867
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Griffin
TRAININGSRAD MIT REGULIERTEM LENKER
ROTOPED S NASTAVITELNÝMI ŘÍDITKY

Widerstand: magnetisch, extern / odpor: vnější magnetický 

8-stufige, manuelle Widerstandsregulierung / 8-stupňová manuální re-
gulace odporu

Gewicht des Schwungrads / hmotnost setrvačníku: 
5 kg / 7 kg (OPTIMIZED POWER)

Sattelregulierung: senkrecht / regulace sedadla – vertikální

Regulierung des Lenker-Neigungswinkels / nastavitelnost úhlu řídítek

Im Lenker eingebauter Pulsmesser / Pulsometr zabudován v rukojetích

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 130 kg

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, 
scan / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, tepová frekven-
ce, scan

Abmessungen / rozměry: 82 x 49 x 123 cm

maximale Sattelhöhe / max. výška sedadla: 85 cm

maximale Lenkerhöhe / max. výška řídítek: 123 cm

Nettogewicht / váha netto: 20 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 22,5 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie 3 Jahre für mechanische Teile, mit 
Ausnahme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / 
záruka 5 let na rám a 3 roky na mechanické části s výjimkou komponen-
tů, které podléhají běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/5

Klasse / třída: hc

920868

22
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#Joga und Fitness #jóga a fitness

Kartagena II
TRAININGSRAD MIT KOMPAKTEM AUFBAU
KOMPAKTNÍ ROTOPED 

Widerstand: magnetisch, extern / odpor: vnější magnetický 

8-stufige, manuelle Widerstandsregulierung / 8-stupňová manuální re-
gulace odporu

Gewicht des Schwungrads / hmotnost setrvačníku: 
4 kg / 6 kg (OPTIMIZED POWER)

Sattelregulierung: senkrecht / regulace sedadla – vertikální

Im Lenker eingebauter Pulsmesser / Pulsometr zabudován v rukojetích

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 120 kg

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, 
scan / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, tepová frekven-
ce, scan

Abmessungen / rozměry: 78,5 x 55 x 129 cm

maximale Sattelhöhe / max. výška sedadla: 90 cm

maximale Lenkerhöhe / max. výška řídítek: 129 cm

Nettogewicht / váha netto: 19 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 21 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen, 3 Jahre für mechanische Teile, mit Ausna-
hme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / záru-
ka 5 let na rám a 3 roky na mechanické části s výjimkou komponentů, 
které podléhají běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/5

Klasse / třída: hc

920869
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Vital
TRAININGSRAD
ROTOPED

Widerstand: magnetisch, extern / odpor: vnější magnetický 

8-stufige, manuelle Widerstandsregulierung / 8-stupňová manuální re-
gulace odporu

Gewicht des Schwungrads / hmotnost setrvačníku: 
4 kg / 6 kg (OPTIMIZED POWER)

Sattelregulierung: senkrecht / regulace sedadla – vertikální

Im Lenker eingebauter Pulsmesser / Pulsometr zabudován v rukojetích

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 120 kg

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, 
scan / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, tepová frekven-
ce, scan

Abmessungen / rozměry: 95 x 59 x 129,5 cm

maximale Sattelhöhe / max. výška sedadla: 84,5 cm

maximale Lenkerhöhe / max. výška řídítek: 115 cm

Nettogewicht / váha netto: 15,6 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 17,5 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen, 3 Jahre für mechanische Teile, mit Ausna-
hme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / záru-
ka 5 let na rám a 3 roky na mechanické části s výjimkou komponentů, 
které podléhají běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/5

Klasse / třída: hc

921174

24
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#Joga und Fitness #jóga a fitness

Tidal
TRAININGSRAD
ROTOPED

Widerstand: magnetisch, extern / odpor: vnější magnetický 

8-stufige, manuelle Widerstandsregulierung / 8-stupňová manuál-
ní regulace odporu

Gewicht des Schwungrads / hmotnost setrvačníku: 
4 kg / 6 kg (OPTIMIZED POWER)

Sattelregulierung: senkrecht / regulace sedadla – vertikální

Im Lenker eingebauter Pulsmesser / Pulsometr zabudováný v ru-
kojetích

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 120 kg

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, 
Puls, Scan /
funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, tepová frekven-
ce, scan

Abmessungen / rozměry: 74 x 50 x 113 cm

maximale Sattelhöhe / max. výška sedadla: 92,5cm

maximale Lenkerhöhe / max. výška řídítek: 122 cm

Nettogewicht / váha netto: 22 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 25 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie 2 Jahre für mechanische Te-
ile, mit Ausnahme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß 
unterliegen / záruka 5 let na rám a 2 roky na mechanické části s 
výjimkou komponentů, které podléhají běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/5

Klasse / třída: hc

921053
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#Joga und Fitness #jóga a fitness

920879Mantis

Widerstand: magnetisch, extern / odpor: vnější magnetický 

16 stufige, automatische Widerstandsregelung / 16-stupňová automatická 
regulace odporu

Gewicht des Schwungrads / hmotnost setrvačníku: 
7 kg / 9 kg (OPTIMIZED POWER)

Im Lenker eingebauter Pulsmesser / Pulsometr zabudován v rukojetích

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 170 kg

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, reco-
very, hrc, watt / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, tepová 
frekvence, recovery, hrc, watt
 

16 trainingsprogramme und manuelles programm, benutzerprogramme 
(u1-u3) / 16 tréninkových programů, manuální program, programy uživa-
telů (u1-u3)

Abmessungen / rozměry: 150 x 65 x 170 cm

Nettogewicht / váha netto: 67 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 72 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie für mechanische Teile, mit Ausna-
hme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / záruka 
5 let na rám a mechanické části s výjimkou komponentů, které podléhají 
běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/9

Klasse / třída: hc

#Hometrainer #trenažéry

27

Der Hometrainer MANTIS aus der Serie Premium Line Exclusive Equipment zeichnet sich durch eine interessante, moderne Kon-
struktion aus, in der das Schwungrad in den vorderen Teil des Trainers übertragen wurde. Diese Lösung erlaubt eine natürlichere 
Position der Füße und steigert so den Benutzerkomfort. Der Zahler mit vielen voreingestellten Programmen sowie der Möglichkeit 
der Einstellung eigener Trainingszyklen erlaubt Ihnen den Weg zu finden, um die erwarteten Effekte schnell zu erzielen. Dank dem 
eleganten, modernen Design wird der Trainer perfekt in die Inneneinrichtung Ihres Heims passen. 

Eliptický trenažér MANTIS ze série Premium Line exclusive equipment je charakteristický zajímavým a moderním designem, ve 
kterém je setrvačník umístěn na přední straně trenažéru. Toto řešení umožňuje přirozenější umístění nohou, což zvyšuje maximální 
komfort uživatele. Počítač s mnoha přednastavenými funkcemi, stejně tak možnost nastavit si vlastní program vám pomůže najít 
rychlý způsob jak dosáhnout požadovaných výsledků.  Díky elegantnímu, modernímu designu se bude trenažér dokonale hodit do 
interiéru vašeho domova.

Neuheit / novinka
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Vigo II
HEIMTRAINER MIT BLUETOOTH
TRENAŽÉR S BLUETOOTH

Widerstand: magnetisch, extern / odpor: vnější magnetický 

32-stufige, automatische Widerstandsregelung / 32-stupňová automa-
tická regulace odporu

Gewicht des Schwungrads / hmotnost setrvačníku: 
9 kg / 11 kg (OPTIMIZED POWER)

In die Griffe eingebauter Pulsmesser / Pulsometr zabudován v rukoje-
tích

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 170 kg

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, re-
covery, watt, rpm, body fat / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost,  
kalorie, tepová frekvence, recovery, watt, rpm, body fat

bluetooth

kompatibel mit iConsole / kompatibilní s aplikací iConsole

15 trainingsprogramme (watt und manuell) / 15 tréninkových programů 
(program watt, manuální program)

Abmessungen / rozměry: 166 x 59 x 158 cm

Nettogewicht / váha netto: 63 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 70 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie für mechanische Teile, mit Ausna-
hme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / 
záruka: 5 let na rám a mechanické části s výjimkou komponentů, které 
podléhají běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/9

Klasse / třída: hc

920872

28
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#Joga und Fitness #jóga a fitness

Loki
HEIMTRAINER MIT MODERNEM AUSSEHEN
TRENAŽÉR S MODERNÍM DESIGNEM

Widerstand: magnetisch, extern / odpor: vnější magnetický 

16-stufige, automatische Widerstandsregelung / 16-stupňová automa-
tická regulace odporu

Gewicht des Schwungrads / hmotnost setrvačníku: 
8 kg / 10 kg (OPTIMIZED POWER)

3-stufige schrittlängen-regelung, einstellbereich / 3-stupňová regulace 
délky kroku: 0-3-6 cm

Im Lenker eingebauter Pulsmesser / Pulsometr zabudován v rukojetích

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 170 kg

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, 
recovery / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, tepová 
frekvence, recovery

16 trainingsprogramme und manuelles programm, benutzerprogram-
me (u1-u3) / 16 tréninkových programů + manuální program, programy 
uživatelů (u1-u3)

Abmessungen / rozměry: 144 x 61 x 164 cm

Nettogewicht / váha netto: 47 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 51 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie für mechanische Teile, mit Ausna-
hme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / záru-
ka: 
5 let na rám a mechanické části s výjimkou komponentů, které podléhají 
běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/9

Klasse / třída: hc

920873
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Vigil
HEIMTRAINER MIT MODERNEM AUSSEHEN
TRENAŽÉR S MODERNÍM DESIGNEM

Widerstand: magnetisch, extern / odpor: vnější magnetický 

16-stufige, automatische Widerstandsregelung / 16-stupňová automa-
tická regulace odporu

Gewicht des Schwungrads / hmotnost setrvačníku: 
7 kg / 9 kg (OPTIMIZED POWER)

3-stufige schrittlängen-regelung, einstellbereich / 3-stupňová regulace 
délky kroku: 0-3-6 cm

Im Lenker eingebauter Pulsmesser / Pulsometr zabudován v rukojetích

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 170 kg

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, 
recovery, hrc, watt / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, 
tepová frekvence, recovery, hrc, watt

12 trainingsprogramme und manuelles programm, benutzerprogram-
me (u1-u3) / 12 tréninkových programů + manuální program, programy 
uživatelů (u1-u3)

Abmessungen / rozměry: 116,5 x 56 x 140 cm

Nettogewicht / váha netto: 30 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 34 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie für mechanische Teile, mit Ausna-
hme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / 
záruka: 5 let na rám a mechanické části s výjimkou komponentů, které 
podléhají běžnému opotřebení 

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/9

Klasse / třída: hc

920874

30
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Tengus
HEIMTRAINER MIT BLUETOOTH
TRENAŽÉR S BLUETOOTH

Widerstand: magnetisch, extern / odpor: vnější magnetický 

16 stufige, automatische Widerstandsregelung / 16-stupňová automa-
tická regulace odporu

Gewicht des Schwungrads / hmotnost setrvačníku: 
8 kg / 10 kg (OPTIMIZED POWER)

In die Griffe eingebauter Pulsmesser / Pulsometr zabudován v rukoje-
tích

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 150 kg

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, 
hrc, watt / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, tepová 
frekvence, hrc, watt

bluetooth

kompatibel mit Fitshow / kompatibilní s aplikací Fitshow

12 trainingsprogramme  und manuelles programm  / 12 tréninkových 
programů, manuální program

Abmessungen / rozměry: 126 x 63 x 156 cm

Nettogewicht / váha netto: 36 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 39 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie für mechanische Teile, mit Ausna-
hme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / 
záruka: 5 let na rám a mechanické části s výjimkou komponentů, které 
podléhají běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/9

Klasse / třída: hc

31
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Arc
HEIMTRAINER ELLIPTISCH
ELIPTICKÝ TRENAŽÉR

Widerstand: magnetisch, extern / odpor: vnější magnetický 

8-stufige, manuelle Widerstandsregulierung / 8-stupňová ruční regulace odporu

Gewicht des Schwungrads / hmotnost setrvačníku: 
6 kg / 8 kg (OPTIMIZED POWER)

In die Griffe eingebauter Pulsmesser / Pulsometr zabudován v rukojetích

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 130 kg

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, scan / funkce 
počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, tepová frekvence, scan

Abmessungen / rozměry: 112 x 63 x 156 cm

Nettogewicht / váha netto: 28 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 30 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen, 3 Jahre für mechanische Teile, mit Ausnahme der Bau-
gruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / záruka: 5 let na rám a 3 roky na 
mechanické části s výjimkou komponentů, které podléhají běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/9

Klasse / třída: hc
 

920877
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Leganes II
HEIMTRAINER ELLIPTISCH
ELIPTICKÝ TRENAŽÉR

8-stufige, manuelle Widerstandsregulierung / 8-stupňová manuální  
regulace odporu

Gewicht des Schwungrads / hmotnost setrvačníku: 
4 kg / 6 kg (OPTIMIZED POWER)

In die Griffe eingebauter Pulsmesser / Pulsometr zabudován 
v rukojetích

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 130 kg

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, 
scan / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, tepová frekven-
ce, scan

Abmessungen / rozměry: 129,5 x 63 x 165,5 cm

Nettogewicht / váha netto: 26 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 29 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen, 3 Jahre für mechanische Teile, mit Ausna-
hme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / 
záruka: 5 let na rám a 3 roky na mechanické části s výjimkou komponen-
tů, které podléhají běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/9

Klasse / třída: hc

33
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Demi
HEIMTRAINER ELLIPTISCH
ELIPTICKÝ TRENAŽÉR

8-stufige, manuelle Widerstandsregulierung / 8-stupňová manuální 
regulace odporu

Gewicht des Schwungrads / hmotnost setrvačníku: 
5 kg / 7 kg (OPTIMIZED POWER)

In die Griffe eingebauter Pulsmesser / Pulsometr zabudován 
v rukojetích

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 120 kg

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, 
scan / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, tepová frekven-
ce, scan

Abmessungen / rozměry: 129,5 x 66 x 107 cm

Nettogewicht / váha netto: 26 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 29 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen, 3 Jahre für mechanische Teile, mit Ausna-
hme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / 
záruka: 5 let na rám a 3 roky na mechanické části s výjimkou komponen-
tů, které podléhají běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/9

Klasse / třída: hc

921054
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Lunar
HEIMTRAINER ELLIPTISCH
ELIPTICKÝ TRENAŽÉR

8-stufige, manuelle Widerstandsregulierung / 8-stupňová manuální 
regulace odporu

Gewicht des Schwungrads / hmotnost setrvačníku: 
4 kg / 6 kg (OPTIMIZED POWER)

Transporträder / vestavěná kolečka pro snadnější manipulaci

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 120 kg

Computerfunktionen: Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, 
scan / funkce počítače: čas, vzdálenost, rychlost, kalorie, tepová frekven-
ce, scan

Abmessungen / rozměry: 88 x 62 x 156,5 cm

Nettogewicht / váha netto: 23,5 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 26,5 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie 2 Jahre für mechanische Teile, mit 
Ausnahme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / 
záruka: 5 let na rám a 2 roky na mechanické části s výjimkou komponen-
tů, které podléhají běžnému opotřebení

Konformität mit der Norm / shodné s normou: en 957-1/9

Klasse / třída: hc
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przekladka duzy fitness / 
stepery

ambasadorzy:  
sobota
FOTO:Podobnie jak przy ellipticalu. Ponieważ będziemy mieć 
nowe wzory urządzen, może być większy focus na steper. Tutaj wa-
zne są fajne kąty ujęcia, mogą być dość ostre. Wykorzystanie bo-
keh itd. Osoba cwicząca moze być bardziej usmiechnieta niz przy 
duzym fitnesssie
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920885Walking

Trainingssimulator Nordic Walking / trenažér Nordic Walking

Regulierung der Stufenhöhe / regulace výšky kroků

regulierbare Armhöhe / regulovatelné nastavení ramen: 
103-138 cm

Trainingsseile (expander) im Set enthalten / tréninkové gumy (expan-
déry) v sadě

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 100 kg

Computerfunktionen: Zeit, Kalorien, scan, gesamtzahl der wiederho-
lungen, zahl der wiederholungen/min. / funkce počítače: čas, kalorie, 
scan, počet opakování/min, počet celkových opakování

Abmessungen / rozměry: 102 x 52 x 42 cm
Nettogewicht / váha netto: 9 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 10,5 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie 2 Jahre für mechanische Teile, mit 
Ausnahme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / 
záruka: 5 let na rám a 2 roky na mechanické části s výjimkou komponen-
tů, které podléhají běžnému opotřebení.

#Steppers #steppery
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Der Walking-Stepper wurde mit dem Gedanken an all jene vorbereitet, die selbst bei ungünstigen Wetterbedingungen nicht 
auf ihre Nordic Walking Trainings verzichten möchten. Die Verbindung eines klassischen Steppers mit beweglichen Seite-
narmen simuliert hervorragend die während des Marsches mit Stöcken ausgeführte Bewegung. Dank der Möglichkeit der 
Höheneinstellung – sowohl der Arme als auch der Stufen – können Sie die Parameter des Trainingsgerät an den eigenen 
Bedarf und die eigenen Trainingsziele anpassen. Die geringe Größe erleichtert die Aufbewahrung in den Momenten, wenn 
das Trainingsgerät nicht benutzt wird.

Stepper Walking II je připraven pro ty, kteří se nechtějí za nepříznivých podmínek vzdát tréninku Nordic Walking.  
Kombinace klasického stepperu a nastevitelných bočních ramen dokonale simuluje pohyb provedený během chůze s holemi. 
Díky možnosti nastavení výšky – jak ramen, tak i kroků, můžete nastavit parametry trenažéru dle vlastních potřeb a tréninko-
vých cílů.  Malá velikost pro snadné uskladnění ve chvílích, kdy se trenažér nepoužívá.
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Steppen

Escalator II

DREH-STEPPER
STEPPER S EXPANDÉRY

KLASSISCHER STEPPER MIT REGULIERBAREN STUFEN
STEPPER S REGULOVATELNOU VÝŠKOU SCHODŮ

Regulierung der Stufenhöhe / regulace výšky kroků

Trainingsseile (expander) im Set enthalten / tréninko-
vé gumy (expandéry) v sadě

maximale Produktbelastung / maximální váha uživa-
tele: 100 kg

Computerfunktionen: Zeit, Kalorien, scan, gesam-
tzahl wiederholungen, zahl der wiederholungen pro 
minute / funkce počítače: čas, kalorie, scan, počet 
opakování/min, počet celkových opakování

Abmessungen / rozměry: 54 x 41 x 22 cm

Nettogewicht / váha netto: 12 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 13,7 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie 2 Jahre für me-
chanische Teile, mit Ausnahme der Baugruppen, die 
dem normalen Verschleiß unterliegen / záruka 5 let 
na rám a 2 roky na mechanické části s výjimkou kom-
ponentů, které podléhají běžnému opotřebení

2 Hydraulikzylinder / 2 hydraulické válce

Regulierung der Stufenhöhe / regulace výšky kroků

maximale Produktbelastung / maximální váha uživate-
le: 100 kg

Computerfunktionen: Zeit, Kalorien, scan, zahl der wie-
derholungen pro minute, gesamtzahl der wiederholun-
gen / funkce počítače: čas, kalorie, scan, počet stepů/
min, celkový počet stepů

Abmessungen / rozměry: 45 x 35 x 21 cm

Nettogewicht / váha netto: 7,2 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 8,75 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie 2 Jahre für mecha-
nische Teile, mit Ausnahme der Baugruppen, die dem 
normalen Verschleiß unterliegen / záruka 5 let na rám 
a 2 roky na mechanické části s výjimkou komponentů, 
které podléhají běžnému opotřebení

920886

920887
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Neuheit / novinka
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DREH-STEPPER
STEPPER S EXPANDÉRY

Column II
STANGEN-STEPPER MIT TWISTER UND HANTELN
STEPPER S MADLY A TWISTREM

Regulierung der Stufenhöhe / regulace výšky kroků

im Set enthalten: / v sadě: 
hantel / činky 2 x 1 kg
hantel / činky 2 x 1,5 kg

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 100 kg

Computerfunktionen: Zeit, Kalorien, scan, zahl der wiederholungen pro 
minute, gesamtzahl der wiederholungen / funkce počítače: čas, kalorie, 
scan, počet opakování/min, počet celkových opakování

Abmessungen / rozměry: 125 x 88 x 35 cm

Nettogewicht / váha netto: 17 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 19 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie 2 Jahre für mechanische Teile, 
mit Ausnahme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß 
unterliegen / záruka: 5 let na rám a 2 roky na mechanické části 
s výjimkou komponentů, které podléhají běžnému opotřebení
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920884
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Crunch

Planker

TRAININGSGERÄT FÜR BAUCH-, RÜCKEN-, ARM-, PO- UND BEINMUSKELN
PŘÍSTOJ PRO POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ, ZAD, RAMEN, HÝŽDÍ A NOHOU

TRAININGSGERÄT FÜR BAUCH-, RÜCKEN-, ARM-, PO- UND BEINMUSKELN
PŘÍSTOJ PRO POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ, ZAD, RAMEN, HÝŽDÍ A NOHOU

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 120 kg

Computerfunktionen: Zeit, Kalorien, Scan,  Zahl der Wiederholungen 
pro Minute, Gesamtzahl der Wiederholungen / funkce počítače: čas,  
kalorie, scan, počet opakování za minutu, celkový počet opakování

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) / 
Rozměry (délka x šířka x výška): 129 x 114 x 55 cm

Abmessungen zusammengebaut / rozměr po složení: 
150 x 50,5 x 49 cm

Nettogewicht / váha netto: 14,9 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 17,8 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie 2 Jahre für mechanische Teile, mit 
Ausnahme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / 
Záruka: 5 let na rám, 2 roky na mechanické části, s výjimkou komponentů 
které podléhají běžnému opotřebení

maximale Produktbelastung / maximální váha uživatele: 100 kg

Schaumstoffgriffe / pěnové rukojetí

bequeme Schaumstoffrollen für Knie und Ellenbogen  / pohodlné pěno-
vé válečky pod kolena a lokty

kann zusammengebaut werden / možnost složení

Computer mit LCD Display / počítač s LCD displejem

Computerfunktionen: Zeit, Kalorien, Scan,  Zahl der Wiederholungen 
pro Minute, Gesamtzahl der Wiederholungen / 
funkce počítače: čas, kalorie, scan, počet opakování za minutu, celkový 
počet opakování

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) / Rozměry (délka x šířka x výška) 
105-149 x 55 x 35-83 cm

Nettogewicht / váha netto: 9,3 kg

Bruttogewicht / váha brutto: 11 kg

Garantie: 5 Jahre für Rahmen sowie 2 Jahre für mechanische Teile, mit 
Ausnahme der Baugruppen, die dem normalen Verschleiß unterliegen / 
Záruka: 5 let na rám, 2 roky na mechanické části, s výjimkou komponentů 
které podléhají běžnému opotřebení
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#FBW Geräte #posilovací stroje FBW

920888

920889

Neuheit / novinka

Neuheit / novinka
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#Krafttraining #silový trénink

Scales

838302838747 8 kg6 kg 83830310 kg 838304

838306 838307 838308

12 kg

16 kg 20 kg 24 kg

KETTLEBALL
LITINOVÁ ČINKA

Material: Gusseisen / materiál: litina
Glatte Griff-Oberfläche / hladký povrch úchytu
Verpackung / balení: 1 Stck. / ks
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#Krafttraining #silový trénink

Sinis GUSSEISEN HANTELSCHEIBEN 
LITINOVÉ ZÁVAŽÍ

Material: Gusseisen / materiál: litina
Öffnungsdurchmesser / průměr otvoru: 29 mm

84416

84421 84422 84423 84424

84418 84420 844190,5 kg

2,5 kg 5 kg 10 kg 20 kg

1 kg 1,25 kg 2 kg
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#Krafttraining #silový trénink

Olimp

9215691,25 kg 9215702,5 kg 921571

921572 921573 921574

5 kg

10 kg 15 kg 20 kg

OLYMPISCHE GEWICHT 
OLYMPIJSKÉ ZÁVAŽÍ

Material: Gusseisen, mit Gummi beschichtet / 
materiál: litina, potažené pryží
Öffnungsdurchmesser / průměr otvoru: 50 mm

Neuheit / novinka
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#Krafttraining #silový trénink

Body Pump

921566 92156810 kg 20 kg

BITUMIGE HANTELN 
BITUMENOVÉ ZÁVAŽÍ

Material: Gusseisen, mit Gummi beschichtet / materiál: litina, potažené pryží
Bestimmung: für den Heimgebrauch und im Fitnessstudio / 

Určeno pro: domácí použití i posilovny.
Öffnungsdurchmesser / průměr otvoru: 29 mm

9215631,25 kg 9215655 kg9215642,5 kg

Neuheit / novinka
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#Krafttraining #silový trénink

Egir 20

Egir 10

20KG  HANTELSET 
SADA ČINEK  20KG

10KG  HANTEL 
ČINKA 10KG

Im Set enthalten: / v sadě:

Hanteln / závaží: 4 x  0,5 kg, 4 x 1,25 kg, 4 x 2,5 kg

Stangen / hřídele: 2 x 28 mm x 350 mm

Schraubverschlüsse / šroubovací matice: 4 Stck. / ks

Verpackung / balení: 1 Sets / kompl. 

Im Set enthalten: / v sadě:

Hanteln / závaží: 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg

Stangen / hřídele: 1 x 28 mm x 350 mm

Schraubverschlüsse / šroubovací matice: 4 Stck. / ks

Verpackung / balení: 2 Sets / kompl. 

Priam 40

Priam 35

KURZHANTELSTANGE 40 CM 
HŘÍDEL KRÁTKÁ 40 CM

KURZHANTELSTANGE 35 CM 
HŘÍDEL KRÁTKÁ 35 CM

Durchmesser / průměr: 28 mm

Länge / délka: 400 mm 

Gewicht im Lieferumfang / váha: ~2,29 kg

enthalten: Schraubverschlüsse / v sadě: šroubovací matice: 
2 Stck. / ks

Durchmesser / průměr: 28 mm

Länge / délka: 350 mm 

Gewicht im Lieferumfang / váha: ~2,09 kg

enthalten: Schraubverschlüsse / v sadě: šroubovací matice: 
2 Stck. / ks

84233
84332

8433184231

Verpackung / obal

Verpackung / obal
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Arteus 150

Arteus 168

Arteus 183

Arteus 213 LANGHANTELSTANGE
HŘÍDEL - ROVNÁ

LANGHANTELSTANGE
HŘÍDEL - ROVNÁ

LANGHANTELSTANGE
HŘÍDEL - ROVNÁ

LANGHANTELSTANGE
HŘÍDEL - ROVNÁ

Durchmesser / průměr: 28 mm
Länge / délka: 2130 mm
Gewinde-Länge / délka závitu: 2 x 380 mm
Griff-Länge / délka hřídele pro úchop: 1370 mm

Gewicht / váha: ~10,4 kg
enthalten: Schraubverschlüsse / v sadě: šroubovací matice:
2 Stck. / ks

Durchmesser / průměr: 28 mm
Länge / délka: 1830 mm
Gewinde-Länge / délka závitu: 2 x 380 mm
Griff-Länge / délka hřídele pro úchop 1080 mm

Gewicht / váha: ~9,1 kg
enthalten: Schraubverschlüsse / v sadě: šroubovací matice:
2 Stck. / ks

Durchmesser / průměr: 28 mm
Länge / délka: 1680 mm
Gewinde-Länge / délka závitu: 2 x 340 mm
Griff-Länge / délka hřídele pro úchop: 1000 mm

Gewicht / váha: ~8,3 kg
enthalten: Schraubverschlüsse / v sadě: šroubovací matice:
2 Stck. / ks

Durchmesser / průměr: 28 mm
Länge / délka: 1500 mm
Gewinde-Länge / délka závitu: 2 x 200 mm
Griff-Länge / délka hřídele pro úchop: 800 mm

Gewicht / váha: ~6,2 kg
enthalten: Schraubverschlüsse / v sadě: šroubovací matice:
2 Stck. / ks921170

84363

84362

84361

50

Neuheit / novinka
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#Krafttraining #silový trénink

Aketon

Lykos

KLIMMZUGSTANGE STANDARD 
HŘÍDEL - LOMENÁ

KLIMMZUGSTANGE EXTRA 
HŘÍDEL - SILNĚ LOMENÁ

Durchmesser / průměr: 28 mm
Länge / délka: 1200 mm
Gewinde-Länge / délka závitu: 2 x 200 mm
Griff-Länge / délka hřídele pro úchop: 800 mm

Gewicht / váha: ~6,2 kg
enthalten: Schraubverschlüsse / v sadě: šroubovací matice:
2 Stck. / ks

Durchmesser / průměr: 28 mm
Länge / délka: 1200 mm
Gewinde-Länge / délka závitu: 2 x 200 mm
Griff-Länge / délka hřídele pro úchop: 800 mm

Gewicht / váha: ~6,2 kg
enthalten: Schraubverschlüsse / v sadě: šroubovací matice:
2 Stck. / ks

84391

84392
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Olimp 168

Olimp 183

Olimp 213

OLIMPIC BAR
OLYMPIJSKÁ HŘÍDEL

OLIMPIC BAR
OLYMPIJSKÁ HŘÍDEL

OLIMPIC BAR
OLYMPIJSKÁ HŘÍDEL

durchmesser / průměr: 50 mm
länge / lenght: 1680 mm
gewindelänge / délka závitu: 2 x 340 mm
Griff-Länge  / délka hřídele pro úchop: 1000 mm

gewicht / váha: ~8,3 kg
maximale belastung / maximální nosnost: 200 kg
inklusive: schraubklemmen / v sadě: šroubovací matice: 
2 stck. / ks

durchmesser / průměr: 50 mm
länge / lenght: 1830 mm
gewindelänge / délka závitu: 2 x 380 mm
Griff-Länge  / délka hřídele pro úchop: 1070 mm

gewicht / váha: ~9,1 kg
maximale belastung / maximální nosnost: 200 kg
inklusive: schraubklemmen / v sadě: šroubovací matice: 
2 stck. / ks

durchmesser / průměr: 50 mm
länge / lenght: 2130 mm
gewindelänge / délka závitu: 2 x 380 mm
Griff-Länge  / délka hřídele pro úchop: 1370 mm

gewicht / váha: ~10,4 kg
maximale belastung / maximální nosnost: 200 kg
inklusive: schraubklemmen / v sadě: šroubovací matice: 
2 stck. / ks

921588

921589

921590

Neuheit / novinka

Neuheit / novinka

Neuheit / novinka
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Extender

Shaper

Relever

KLIMMZUGSTANGE 
DVEŘNÍ HRAZDA

KLIMMZUGSTANGE 
DVEŘNÍ HRAZDA

KLIMMZUGSTANGE 
DVEŘNÍ HRAZDA

verchromter stahl / chromovaná ocel
stufenlose einstellung der breite / plynulá regulace šířky: 60 – 90 cm
einfache montage / jednoduchá montáž
mit schrauben verstärkte befestigungsstellen / zakončení: zpevněné 
šrouby

gummiabschlüsse schützen die türzarge vor beschädigungen  / 
gumové zakončení chránící zárubně
Verpackung / balení: 20 stck. / ks

verchromter stahl / chromovaná ocel
stufenlose einstellung der breite / plynulá regulace šířky: 70 – 110 cm
einfache montage / jednoduchá montáž
mit schrauben verstärkte befestigungsstellen / zakončení: zpevněné 
šrouby

gummiabschlüsse schützen die türzarge vor beschädigungen  / 
gumové zakončení chránící zárubně
Verpackung / balení: 20 stck. / ks

verchromter stahl / chromovaná ocel
komfortabel pe-schaum entlang der gesamten länge / 
komfortní pěna PE
stufenlose einstellung der breite / plynulá regulace šířky : 60 – 90 cm
einfache montage / jednoduchá montáž

mit schrauben verstärkte befestigungsstellen / zakončení: zpevněné 
šrouby
gummiabschlüsse schützen die türzarge vor beschädigungen  / 
gumové zakončení chránící zárubně
Verpackung / balení: 20 stck. / ks

81459

81462

81463

Verpackung / obal

Verpackung / obal

Verpackung / obal
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Wallhanger KLIMMZUGSTANGE FÜR DIE DECKE 
NÁSTĚNNÁ HRAZDA

Material: Stahl / material: ocel 
Gummigriffe / gumové rukojetí
Entfernung von der Decke / vzdálenost 
od stropu: 48 cm 
Entfernung von der Wand / vzdálenost od stěny: 
42 cm 
Montage-Art: an Wand oder Decke / montáž 
na zeď nebo do stropu

Breite / šířka: 120 cm 
Befestigungs-Öffnungen / upevňující otvory: 4 ks 
Durchmesser waagerechter Abstand / průměr: 
11 mm 
senkrechter Abstand / horizontální rozteč: 35 mm 
Gewicht / hmotnost: 5,5 Kg 
Konstruktionsprofil / konstrukční profil: 40x40 mm 

922785

55

Neuheit / novinka
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Ares StandersBANK FÜR STANGEN 
POSILOVACÍ LAVICE

SET VON STANGEN-STÄNDERN 
STOJANY NA ČINKY 

Höhe  / výška: 47 cm 
Breite / šířka: 61 cm 
Länge (bei einem Lehnenwinkel von 0°) / délka 
(pod úhlem 0°): 134 cm / 174 cm
Gewicht  / hmostnost: 22 kg 
Abmessungen der Lehne / rozměry opěradla: 
81x27 cm 
Abmessungen der Sitzfläche / rozměry sedadla: 
30x27 cm
Lehnenregulierung: 10 Positionen / nastavení 

opěradla: 10 poloh
Sitz-Regulierung: 3 Positionen  / regulace sedadla: 
3 polohy
maximale Belastung  / maximální zatížení: 300 kg 
Material: polnischer Stahl  / material: ocel 
Abschluss: Pulverlack  / povrch: práškové lakování 

Höhe  / výška: min: 112 cm, max: 182 cm
Breite / šířka: 41 cm 
Länge  / délka: 50 cm 
Gewicht  / hmotnost: 2x 7,9 kg
Ständerregulierung: 8 Positionen  / 
regulace stojanu: 8 pozicí 
maximale Belastung / maximální zatížení: 300 kg

Konstruktionsprofil / konstrukční profil: 50x50x2 mm
Material: polnischer Stahl / materiál: ocel 
Abschluss: Pulverlack  / povrch: práškové lakování 
Ständertyp: getrennt  / typ stojanů: samostatné

922787 922786

Neuheit / novinka Neuheit / novinka
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Subo II

Perun II

Rode

GEWICHTHEBERGÜRTEL AUS LEDER 
VZPĚRAČSKÝ KOŽENÝ PÁS

GEWICHTHEBERGÜRTEL AUS LEDER 
VZPĚRAČSKÝ KOŽENÝ PÁS

NEOPRENTRAININGSGÜRTEL 
NEOPRENOVÝ VZPĚRAČSKÝ PÁS

breite / šířka: 15 cm
material: kalbleder / materiál: hovězí kůže

breite / šířka: 10 cm
material: kalbleder / materiál: hovězí kůže 

breite / šířka: 17,5 cm
material: neopren / materiál: neopren

920986

920989

920992

920983 920985920984

M 95 cm

M 95 cm

M 95 cm

M 95 cm XL 115 cm

L 105 cm

L 105 cm

L 105 cm

L 105 cm

XL 115 cm

XL 115 cm

XL 115 cm

30 stck/ks

45 stck/ks

45 stck/ks

30 stck/ks

30 stck/ks

40 stck/ks

40 stck/ks

30 stck/ks

25 stck/ks

35 stck/ks

35 stck/ks

25 stck/ks

920987 920988

920990

920993

920991

920994

81599
M 100 cm L 110 cm XL 115 cm
20 stck/ks 20 stck/ks 20 stck/ks

81600 81601
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Endow

Bestow

WESTE MIT GEWICHTEN 
VESTA SE ZÁVAŽÍM

WESTE MIT GEWICHTEN 
VESTA SE ZÁVAŽÍM

material: jeans (80 % baumwolle, 20 % elastan)  / materiál: jeans (80 % bavlna, 
20 % elastan)
gewicht im lieferumfang / v sadě: závaží
mit einstellmöglichkeit durch herausziehen der gewichte  / možnost regulace zátěže 
pomocí odebrání závaží
maximierung der ergebnisse beim Krafttraining / určeno pro maximální efekt tréninku

material: 70 % nylon, 30 % neopren / materiál: 70 % nylon, 30 % neopren
belastung / zatížení:  5 kg
reflektor-elemente / reflexní prvky 
bestimmung: erhöhte belastung während des trainings und beim laufen / 
určeno pro zvýšení zátěže při tréninku či běhu

921009
20 kg

921010
15 kg

838309
10 kg

920890 920891
M L

Verpackung / obal

Verpackung / obal
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Rope Extreme II

Stampbar II

Burly

Bracer IV

SEIL ZUM DURCHZIEHEN 
LANO PRO PŘETAHOVÁNÍ

LIEGESTÜTZGRIFFE
PODPĚRY NA KLIKY

LIEGESTÜTZGRIFFE
PODPĚRY NA KLIKY

LIEGESTÜTZGRIFFE
PODPĚRY NA KLIKY

länge / délka: 12 m
durchmesser / průměr: 38 mm
material / materiál: polypropylen

rutschfeste griffe / neklouzavé rukojetí
wasserdicht / voděodolné

stabiles gestell, durchmesser / stabilní základna, 
průměr: ø 17,6 cm
komfortabler, rutschfester, breiter griff kann auch 
demontiert werden / pohodlný, protiskluzový, široký 
úchyt s možnosti odmontování 
materialien hoher qualität, die keine feuchtigkeit 
aufnehmen / vysoce kvalitní materiál nesaje vlhkost
Verpackung / balení: 12 stck. / ks

logo-freies produkt / nelogovaný produkt
Abmessungen / rozměry: 20 x 14 x 8,5 cm
stabiles gestell mit gummiabschlüssen / stabilní 
základna zakončená gumou
komfortabler, rutschfester griff / pohodlný, protis-
kluzový úchyt
Verpackung / balení: 20 stck. / ks

stabiles gestell mit gummiabschlüssen / stabilní základna  
zakončená gumou
weiche, komfortable griffe  / měkká držadla pro pohodlné cvičení
Verpackung / balení: 20 stck. / ks

921026

920978

81433

838543

921024

Verpackung / obal

Verpackung / obal

Neuheit / novinka

#Krafttraining #silový trénink
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  TwinB II

Double Wheel II

TwinII

BAUCHTRAINER ROLLER 
POSILOVACÍ VÁLEC - DVOJITÝ

BAUCHROLLER MIT ZWEI RÄDERN 
VÁLEČEK SE DVĚMA KOLEČKY

BAUCHTRAINER ROLLER 
POSILOVACÍ VÁLEC - DVOJITÝ

stahlgriffe / železná konstrukce úchytů
rutschfeste rolle, pflegeleicht / protiskluzový válec, snadno se čistí
Verpackung / balení: 20 stck. / ks

zwei rädern mit kleinem durchmesser / dvě kolečka o malém průměru 
durchmesser / průměr: 10 cm
stahlgriffe / železná konstrukce úchytů
weiche halterungen aus EVA-schaumstoff / měkké úchyty z pěny EVA
Verpackung / balení: 20 stck. / ks

logo-freies produkt / nelogovaný produkt
stahlgriffe / železná konstrukce úchytů
rutschfeste rolle, pflegeleicht / protiskluzový válec, 

snadno se čistí
Verpackung / balení: 20 stck. / ks

920981
920982

832467

921025

838544920979 

Verpackung / obal

Verpackung / obal

Neuheit / novinka
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#Joga und Fitness 
#jóga a fitness
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Shape IV

Monster II

VINYL HANTELSET 
SADA VINYLOVÝCH ČINEK

6-ECK-HANTELSET 
SADA 6-TI HRANNÝCH ČINEK

material: gusseisen, mit Vinyl beschichtet / materiál: litina, potažené vinylem

material: zement, mit kunststoff beschichtet / materiál: výplň cement, 
povrch PVC

920895 2x2 kg920892 2x0,5 kg

920896 2x1 kg

920897 2x2 kg

920898 2x3 kg

920899 2x4 kg

920900 2x5 kg

838549 2x6  kg

920893 2x0,75 kg 921562 2x1,5 kg

920894 2x1 kg

Verpackung / obal

20 stck./ks 
verp./balení

12 stck./ks 
verp./balení

10 stck./ks 
verp./balení

7 stck./ks 
verp./balení

5 stck./ks 
verp./balení

10 stck./ks 
verp./balení

6 stck./ks 
verp./balení

4 stck./ks 
verp./balení

3 stck./ks 
verp./balení

2 stck./ks 
verp./balení

2 stck./ks 
verp./balení
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Spong II

Form IV

HANTELSET 
SADA ČINEK

GEWICHTMANSCHETTEN
ZÁVAŽÍ NA SUCHÝ ZIP

mit weichem, komfortablem schaumstoff beschich-
tet / pokryté měkkou, pohodlnou pěnou
material: gusseisen / materiál: litina

mit klettverschluss regulierter verschluss / zapínání 
na suchý zip

geeignet zum training der unterarm- und
beinmuskulatur / možnost posilování předloktí a nohou

material: neopren / materiál: neopren
mit klettverschluss regulierter verschluss / zapínání na suchý zip

920901

920903 920905 920907

920904 920906

920902 8383132x0,5 kg

2x0,5 kg 2x1 kg 2x2 kg

2x0,75 kg 2x1,5 kg

2x1 kg 2x2 kg

Verpackung / obal
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2x1 kg832391

Verpackung / obal

20 stck./ks 
verp./balení

10 stck./ks 
verp./balení

10 stck./ks 
verp./balení

10 stck./ks 
verp./balení

10 stck./ks 
verp./balení

10 stck./ks 
verp./balení

10 stck./ks 
verp./balení

6 stck./ks 
verp./balení

4 stck./ks 
verp./balení
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Cross-Form

Com-Form IV

GEWICHTMANSCHETTEN
ZÁVAŽÍ NA SUCHÝ ZIP

GEWICHTMANSCHETTEN
ZÁVAŽÍ NA SUCHÝ ZIP

ausgeführt aus material, das gegen verunreinigungen 
beständig ist / vyrobeno z materiálu odolného proti nečistotám

material: neopren, polyester / materiál: neopren, polyester
mit klettverschluss regulierter verschluss / zapínání na suchý zip

speziell profilierte gewichte für die handgelenke / speciálně vytvaro-
vané závaží na zápěstí
anatomische biegung für den daumen sichert richtige ausführung aller 

übungen / anatomické zářezy na palce stabilizují závaží a zaručují tak 
správné použití během cvičení
material: neopren / materiál: neopren

920908

920910

920909

920911 920912

2x1,5 kg

2x0,5 kg

2x2 kg

2x1 kg 2x1,5 kg

Verpackung / obal

Verpackung / obal

6 stck./ks 
verp./balení

4 stck./ks 
verp./balení

20 stck./ks 
verp./balení

10 stck./ks 
verp./balení

6 stck./ks 
verp./balení
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Flexmat V

Softmat

GYMNASTIKMATTE
PODLOŽKA NA CVIČENÍ

GYMNASTIKMATTE
PODLOŽKA NA CVIČENÍ

rutschfeste / protiskluzový povrch
band verstärkte ränder / kraje zpevněné obšitou páskou
griff für einfaches mitnehmen / praktické popruhy pro jednodušší transport
material: weiches, keine feuchtigkeit aufnehmendes neopren / 

materiál: měkký, nesající vlhkost neopren
maße / rozměry: 180 x 60 x 0,6 cm
Verpackung / balení: 12 stck. / ks

rutschfeste (honigwaben-struktur)  / protiskluzový povrch (struktura 
plástve medu)
im Set: transport-band / v sadě: páska pro snadnější transport
material: weiches, keine feuchtigkeit aufnehmendes nbr-schaum / 

materiál: měkká, nesající vlhkost NBR pěna 
maße / rozměry: 180 x 60
Verpackung / balení: 10 stck. / ks

920913

838320

920914

838321

920915

838319
 

921000dicke /
tloušťka 1 cm

dicke /
tloušťka 0,6 cm

dicke /
tloušťka 0,6 cm

dicke /
tloušťka 0,6 cm

dicke /
tloušťka 1 cm

dicke /
tloušťka 1,5 cm
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Lightmat II GYMNASTIKMATTE
PODLOŽKA NA CVIČENÍ

rutschfeste / protiskluzový povrch
material: PVC-schaumstoff / materiál: pěna PVC

maße / rozměry: 180 x 60 x 0,6 cm
Verpackung / balení: 12 stck. / ks

920917 920933

838323

838324

920916dicke /
tloušťka 0,6 cm

dicke /
tloušťka 0,6 cm

dicke /
tloušťka 0,4 cm
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Hamsa II YOGAMATTE
PODLOŽKA NA JÓGU

rutschfeste / protiskluzový povrch
einschichtige / jednovrstvá
material / materiál: TPE
ökologisches material, empfohlen 

für allergiker / ekologický materiál, dopo-
ručený pro alergiky
maße / rozměry: 180 x 60 x 0,4 cm
Verpackung / balení: 12 stck. / ks

920920 920921

838325

838326
dicke /
tloušťka 0,4 cm

dicke /
tloušťka 0,4 cm
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Matbag

Scrab

MATTEN-ÜBERZUG 
OBAL NA PODLOŽKU

MATTE FÜR FITNESSGERÄTE 
PODLOŽKA POD FITNESS VYBAVENÍ 

material / materiál: PVC
bestimmt für den transport von joga und fitness-matten  / 

určený pro snadnou přepravu podložek na jógu i fitness
Verpackung / balení: 40 stck. / ks

logo-freies produkt / nelogovaný produkt
rutschfeste / protiskluzový povrch
bodenschützend und lärmdämmend im fall des herunterfallens von ge-
wichten / chrání podlahu před poškozením a tlumí zvuk při spadnutí závaží 
einfaches zusammen- und aufklappen / jednoduché složení a rozložení 
material / materiál: EVA

Abmessungen eines elements / rozměry jednoho kusu: 61 x 61 x 1,2 cm  
im Set: 4 elemente und verschlüsse / v sadě:  4 prvky + uzavírající díly: 
6 stck. / ks
Verpackung / balení: 6 stck. / ks

838551

838751 921023

838552

dicke /
tloušťka 1,2 cm

dicke /
tloušťka 1,2 cm



71

#Joga und Fitness #jóga a fitness



#Joga und Fitness #jóga a fitness

72

Softroll

Smteel

FITNESS-ROLLE 
FITNESS VÁLEC

FITNESS-ROLLE 
FITNESS VÁLEC

mit speziellen Öffnungen für die sanfte Massage ausgestattet / 
se speciálním povrchem pro jemnou masáž
Härte / tvrdost: standard
Material: Schaumstoff EVA / materiál: pěna EVA

Bestimmung: Massage, Yoga, Pilates / určeno pro: masáž, jógu, pilates
Rollendurchmesser / průměr válce: 15 cm
Rollenlänge / délka válce: 30 cm
Verpackung / balení: 10 Stck. / ks

mit speziellen Öffnungen für die sanfte Massage ausgestattet / 
se speciálním povrchem pro jemnou masáž
Härte / tvrdost: standard
Material / materiál: PU, PVC
Bestimmung: Massage, Yoga, Pilates / určeno pro: masáž, jógu, pilates

Rollendurchmesser / průměr válce: 10 cm
Rollenlänge / délka válce: 33,5 cm
Verpackung / balení: 10 Stck. / ks920934

920932

Verpackung / obal

Verpackung / obal

Neuheit / novinka

Neuheit / novinka
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Reel FITNESS-ROLLE 
FITNESS VÁLEC

mit speziellen Öffnungen für die sanfte Massage ausgestattet / se speciálním po-
vrchem pro jemnou masáž
Härte / tvrdost: standard
Material: Schaumstoff PU, PVC / materiál: PU pěna, PVC

Bestimmung: Massage, Yoga, Pilates / určeno pro: masáž, jógu, pilates
Rollendurchmesser / průměr válce: 13 cm
Rollenlänge / délka válce: 46,5 cm
Verpackung / balení: 6 Stck. / ks

Verpackung / obal

838329 838328
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Teel II

Teel 2in1

FITNESS-ROLLE 
FITNESS VÁLEC

FITNESS-ROLLE 
FITNESS VÁLEC

mit speziellen Öffnungen für die intensiven Massage ausgestattet / se speciálním 
povrchem pro intenzivní masáž
Härte / tvrdost: standard
Material: Schaumstoff PU, PVC / materiál: PU pěna, PVC

Bestimmung: Massage, Yoga, Pilates / určeno pro: masáž, jógu, pilates
Rollendurchmesser / průměr válce: 14,5 cm
Rollenlänge / délka válce: 33,5 cm
Verpackung / balení: 6 Stck. / ks

mit speziellen Öffnungen für die intensiven Massage ausgestattet / 
se speciálním povrchem pro intenzivní masáž
im Set ist eine zweite, glatte Rolle aus EVA Schaumstoff enthalten / 
v sadě druhý, hladký váleček vyroben z pěny EVA
Härte / tvrdost: standard
Material: Schaumstoff PU, PVC / materiál: PU pěna, PVC

Bestimmung: Massage, Yoga, Pilates / určeno pro: masáž, jógu, 
pilates
Rollendurchmesser / průměr válce: 14,5 cm
Rollenlänge / délka válce: 33,5 cm
Verpackung / balení: 6 Stck. / ks

838331

920925

Verpackung / obal

Verpackung / obal



75

#Joga und Fitness #jóga a fitness

Roll II

Roll 2in1

FITNESS-ROLLE 
FITNESS VÁLEC 

FITNESS-ROLLE 
FITNESS VÁLEC 

mit speziellen Öffnungen für die intensiven Massage ausgestattet / se speciálním 
povrchem pro intenzivní masáž
Härte / tvrdost: standard
Material: Schaumstoff PU, PVC / materiál: PU pěna, PVC

Bestimmung: Massage, Yoga, Pilates / určeno pro: masáž, jógu, pilates
Rollendurchmesser / průměr válce: 15 cm
Rollenlänge / délka válce: 33 cm
Verpackung / balení: 6 Stck. / ks

mit speziellen Öffnungen für die intensiven Massage ausgestattet / 
se speciálním povrchem pro intenzivní masáž
im Set ist eine zweite, glatte Rolle aus EVASchaumstoff enthalten / 
v sadě druhý, hladký váleček vyroben z pěny EVA
Härte / tvrdost: standard

Material: Schaumstoff PU, PVC / materiál: PU pěna, PVC
Bestimmung: Massage, Yoga, Pilates / určeno pro: masáž, jógu, pilates
Rollendurchmesser / průměr válce: 14,5 cm
Rollenlänge / délka válce: 33,5 cm
Verpackung / balení: 6 Stck. / ks

 

838333

920927

Verpackung / obal

Verpackung / obal
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Mixroll

Thin Roll

FITNESS-ROLLEN-SET 
SADA FITNESS VÁLCŮ

MASSAGE ROLLER
MASÁŽNÍ VÁLEC

Set aus 3 Rollen / v sadě 3 válce
Härte / tvrdost: soft, standard, hard
Material: Schaumstoff EVA, PVC, PE / materiál: pěna EVA, PVC, PE
Bestimmung: allgemeines Entwicklungstraining / určeno pro: obec-
né rozvojové cvičení

Rollendurchmesser / průměr válce: 3,5 / 9,5 / 14,5 cm
Rollenlänge / délka válce: 33 cm
Verpackung / balení: 8 Stck. / ks

ausgestattet mit speziellen Noppen, die den Effekt einer 
sanften Massage bieten / se speciálním povrchem pro jemnou 
masáž
Rolle mit Drehkern, gelagert / válec s otočnou hřídelí a ložiskem
Härte / tvrdost: standard
Material: Schaumstoff PC, PVC / materiál: pěna PU, PVC

Bestimmung: Massage / určeno pro: masáž
Rollendurchmesser / průměr válce: 4,5 cm
Rollenlänge / délka válce: 53,5 cm
Massagefläche / masážní plocha: 25 cm
Verpackung / balení: 10 Stck. / ks

920931

921011

Verpackung / obal

Verpackung / obal

Neuheit / novinka

Neuheit / novinka
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Double Roll MASSAGEGERÄT
MASÁŽNÍ POMŮCKA

bequemer, ergonomischer Griff / pohodlná, ergonomicky 
tvarovaná rukojeť
Gummi-Köpfe, die den ausgewählten Körperteil massieren / 
gumové hlavy masirující vybranou část těla: 2 Stck. / ks
Material: Gummi, PU / materiál: pryž, PU

Rollendurchmesser / šířka: 17 cm
Höhe / výška: 11 cm
Durchmesser der Massagespitze / průměr masážního hro-
tu: 6 cm
Verpackung / Balení: 20 Stck. / ks

921014

Neuheit / novinka
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Roll Ball

Grespi II

MASSAGEKUGEL
MASÁŽNÍ KOULE

ANTISTRESSBALL-SET 
SADA RELAXAČNÍCH MÍČKŮ

ausgestattet mit speziellen Noppen, die den Effekt einer Punkt-
-Massage bieten  / se speciálním povrchem pro bodovou masáž
Material: Gummi, PU / materiál: pryž, PU
Breite der Massagespitze / šířka masážního hrotu : 4,5 cm

Durchmesser der Massagespitze / průměr masážního hrotu: 5 cm
Durchmesser des Griffs / průměr držadla: 7 cm
Verpackung / balení: 50 Stck. / ks

Durchmesser / průměr: 65 mm
verschiedene Farben / různé barvy 

Material / materiál: PVC
Verpackung / balení: 200 Set /sad

921015

920943

832309

Neuheit / novinka
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Fitball III

Fitball Mod

GYMNASTIKBALL 
GYMNASTICKÝ MÍČ

GYMNASTIKBALL 
GYMNASTICKÝ MÍČ

Anti-Burst System – die Luft entweicht bei Beschädigung nur langsam, der Ball 
kann daher nicht platzen  / systém Anti-Burst – v případě přepumpování míče 
následuje pozvolné uvolňování vzduchu
Max. Gewicht des Benutzers / maximální váha uživatele: 300 kg 

Material / materiál: PVC 
Im Lieferumfang: Ballpumpe / v sadě: pumpička
Verpackung / balení: 9 Stck. / ks

Anti-Burst System – die Luft entweicht bei Beschädigung nur langsam, der 
Ball kann daher nicht platzen  / systém Anti-Burst – v případě přepumpo-
vání míče následuje pozvolné uvolňování vzduchu
Max. Gewicht des Benutzers / maximální váha uživatele: 300 kg 
Material / materiál: PVC 

Im Lieferumfang: Ballpumpe / v sadě: pumpička
Verpackung / balení: 9 Stck. / ks

920936

920940

921020
838336 55 cm

838335 65 cm

838334 75 cm

838339 55 cm

838338 65 cm

920937

920941

921021

920938

920942

921022

55 cm

55 cm

55 cm

65 cm

65 cm

65 cm

75 cm

75 cm

75 cm

Verpackung / obal

Neuheit / novinka

Neuheit / novinka
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Half Fit

Fit Seat

Fit Seat Mat

GYMNASTIKBALL 
GYMNASTICKÝ MÍČ

BALLSITZKISSEN
BALANČNÍ PODLOŽKA

BALLSITZKISSEN
BALANČNÍ PODLOŽKA

Anti-Burst System – die Luft entweicht bei Beschädigung nur langsam, 
der Ball kann daher nicht platzen  / systém Anti-Burst – v případě pře-
pumpování míče následuje pozvolné uvolňování vzduchu
Halber Ball mit glatter Oberfläche, Hälfte – mit Noppen zur Massage 
des Körpers und Anregung des Blutkreislaufs / polovina míče s hladkým 

povrchem, druhá polovina pro masáž těla a stimulaci krevního oběhu
Max. Gewicht des Benutzers / maximální váha uživatele: 200 kg 
Material / materiál: PVC 
Im Lieferumfang: Ballpumpe / v sadě: pumpička
Verpackung / balení: 6 Stck. / ks

Durchmesser / průměr: 32,5 cm
Material / materiál: PVC 

Verpackung / balení: 20 Stck. / ks

Durchmesser / průměr: 32,5 cm
Material / materiál: PVC 
Verpackung / balení: 20 Stck. / ks

920939

834276 838547

921001

Verpackung / obal

Neuheit / novinka

Neuheit / novinka
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Twist IV

Wild Twist IV

FITNESSSCHEIBE MIT MAGNETEN 
TWISTER S MAGNETY

FITNESSSCHEIBE MIT WIDERSTANDSBÄNDERN UND MAGNETEN 
TWISTER S ÚCHYTY A MAGNETY

Durchmesser / průměr: 27,5 cm
Verpackung / balení: 20 Stck. / ks

elastische bände mit 
Griffen aus PE-Schaumstoff / 
gumy s elastickými úchyty 
z polyetylenové pěny 
sichern die richtige 
Körperhaltung während 
des Trainings  / zabezpečuje 

správné držení těla během 
tréninku
Durchmesser / průměr: 
27,5 cm
Verpackung / balení: 
20 Stck. / ks

920948

920949

Twist III 836704

Verpackung / obal
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Mambo IV

Basic IV

HÖHENVERSTELLBARER STEPPBRETT 3 STUFEN 
BEDÝNKA PRO STEP 3-STUPŇOVÁ

HÖHENVERSTELLBARER STEPPBRETT 2 STUFEN 
BEDÝNKA PRO STEP 2-STUPŇOVÁ

3 regulierbare Höhen / 3 stupně nastavitel-
nosti výšky: 10 cm, 15 cm, 20 cm
rutschfeste Oberfläche  / protiskluzový 
povrch
rutschfeste Gummiunterlage / 
protiskluzové pryžové podložky 

vespod stepu
Maße / rozměry: 79 x 29 cm 
Max. zugelassene Belastung / maximální 
váha uživatele: 100 kg 
Verpackung / balení: 4 Stck. / ks

2 regulierbare Höhen / 2 stupně nastavitelnosti 
výšky: 10 cm, 15 cm
rutschfeste Oberfläche / protiskluzový povrch
rutschfeste Gummiunterlage / protiskluzové 
pryžové podložky vespod stepu

Maße / rozměry: 67 x 27 cm 
Max. zugelassene Belastung / maximální váha 
uživatele: 100 kg 
Verpackung / balení: 4 Stck. / ks

920945

836708

836707

920946

Verpackung / obal
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Mini Step MINI- STEPPBRETT 3 STUFEN 
MINI STEP 3-STUPŇOVÝ

3 regulierbare Höhen / 3 stupně nastavitelnosti výšky: 
13 cm, 18 cm, 23 cm
rutschfeste Oberfläche  / protiskluzový povrch
rutschfeste Gummiunterlage / protiskluzové pryžové 
podložky vespod stepu

Maße / rozměry: 63 cm x 23 cm
Gewicht / váha: 3,5 kg
Max. zugelassene Belastung / maximální váha uživatele: 
120 kg

920947

Neuheit / novinka
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Expand

Exalt II

GUMMI-EXPANDER 
GUMOVÝ EXPANDÉR

GUMMI-EXPANDER 
GUMOVÝ EXPANDÉR

Gummi-Maße / rozměr gum: 1,2 x 50 cm
Expanderlänge inkl. Griffen / délka expandéru s úchyty: 74 cm
Verpackung / balení: 12 Stck. / ks

Gummi-Maße / rozměr gum: 0,6 x 60 cm
Expanderlänge inkl. Griffen / délka expandéru s úchyty: 75 cm
Verpackung / balení: 12 Stck. / ks

920952

832386

Verpackung / obal

Verpackung / obal
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Booster III

Flexing II

METALL-EXPANDER
KOVOVÝ EXPANDÉR

GUMMI-EXPANDER 
GUMOVÝ EXPANDÉR

Feder-Maße / rozměr pružin: 1,7 x 28 cm
Expanderlänge inkl. Griffen / délka expandéru s úchyty: 48 cm
Verpackung / balení: 20 Stck. / ks

Modernes Design / moderní design
Ergonomischer, beständiger Griff / ergonomický, pevný úchyt
beständiges, elastisches Gummi / pevná, elastická guma: 
120 cm

Gummi-Durchmesser / průměr gumy: 11,5 x 2 mm 
Verpackung / balení: 24 Stck. / ks

838343

920951

838344

Verpackung / obal

Verpackung / obal



#Joga und Fitness #jóga a fitness

88

Backer II EXPANDER MIT AUSTAUSCHBAREN GUMMIBÄNDERN 
EXPANDÉR S VYMĚNITELNÝMI GUMAMI

Material / materiál: TPR
beständiges, elastisches Gummi / pevná, 
elastická guma: 127 cm

ergonomisch, fester Griff / ergonomický, 
trvalý úchyt
Verpackung / balení: 24 Stck. / ks920953

838345

Squeezer IIOBERSCHENKEL TRAINER 
POSILOVAČ PAŽÍ A NOHOU

Material: PE-Schaumstoff / 
materiál: pěna PE

Verpackung / balení: 
20 Stck. / ks 920980

920980
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Lilt I TRAININGSBÄNDER MIT TÜRHALTERUNG EINZELN 
ZÁVĚSNÝ POSILOVACÍ SYSTÉM

Beständige Trainingsbänder mit Türhalterung / 
robustní pásy s úchytem do dveří
Möglichkeit der Regelung der Bandlänge / nastavitel-
ná délka pásů
Größe der Bände / rozměr pásů: 3,8 x 1,4 x 1050 mm 
Hand- oder Fußhalterungen / úchopy na ruce nebo 
nohy
Griffe: PVC, EVA / madla: PVC, EVA

Größe der Halterungen / rozměr madel: 
3,8 x 1,4 x 400 mm
Max Länge der Bände / maximální délka pásu: 
1650 mm
Max. Produktbelastung / max. zatížení: 100 kg
Verpackung / balení: 24 Stck. / ks

838346

Stretch EXPANDER MIT TÜRHALTERUNG 
EXPANDÉR PŘIPEVNITELNÝ DO DVĚŘÍ

Halterung zur Befestigung an der Tür / úchyt 
umožňuje připevnit expandér do dveří
Material: Gummi / materiál: guma 

Größe / rozměry: 1,05 x 0,25 x 100 cm  
Verpackung / balení: 30 Stck. / ks838348

Verpackung / obal

Verpackung / obal
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Power II TRAININGSGUMMIS
TRÉNINKOVÉ GUMY

Material: Gummi / materiál: guma

920954 920955 920956 920957 920958 838731

920954

920955 920957 838731

920956 920958

0-8 kg 6-14 kg 10-18 kg 15-25 kg 20-35 kg 30-65 kgWiderstand / ODPOR

208 cm 208 cm 208 cm 208 cm 208 cm 208 cmLÄNGE / DÉLKA

BREITE / ŠÍŘKA

DICKE / TLOUŠŤKA

VERPACKUNG / BALENÍ

10 mm 15 mm 20 mm 28 mm 44 mm 64 mm

4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

50 50 50 33 33 20

Verpackung / obal
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Grip Rubber

Swing II

FITNESSBÄNDER MIT GRIFF 
FITNESS GUMA S ÚCHYTEM

FITNESSBÄNDER 3ER SET 
FITNESS GUMY 3 KS

Material: Gummi, Kunststoff (Griffe) / 
materiál: pryž, plast (rukojetí)
Größe / rozměry: 65 x 15 x 0,065 cm

Bestimmung: Yoga, Pilates / 
určeno pro: jógu, pilates

drei Widerstandsstufen: leicht, mittel, schwer / 
tři stupně napětí: slabý, střední, silný

Größe / rozměry: 120 x 15 cm
Verpackung / balení: 24 Sets / sad

921008

920959

832426

Verpackung / obal

Verpackung / obal
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Flex SetMINI-FITNESSBÄNDER 3ER SET
MINI FITNESS GUMY 3 KS

drei Widerstandsstufen: leicht, mittel, 
schwer / tři stupně napětí: slabý, 

střední, silný

Größe / rozměry: 50 x 5 cm
Verpackung / balení: 20 Sets / sad 921007

Ribbon II FITNESSBAND
FITNESS GUMA

drei Widerstandsstufen: leicht, mittel, schwer / 
tři stupně napětí: slabý, střední, silný

Größe / rozměry: 200 x 15 cm
Verpackung / balení: 24 Stck. / ks

Verpackung / obal

Verpackung / obal

Neuheit / novinka

920961 920962 838524920960
leicht / slabý mittel / střední schwer / silný leicht / slabý
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Crossfit Tweet I

Crossfit Midd

SPRINGSEIL MIT LAGERN 
LOŽISKOVÉ ŠVIHADLO

SPRINGSEIL MIT LAGERN 
LOŽISKOVÉ ŠVIHADLO

Seil-Länge / délka lanka: ca. 300 cm
Kunststoff-beschichtetes Stahlseil / 
potažené ocelové lanko
gelagert / ložiskové

ergonomische Handgriffe / 
ergonomická rukojeť
Griff-Länge / délka rukojetí: ca. 16 cm
Verpackung / balení: 48 Stck. / ks

Seil-Länge / délka lanka: ca. 300 cm
Kunststoff-beschichtetes Stahlseil / 
potažené ocelové lanko
gelagert / ložiskové

ergonomische Handgriffe / 
ergonomická rukojeť
Griff-Länge / délka rukojetí: ca. 16 cm
Verpackung / balení: 48 Stck. / ks

920969

838532

Verpackung / obal

Verpackung / obal
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Crossfit
Crossfit

Load Rope

SPRINGSEIL
ŠVIHADLO

SPRINGSEIL MIT GEWICHTEN 
ŠVIHADLO SE ZÁVAŽÍM

Seil-Länge / délka lanka ca. 300 cm
regulierbare Seil-Länge / regulace délky lana
Kunststoff-beschichtetes Stahlseil / potažené ocelové lanko

ergonomische Handgriffe / ergonomická rukojeť
Griff-Länge / délka rukojetí: ca. 16 cm
Verpackung / balení: 48 Stck. / ks

Intensives Training mit zusätzlichen herausnehmbaren 
Gewichten / intenzivnější trénink díky dodatečnému závaží 
(možnost vyjmutí)
gelagert / ložiskové
Seil-Länge / délka lana ca. 286 cm, PVC

regulierbare Seil-Länge / regulace délky
Griff-Länge / délka rukojetí: ca. 18,5 cm
Griff: Rutschfester mit Querrippen  / 
rukojetí: protiskluzové, žebrované
Verpackung / balení: 20 Stck. / ks

834196 834195

834197

920971

Feel RopeSPRINGSEIL MIT ELEKTRONISCHEM ZÄHLER 
ŠVIHADLO S ELEKTRONICKÝM POČÍTADLEM

Funktionen: Zeit, Kalorienverbrauch, Anzahl aller Wie-
derholungen, Kennziffr zum Gewichtverlust (in Gramm) / 

funkce počítadla: čas, odpočet, spálené kalorie, redukce 
váhy indexu v gramech 

Seil-Länge / délka lana ca. 265 cm, PVC
regulierbare Seil-Länge / regulace délky

Griff-Länge / délka rukojetí: ca. 18,5 cm
Griff: Rutschfester mit Querrippen  / rukojetí: 

protiskluzové, vytvarované
Batterie / baterie: LR44

Verpackung / balení: 50 Stck. / ks

838534

921002
Neuheit / novinka

Verpackung / obal
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Pump IV SPRINGSEIL MIT GEWICHTEN 
ŠVIHADLO SE ZÁVAŽÍM

Intensives Training mit zusätzlichen herausnehmbaren 
Gewichten / intenzivnější trénink díky dodatečnému 
závaží (možnost vyjmutí): 2 x 200 g
gelagert / ložiskové
Seil-Länge / délka lana ca. 286 cm, PVC

regulierbare Seil-Länge / regulace délky
Griff-Länge / délka rukojetí: ca. 18,5 cm
Griff: Rutschfester mit Querrippen  / 
rukojetí: protiskluzové, žebrované
Verpackung / balení: 24 Stck. / ks

838535

Quick Skip IIILEDERSPRINGSEIL
KOŽENÉ ŠVIHADLO

gelagert / ložiskové
Seil-Länge / délka lana ca. 275 cm

beständiges, natürliches Leder / odolná, 
přírodní kůže

Griff-Länge / délka rukojetí: ca. 14 cm
bequeme, beständige Griffe, aus Holz / 

pevné dřevěné rukojeti 
Verpackung / balení: 50 Stck. / ks

838537

Verpackung / obal

Verpackung / obal
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Counter Rope II SPRINGSEIL MIT ZÄHLER 
ŠVIHADLO S POČÍTADLEM

mechanisches Zählwerk / mechanické počítadlo
Seil-Länge / délka lana ca. 270 cm, PVC
regulierbare Seil-Länge / regulace délky
Griff-Länge (ohne Zählwerk) / délka rukojetí (bez počítadla): 
ca. 10,5 cm

Griff: Rutschfester mit Querrippen  / 
rukojetí: protiskluzové, vytvarované
Verpackung / balení: 20 Stck. / ks

921005 921006 Verpackung / obal

Vigor IV

Vigor III

SPRINGSEIL MIT ZÄHLER 
ŠVIHADLO S POČÍTADLEM

mechanisches Zählwerk / 
mechanické počítadlo

Seil-Länge / délka lana ca. 260 cm, PVC
regulierbare Seil-Länge / regulace délky

Griff-Länge (ohne Zählwerk) / délka rukojetí 

(bez počítadla): ca. 13,5 cm
Griff: Rutschfester mit Querrippen  / rukojetí: 

protiskluzové, ergonomický tvarované
Verpackung / balení: 48 Stck. / ks

920973

836688

Verpackung / obal
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Whizzer

Whizzer

SPRINGSEIL
ŠVIHADLO

Sehr leichte, ermöglicht ein schnelles Training / 
velmi lehké, umožňuje rychlý trénink
Seil-Länge / délka lana: ca. 300 cm, PVC
regulierbare Seil-Länge / regulace délky 

Griff-Länge / délka rukojetí: ca. 16 cm
Griff: Rutschfester mit Querrippen / 
rukojetí: protiskluzové, žebrované
Verpackung / balení: 48 Stck. / ks

920974

920975 920976 920977

838550

81241

Verpackung / obal

Candy Rope II

Candy Rope

SPRINGSEIL MIT LAGERN 
LOŽISKOVÉ ŠVIHADLO

gelagert / ložiskové
Seil-Länge / délka lana: ca. 300 cm, PVC

Seil-Durchmesser / průměr lanka
regulierbare Seil-Länge / regulace délky : 5 mm

Griff-Länge / délka rukojetí: ca. 13 cm

Griff: Rutschfester mit Honigwaben-Struktur / 
rukojeti: protiskluzové, se speciální 

povrchovou strukturou
Verpackung / balení: 20 Stck. / ks

838538 838540

838539
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Cramp II

Cramp

ANPASSBAR HANDTRAINER SET 
POSILOVACÍ KLEŠTĚ S REGULACÍ

komfortable, weiche Griffe / pohodlné, měkké úchyty
regulierbare Druckkraft / možnost regulovatelnosti síly stlačení: 20-40 kg

Verpackung / balení: 48 Stck. / ks

920964920963

832399

Quick Jump III SPRINGSEIL 
ŠVIHADLO

Logo-freies Produkt / nelogovaný produkt
Seil-Länge / délka lana: ca. 280 cm
Griff-Länge / délka rukojetí: ca. 11,5 cm

bequeme, starke Holzgriffe / pohodlné a silné 
dřevěné rukojeti 
Verpackung / balení: 100 Stck. / ks838752
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Cramp Counter HANDTRAINER SET MIT ZÄHLER 
POSILOVACÍ KLEŠTĚ S POČÍTADLEM

mechanischer Zähler / mechanické počítadlo
komfortable, weiche Griffe / pohodlné, měkké úchyty
regulierbare Druckkraft / možnost regulovatelnosti síly stlačení: 20-40 kg
Verpackung / balení: 48 Stck. / ks

920965

920966

838527

Clamp II

Clamp

HAND-TRAINER 
POSILOVACÍ KLEŠTĚ

Crossfit-Hand-Trainer / posilovací kleště pro 
trénink crossfit

Material: Aluminium / materiál: hliník
Komfortabler Griff  / komfortní úchyty

Druck-Kraft / zátěž: 60 kg
Feder / pružina: Φ 6 mm

Gewicht / váha: 250 g
Verpackung / balení: 50 Stck. / ks

Verpackung / obal

Neuheit / novinka
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Twinge HANDTRAINER SET MIT ZÄHLER 
POSILOVACÍ KLEŠTĚ  S POČÍTADLEM

Komfortabler Griff / komfortní úchyty
Druck-Kraft / velikost zátěže: 15-20 kg / 20-25 kg

Feder / pružina: Φ 4,5 mm / Φ 6 mm
Verpackung / balení: 48 Stck. / ks

838529 838530

921003

Verpackung / obal

HugHANDTRAINER
POSILOVACÍ KLEŠTĚ

Material: Stahlfeder / materiál: ocelová pružina
komfortable Griffe / pohodlné úchyty

Verpackung / balení: 48 Stck. / ks

Neuheit / novinka

Verpackung / obal
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Atlan II HANDTRAINER SET
POSILOVACÍ KLEŠTĚ

Material: Stahlfeder / materiál: ocelová pružina
Griffe aus Kunststoff / plastové rukojetí

Verpackung / balení: 100 Sets / sad

Intense IIHANDTRAINER SET
POSILOVACÍ KLEŠTĚ

Material: Stahlfeder / materiál: ocelová pružina
bequeme Schaumstoffgriffe / pohodlné pěnové rukojetí

Verpackung / balení: 100 Sets / sad 920967

838528

Verpackung / obal

Intense832400
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#Handschuhe
#rukavice
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Elena II FITNESS-HANDSCHUHE 
FITNESS RUKAVICE

Material: 75% Leder, 20% Polyamid, 5% Polyester / materiál: 
75% kůže, 20% polyamid, 5% polyester
Bündchen am Handgelenk / stahovací pásek na zápěstí
Verpackung / balení: 100 Stck. / ks

921310

921319921316

921313

921311

921320921317

921314

921312

921321921318

921315

S (18-19 cm)

S (18-19 cm)S (18-19 cm)

S (18-19 cm)

M (19-20 cm)

M (19-20 cm)M (19-20 cm)

M (19-20 cm)

L (21-21 cm)

L (21-21 cm)L (21-21 cm)

L (21-21 cm)

Zoe IIFITNESS-HANDSCHUHE 
FITNESS RUKAVICE

Material: 75% Leder, 20% Polyamid, 5% Polyester / 
materiál: 75% kůže, 20% polyamid, 5% polyester

Bündchen am Handgelenk / stahovací pásek na zápěstí
Verpackung / balení: 100 Stck. / ks
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Gantlet II FITNESS-HANDSCHUHE 
FITNESS RUKAVICE

Material: 65% Leder, 20% Polyamid, 15% Gummi / materiál: 65% kůže, 20% polyamid, 15% guma
Breites Bündchen am Handgelenk / široký stahovací pásek na zápěstí
Verpackung / balení: 100 Stck. / ks

921322

838555

921323

838556

921324

838557

M (20-22 cm)

M (20-22 cm)

L (22-24 cm)

L (22-24 cm)

XL (24-26 cm)

XL (24-26 cm)

MitonFITNESS-HANDSCHUHE 
FITNESS RUKAVICE

Material: 65% Leder, 20% Polyamid, 10% Gummi, 5% Polyester / 
materiál: 65% kůže, 20% polyamid, 10% guma, 5% polyester

Breites Bündchen am Handgelenk / široký stahovací pásek na zápěstí
Verpackung / balení: 100 Stck. / ks
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Guanto II FITNESS-HANDSCHUHE 
FITNESS RUKAVICE

Material: 75% Leder, 20% Polyamid, 5% Polyester / materiál: 75% kůže, 20% polyamid, 5% polyester
Breites Bündchen am Handgelenk / široký stahovací pásek na zápěstí
Verpackung / balení: 100 Stck. / ks

921328

921033

921331

921030

921329

921034

921332

921031

921330

921035

921333

921032

M (20-22 cm)

M (20-22 cm)

M (20-22 cm)

M (20-22 cm)

L (22-24 cm)

L (22-24 cm)

L (22-24 cm)

L (22-24 cm)

XL (24-26 cm)

XL (24-26 cm)

XL (24-26 cm)

XL (24-26 cm)

Rayo IIIFITNESS-HANDSCHUHE 
FITNESS RUKAVICE

Material: 75% Leder, 20% Elastan, 5% Polyester / 
materiál: 75% kůže, 20% elastan, 5% polyester

Breites Bündchen am Handgelenk / široký stahovací pásek na zápěstí
Verpackung / balení: 100 Stck. / ks
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Toro II FITNESS-HANDSCHUHE 
FITNESS RUKAVICE

Material: 65% Leder, 30% Polyamid, 5% Polyester / materiál: 65% kůže, 30% polyamid, 5% polyester
Breites Bündchen am Handgelenk / široký stahovací pásek na zápěstí
Verpackung / balení: 100 Stck. / ks

921658

921027

921659

921028

921660

921029

M (20-22 cm)

M (20-22 cm)

L (22-24 cm)

L (22-24 cm)

XL (24-26 cm)

XL (24-26cm)

Gant IIFITNESS-HANDSCHUHE 
FITNESS RUKAVICE

Material: 75% Leder, 20% Polyamid, 5% Polyester / materiál: 75% kůže, 
20% polyamid, 5% polyester

Breites Bündchen am Handgelenk / široký stahovací pásek na zápěstí
Verpackung / balení: 100 Stck. / ks
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Faneg FITNESS-HANDSCHUHE 
FITNESS RUKAVICE

Logo-freies Produkt / nelogovaný produkt
Material: 75% Leder, 20% Elasthan, 5% Polyester / materiál: 75% kůže, 20% elastan, 5% polyester
Breites Bündchen am Handgelenk / široký stahovací pásek na zápěstí
Verpackung / balení: 100 Stck. / ks

838284

838287

838285

838288

838286

838289

M (20-22 cm)

M (20-22 cm)

L (22-24 cm)

L (22-24 cm)

XL (24-26 cm)

XL (24-26 cm)

FiksFITNESS-HANDSCHUHE 
FITNESS RUKAVICE

Logo-freies Produkt / nelogovaný produkt
Material: 75% Leder, 20% Polyamid, 5% Polyester / materiál: 75% kůže, 20% polyamid, 5% polyester

Breites Bündchen am Handgelenk / široký stahovací pásek na zápěstí
Verpackung / balení: 100 Stck. / ks
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#stabilizatory
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Segro KNIEGELENKBANDAGE
BANDÁŽ KOLENE

Größe: universell / rozměr: univerzální 
Material: 58% Nylon, 7% Satin, 35% Gummi / materiál: 58% nylon, 7% satén, 35% guma 
Verpackung / balení: 144 Stck. / ks

SegroSPRUNGGELENKBANDAGE 
BANDAŽ KOTNIKU

Größe: universell / rozměr: univerzální 
Material: 58% Nylon, 7% Satin, 35% Gummi / 

materiál: 58% nylon, 7% satén, 35% guma 
Verpackung / balení: 144 Stck. / ks

830455

830453

838561

838559

Verpackung / obal

Verpackung / obal



113

#Stabilisatoren #stabilizátory

Segro HANDGELENKBANDAGE
BANDÁŽ ZÁPĚSTÍ

Größe: universell / rozměr: univerzální 
Material: 58% Nylon, 7% Satin, 35% Gummi / materiál: 58% nylon, 7% satén, 35% guma 
Verpackung / balení: 144 Stck. / ks

SegroELLBOGENBANDAGE
LOKETNÍ BANDAŽ

Größe: universell / rozměr: univerzální 
Material: 58% Nylon, 7% Satin, 35% Gummi / materiál: 58% nylon, 7% satén, 35% guma 

Verpackung / balení: 144 Stck. / ks

830452

830454

838558

838560

Verpackung / obal

Verpackung / obal
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Flare Slim Belt

Line

BAUCHWEGGÜRTEL
BANDÁŽ PASU

ABNEHM-GÜRTEL 
ZEŠTÍHLUJÍCÍ PÁS

BAUCHWEGGÜRTEL
BANDÁŽ PASU

Größe: universell / rozměr: univerzální : 100 x 21 cm
Material: 70% Neopren, 15% Polyester, 15% Nylon / 
materiál: 70% neoprén, 15% polyester, 15% nylon
Verpackung / balení: 20 Stck. / ks dicke / tloušťka: 3 mm 

Verschluss: Klettverschluss / zapínaní: suchý zip 
Ränder mit elastischem Saum abgeschlossen / okraje obšité elastickým lemem
Verpackung / balení: 25 Stck. / ks 

Größe: universell / rozměr: univerzální : 107 x 21,5 cm
Material: 70% Neopren, 15% Polyester, 15% Nylon / 
materiál: 70% neoprén, 15% polyester, 15% nylon
Verpackung / balení: 20 Stck. / ks

82124

82226

Verpackung / obal

Verpackung / obal

921062

921060

921063

921061

S/M

S/M

L/XL

L/XL
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#Stabilisatoren #stabilizátory

Musto

Fitband

KNIEGELENKBANDAGE
BANDÁŽ KOLENE

HANDGELENKBANDAGE 
BANDÁŽ ZÁPĚSTÍ

Die Größe kann über 3 Klettverschlüsse reguliert werden / regulace rozměru pomocí tří zapínání na suchý zip
Material: 70% Neopren, 15% Polyester, 15% Nylon / materiál: 70% neoprén, 15% polyester, 15% nylon
Verpackung / balení: 100 Stck. / ks

Größe: universell / rozměr: univerzální
Material: 70% Neopren, 15% Polyester, 15% Nylon / materiál: 
70% neoprén, 15% polyester, 15% nylon
Verpackung / balení: 100 Stck. / ks

CubiELLBOGENBANDAGE 
LOKETNÍ BANDÁŽ

Größe: universell / rozměr: univerzální
Material: 70% Neopren, 15% Polyester, 15% Nylon / materiál: 70% 

neoprén, 15% polyester, 15% nylon
Verpackung / balení: 100 Stck. / ks

82137 920997

82114 82225

920999
Verpackung / obal

Verpackung / obal

Verpackung / obal

Neuheit / novinka

Neuheit / novinka



#Stabilisatoren #stabilizátory
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Hock KNIEGELENKBANDAGE 
BANDÁŽ KOLENE

Material: 70% Neopren, 15% Polyester, 15% Nylon / 
materiál: 70% neoprén, 15% polyester, 15% nylon
Verpackung / balení: 100 Stck. / ks

Verpackung / obal

82221
82120

82222
82121

82223
82122

82224
82123

S (30-35 cm)

S (18,2-21,3 cm)

M (32-37 cm)

M (20,6-22,4 cm)

L (33-38 cm)

L (21,5-24,7 cm)

XL (35-40 cm)

XL (22,3-26,7 cm)

Fitbit HANDGELENKBANDAGE 
BANDÁŽ ZÁPĚSTÍ

Größe: universell / rozměr: univerzální
Material: 70% Neopren, 15% Polyester, 15% Nylon / 
materiál: 70% neoprén, 15% polyester, 15% nylon
Verpackung / balení: 100 Stck. / ks

82115 920998

Verpackung / obal

Verpackung / obal

RaskSPRUNGGELENKBANDAGE 
BANDÁŽ KOTNÍKU

Material: 70% Neopren, 15% Polyester, 15% Nylon / 
materiál: 70% neoprén, 15% polyester, 15% nylon

Verpackung / balení: 144 Stck. / ks

Neuheit / novinka
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#Stabilisatoren #stabilizátory

82133

82129

82134

82130

82135

82131

82136

82132

S (28,5-31,1 cm)

S (28,5-31,1 cm)

M (30-33,6 cm)

M (30-33,6 cm)

L (32-35,1 cm)

L (32-35,1 cm)

XL (34,5-39,2 cm)

XL (34,5-39,2 cm)

Lafe KNIEGELENKBANDAGE 
BANDÁŽ KOLENE

Material: 70% Neopren, 15% Polyester, 15% Nylon / materiál: 70% 
neoprén, 15% polyester, 15% nylon
Verpackung / balení: 100 Stck. / ks

Verpackung / obal

Verpackung / obal

Canis KNIEGELENKBANDAGE 
BANDÁŽ KOLENE

Material: 70% Neopren, 15% Polyester, 15% Nylon / 
materiál: 70% neoprén, 15% polyester, 15% nylon
Verpackung / balení: 100 Stck. / ks

SCHLANK HOSE 
ZEŠTÍHLUJÍCÍ ŠORTKY

3 verstellbare Größen lassen sich über Reißverschluss 
regulieren / regulace rozměrů pomocí tří zapínání zipů

Material: 70% Neopren, 15% Polyester, 15% Nylon / 
materiál: 70% neoprén, 15% polyester, 15% nylon

Verpackung / balení: 15 Stck. / ks

92099682227

Verpackung / obal

Thin

Neuheit / novinka
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#Technische Daten #technické údaje

model /
model

Spin II
920871

Mataro II
920864

Oryx
920865

Vexor
920866

Hero
920867

Griffin
920868

Kartagena II
920869

Vital
921174

Tidal
921053

20 kg

9 kg / 11 kg

7 kg / 9 kg

6 kg / 8 kg

8 kg / 10 kg

5 kg / 7 kg

4 kg / 6 kg

4 kg / 6 kg

4 kg / 6 kg

170 kg

170 kg

170 kg

170 kg

150 kg

130 kg

120 kg

120 kg

120 kg

mechanische | 
mechanický

externes magne-
tisches System | 

vnější magnetický 
odpor 

externes magne-
tisches System | 

vnější magnetický 
odpor 

externes magne-
tisches System | 

vnější magnetický 
odpor 

externes magne-
tisches System | 

vnější magnetický 
odpor 

externes magne-
tisches System | 

vnější magnetický 
odpor 

externes magne-
tisches System | 

vnější magnetický 
odpor 

externes magne-
tisches System | 

vnější magnetický 
odpor 

externes magne-
tisches System | 

vnější magnetický 
odpor 

bezstopniowa 
płynna regulacja 
oporu | plynule 

nastavitelný 
odpor

automatisch, 
32-stufig | 

automatická, 
32 stupňová

automatisch, 
16-stufig |  

automatická, 
16 stupňová 

automatisch, 
16-stufig |  

automatická, 
16 stupňová 

automatisch, 
16-stufig |  

automatická, 
16 stupňová 

manuell, 8-stufig 
| ruční, 

8 stupňová 

manuell, 8-stufig 
| ruční, 

8 stupňová 

manuell, 8-stufig 
| ruční, 

8 stupňová 

manuell, 8-stufig 
| ruční, 

8 stupňová 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

vertikale und 
horizontale | svislé 

a  vodorovné

vertikale und 
horizontale | svislé 

a  vodorovné

vertikale und 
horizontale | svislé 

a  vodorovné

vertikale und 
horizontale | svislé 

a  vodorovné

vertikale und 
horizontale | svislé 

a  vodorovné

vertikale | svislé

vertikale | svislé

vertikale | svislé

vertikale | svislé

127 x 56 x 114 cm

109 x 56 x 149 cm

118,6 x 56 x 139 cm

102 x 56 x 142 cm

100 x 52,5 x 131 cm

82 x 49 x 123 cm

78,5 x 55 x 129 cm

95 x 59 x 129,5 cm

74 x 50 x 113 cm

54 kg

41 kg

36,8 kg

29 kg

29 kg

20 kg

19 kg

15,6 kg

22 kg

16

17

18

19

20

22

23

24

25

Schwungrade
 / setrvačník 

Höchstbelastung 
/ Max. váha 

uživatele 
Widerstand /

 Odpor  

Widerstands-
-regelung /
 Regulace

odporu

Sitzeinstellung /
Nastavení

sedadla  

Höhen-
- verstellung
des Lenkers /

Regulace
nastavení 

řídítek 
Abmessungen /

 Rozměry 
Gewicht /

 Váha 
Seite /
 Strana

Pulsmessung
durch /

Tep měřený
přes

Trainingsräder  / rotopedy
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#Joga und Fitness #jóga a fitness

model
/ model

model / model

Arena
921056

Mantis
920879

Vigo II
920872

Hallet II
920880

Menkar II
920881

Tempest
920882

Medusa
920883

150 kg

7 kg / 9 kg

9 kg / 11 kg

150 kg

150 kg

150 kg

120 kg

elektrisch | 
elektrický  

170 kg

170 kg

elektrisch | 
elektrický  

elektrisch | 
elektrický  

elektrisch | 
elektrický  

elektrisch | 
elektrický  

4,5 HP

externes magne-
tisches System | 

vnější magnetický 
odpor 

externes magne-
tisches System | 

vnější magnetický 
odpor 

2,5 HP

2,5 HP

2,5 HP

2 HP

1 - 22 km/h

automatisch, 
16-stufig |  auto-

matická, 
16 stupňová 

automatisch, 
16-stufig |  auto-

matická, 
16 stupňová 

0,8-20 km/h

0-18 km/h

0-16 km/h

1-16 km/h

0-20%

0-18%

0-15%

0-16%

0-15%

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

51 x 140 cm

45 x 130 cm

44 x 125 cm

46 x 126 cm

43 x 120 cm

180 x 86 x 139 cm

150 x 65 x 170 cm

166 x 59 x 158 cm

187 x 74,5 x 114 cm

161,5 x 75 x 138 cm

154,5 x 71,0 x 127 
cm

151.5  x 69 x 129.7 
cm

77 kg

67 kg

63 kg

66 kg

64 kg

76 kg

45 kg

10

27

28

11

12

13

14

Art /
 Typ 

Höchstbelastung 
/ Max. váha 

uživatele 

Höchstbelastung 
/ Max. váha 

uživatele 

Schwungrade
 / setrvačník 

Motor

Widerstand /
 Odpor  

Höchstgesch-
-windigkeit /
Max. rychlost

Steigungs-
-regulierung

 derLaufmatte /
 Regulace sklonu

 pásu

Widerstands-
-regelung /
 Regulace

odporu

Abmessungen /
 Rozměry 

Abmessungen /
 Rozměry 

Abmessungen 
der Laufmatte /
Rozměry pásu

Gewicht /
Váha 

Gewicht /
 Váha 

Seite /
 Strana

Seite /
 Strana

Pulsmessung
durch /

Tep měřený
přes

Pulsmessung
durch /

Tep měřený
přes

Laufbänder / běžecké pásy

Hometrainer / trenažéry

#Technische Daten #technické údaje
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#Technische Daten #technické údaje

model / model

Loki
920873

Vigil
920874

Tengus
920875

Arc
920877

Leganes II
920878

Demi
921054

Lunar
921055

8 kg / 10 kg

7 kg / 9 kg

8 kg / 10 kg

6 kg / 8 kg

4 kg / 6 kg

5 kg / 7 kg

4 kg / 6 kg

170 kg

170 kg

150 kg

130 kg

130 kg

120 kg

120 kg

externes magne-
tisches System | 

vnější magnetický 
odpor 

externes magne-
tisches System | 

vnější magnetický 
odpor 

externes magne-
tisches System | 

vnější magnetický 
odpor 

externes magne-
tisches System | 

vnější magnetický 
odpor 

externes magne-
tisches System | 

vnější magnetický 
odpor 

externes magne-
tisches System | 

vnější magnetický 
odpor 

externes magne-
tisches System | 

vnější magnetický 
odpor 

manuell, 8-stufig | 
ruční, 8 stupňová

manuell, 8-stufig | 
ruční, 8 stupňová

manuell, 8-stufig | 
ruční, 8 stupňová

manuell, 8-stufig | 
ruční, 8 stupňová

automatisch, 
16-stufig |  

automatická, 
16 stupňová 

automatisch, 
16-stufig |  

automatická, 
16 stupňová 

automatisch, 
16-stufig |  

automatická, 
16 stupňová 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

Hände | dlaně 

144 x 61 x 164 cm

116,5 x 56 x 140 cm

126 x 63 x 156 cm

112 x 63 x 160 cm

129,5 x 63 x 165,5 
cm

129,5 x 66 x 107 cm

88 x 62 x 156,5 cm

47 kg

30 kg

36 kg

28 kg

26 kg

26 kg

23,5 kg

29

30

31

32

33

34

35

Hometrainer / trenažéry

120

Höchstbelastung 
/ Max. váha 

uživatele 
Schwungrade

 / setrvačník 
Widerstand /

 Odpor  

Widerstands-
-regelung /
 Regulace

odporu

Abmessungen /
 Rozměry 

Gewicht /
 Váha 

Seite /
 Strana

Pulsmessung
durch /

Tep měřený
přes
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#Joga und Fitness #jóga a fitness

FOTO

Arena

Hallet II

Menkar II

Tempest

Medusa

Spin II

Mataro II

Oryx

921056

920880

920881

920882

920883

920871

920864

920865

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

10

11

12

13

14

16

17

18

KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKAFOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA SEITE / STRANA

#schnelle Bestellung #rychlá objednávka 
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Vexor

Hero

Griffin

Kartagena 
II

Vital

Tidal

Mantis

Vigo II

920866

920867

920868

920869

921174

921053

920879

920872

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

19

20

22

23

24

25

27

28

#schnelle Bestellung #rychlá objednávka 

FOTO KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA FOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA



#schnelle Bestellung #rychlá objednávka
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Loki

Vigil

Tengus

Arc

Leganes II

Demi

Lunar

Walking

920873

920874

920875

920877

920878

921054

921055

920885

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

29

30

31

32

33

34

35

37

FOTO KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA FOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA



#schnelle Bestellung #rychlá objednávka

124

Steppen

Escalator 
II

Column II

Crunch

Planker

Scales
6 kg

Scales
8 kg

Scales 
10 kg

920886

920887

920868

920888

920889

838747

920879

838303

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka38

38

39

41

41

43

43

43

FOTO KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA FOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA



#schnelle Bestellung #rychlá objednávka

125

Sinis 
1,25 kg

Olimp
2,5 kg84420 921570 Neuheit / 

novinka44 45

Scales
12 kg

Sinis 
2 kg

Scales
16 kg

Sinis
 2,5 kg

Scales
20 kg

Sinis
5 kg

Scales
24 kg

Sinis 
10 kg

Sinis 
0,5 kg

Sinis 
20 kg

Sinis
1 kg

Olimp
1,25 kg

838304 84419

838306 84421

838307 84422

838308 84423

84416 84424

84418 921569 Neuheit / 
novinka

43 44

43 44

43 44

43 44

44 44

44 45

FOTO KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA FOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA



#schnelle Bestellung #rychlá objednávka

126

Body 
Pump 

5 kg

Arteus
168

921565

84363

47

50

Olimp
5 kg

Body 
Pump 
10 kg

Olimp
10 kg

Body 
Pump 
20 kg

Olimp
15 kg

Olimp
20 kg

Egir 20

Body 
Pump

 1,25 kg

Egir 10

Body 
Pump 
2,5 kg

Arteus 
150

921571 921566

921572 921568

921573

921574

84231

921563

84233

921564

921170 Neuheit / 
novinka

45 47

45 47

45 48

45

49

47

49

47

50

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

FOTO KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA FOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA



#schnelle Bestellung #rychlá objednávka

127

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Olimp
213 Endow921590 52 58

Arteus
183 Extender

Arteus
213 Shaper

Aketon Relever

Lykos Subo II

Olimp 
168 Perun II

Olimp
183 Rode

84362 81459

84361 81462

84391 84422

84392

920986
920987
920988
920983
920984
920985

920989
920990
920991
920992
920993
920994

M
L

XL
M
L

XL

M
L

XL
M
L

XL

921588

921589
81599
81600
81601

838309
921010
921009

M
L
XL

10 kg
15 kg
20 kg

50 54

50 54

51 54

51 57

52 57

52 57

FOTO KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA FOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA



#schnelle Bestellung #rychlá objednávka
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Double 
Wheel II

Monster II
1 kg921025 92089660 62

Bestow Twin

Rope 
Extreme

II
Shape IV

0,5 kg

Shape IV
1 kg

Shape IV
2 kg

Stampbar 
II

Shape IV
0,75 kg

Shape IV
1,5 kg

Bracer IV

Burly

Twin B II

838544

921026 920892

920894

921562

920895

920893920978

921024

838543

920981
920982

58 60

59 62

59 62

59 62

59 62

60 62

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

920890
920891

M
L

FOTO KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA FOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA



#schnelle Bestellung #rychlá objednávka

129

Spong II
1 kg

Cross-
-Form920902 63 64

Monster II
2 kg

Spong II
2 kg

Monster II
3 kg

Form IV
0,5 kg

Monster II
4 kg

Form IV
0,75 kg

Monster II
5 kg

Form IV
1 kg

Monster II
6 kg

Form IV
1,5 kg

Spong II
0,5 kg

Form IV
2 kg

920897 838313

920898 920903

920899 920904

920905

920906

920907

920900

838549

920901

62 63

62 63

62 63

62 63

62 63

63 64

920908
920909

1,5kg
2kg

FOTO KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA FOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA



#schnelle Bestellung #rychlá objednávka
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Softmat II Hamsa II838320 92092166 69

Com-
-Form IV 

0,5 kg
Softmat II

Com-
-Form IV 

1 kg
Softmat II

Lightmat 
II

Hamsa II

Com-
-Form IV 

1,5 kg
Lightmat 

II

Lightmat 
II

Flexmat V

Flexmat V

Flexmat V

838321

920911 920892

920916

920933

920920

920917920912

920913

920914

920915

64 66

64 66

64 68

66 68

66 68

66 69

920910

FOTO KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANAFOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA



#schnelle Bestellung #rychlá objednávka

131
Reel Thin Roll838329 73 76

Matbag Reel

Matbag Teel II

Scrab Teel 
2 in 1

Scrab Roll II

Softroll Roll 
2 in 1

Smteel Mix Roll

838551 838328

838552 920925

838751 838331

920927

838333

920931

921023

920932

920934

70 73

70 74

70 74

70 75

72 75

72 76

921011

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

FOTO KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANAFOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA



#schnelle Bestellung #rychlá objednávka

132

Fitball 
Mod

Mambo 
IV 920945

80

83

Half Fit Double 
Roll

Fit Seat 
Mat

Fit Seat

Wild 
Twist IV

Roll Ball

Fit Seat

Twist IV

Grespi II

Fitball III

Fitball III

920939921014

921001

838547

920948

920949

834276

921015

920943

8176

8178

8178

8180

8280

82

920936
920937
920938

921020
921021
921022

920940
920941
920942

55 cm
65 cm
75 cm

Neuheit / 
novinka

55 cm
65 cm
75 cm

Neuheit / 
novinka

55 cm
65 cm
75 cm

Neuheit / 
novinka 

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

FOTO KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA FOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA



#schnelle Bestellung #rychlá objednávka

133
Backer II Power II920953 88 90

Basic IV Squeezer 
II

Mini Step Lilt II

Expand Stretch

Exalt II Power II

Booster
III Power II

Flexing II Power II

920946 920980

920947 838346

920952 838348

920954

920955

920956

832386

838343

920951

83 88

84 89

86 89

86 90

87 90

87 90

920957

Neuheit / 
novinka

FOTO KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA FOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA



#schnelle Bestellung #rychlá objednávka

134
Ribbon II Feel Rope 83853492 95

Power II Flex Set

Power II Crossfit 
Tweet

Crossfit II

Crossfit II

Grip  
Rubber

Crossfit 
Midd

Crossfit II

Swing II

Ribbon II

Ribbon II

921007

838731 920969

834196

834195

920971

838532921008

920959

90 92

90 94

91 94

91 95

92 95

92 95

920958

920960

920961

920962

Neuheit / 
novinka

FOTO KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANAFOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA



#schnelle Bestellung #rychlá objednávka

135
Whizzer Cramp II920974 99 100

Load
Rope Whizzer

Pump IV Candy 
Rope II

Quick 
Skip III

Candy 
Rope II

Counter 
Rope

Candy 
Rope II

Counter 
Rope

Quick 
Jump II

Vigor IV Cramp II

921002 838550

838535 920975

838537 920976

920977

838752

920963

921005

921006

920951

95 99

96 99

96 99

98 99

98 100

98 100

920964

Neuheit / 
novinka

FOTO KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANAFOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA



#schnelle Bestellung #rychlá objednávka

136
Intense II Guanto II103 108

Cramp 
Counter Elena II

Clamp II Elena II

Zoe II

Miton II

Twinge Zoe II

Gantlet II

Twinge

Hug

Atlan

920966

838529

838530

101 105

101 105

102 105

102 105

102 106

103 106

920965

921003

838528

920967

921310
921311
921312

921313
921314
921315

921316
921317
921318

921319
921320
921321

921322
921323
921324

838281
838282
838283

921328
921329
921330

S
M
L

S
M
L

S
M
L

S
M
L

M
L
XL

M
L
XL

M
L
XL

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

FOTO KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA FOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA



#schnelle Bestellung #rychlá objednávka

137

921331
921332
921333

921033
921034
921035

921030
921031
921032

921658
921659
921660

921027
921028
921029

838284
838285
838286

838287
838288
838289

Fiks Segro110 113

Guanto II Segro

Rayo II Segro

Rayo II Segro

Toro II Segro

Gant II Segro

Faneg Segro

830455

838561

830453

838559

830452

838558

108 112

108 112

108 112

109 112

109 113

110 113

830454

M
L
XL

M
L
XL

M
L
XL

M
L
XL

M
L
XL

M
L
XL

M
L
XL

FOTO KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA FOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA



#schnelle Bestellung #rychlá objednávka

138
Musto Rask115 116

Segro Musto

Flare Cubi

Fitband

Fitbit

Flare Cubi

Fitbit

Thin

Thin

Line

82124

920995

82227

113 115

114 115

114 115

114 115

114 116

114 116

838560

920996

82226

82137

920997

82225

920999

82114

82115

920998

82120
82121
82122
82123

S
M
L

XL

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

FOTO KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANAFOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA



#schnelle Bestellung #rychlá objednávka

139

922785

922787

922786

82221
82222
82223
82224

82133
82134
82135
82136

82129
82130
82131
82132

92062
92063

92060
92061

S
M
L

XL

S
M
L

XL

S/M
L/XL S/M

L/XL

Hock Wall-
-hanger

Ares

StandersCanis

Slim Belt Slim Belt

Lafe

116 55

56

56117

114 114

117

139

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

Neuheit / 
novinka

FOTO KODE / KÓD
BENENNUNG / 

NÁZEV
NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANAFOTO KODE / KÓD

BENENNUNG / 
NÁZEV

NEUHEIT/ 
NOVINKA

SEITE / 
STRANA

S
M
L

XL
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#Spokey Zone #zóna spokey



#spokey

outdoor racket

team

aqua

winter

 



2018
Spokey s.r.o., 

sports equipment

 2018
G

erm
an &

 C
zech#livewithpassion


