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Podstawa do pi ek
Podstawa z tworzywa stabilizuj ca pi  na pod u.
Otwory  boczne w podstawie umo liwiaj  mocowanie
ta my do wicze .

Uchwyty
Uchwyty do ta m rehabilitacyjnych. Zapewniaj  pewny
i komfortowy uchwyt ta my w czasie wicze .

Opakowanie zawiera 1 par  (2 szt.) uchwytów.

Obci niki
Uniwersalne obci niki na ko czyny dolne lub górne
zapinane na "rzep". Wykorzystywana w terapii, fitness
oraz treningu sportowym. Obci niki dost pne s  w
dwóch wersjach wagowych: 0,5 kg oraz 1,0 kg

Opakowanie zawiera 1 par  (2 szt.) obci ników.

Pompka do pi ek
Pompka  umo liwiaj ca szybkie pompowanie pi ek.
oraz dysków.

akcesoria dodatkowe

Uchwyt drzwiowy
Uchwyt do ta m rehabilitacyjnych. Zapewniaj  pewne i
komfortowe mocowanie ta my z wykorzystaniem
drzwi lub okna.

ta my i rzemienie rehabilitacyjneta my i rzemienie rehabilitacyjne

Tubing
Rzemie  do wicze  rehabilitacyjnych z uchwytami.

ugo  1,3 m. Opór oznaczony jest kolorami:
aba rednia mocna extra mocna

Ta ma rehabilitacyjna
Ta ma  do wicze  wykonana z czystego lateksu.
Pakowana w kawa kach o d ugo ci 5,5  m i 25  m w
kartonowe pude ka. Opór ta my oznaczony jest
kolorami:

aba rednia mocna extra mocna   specjalnie mocna

Ta ma rehabilitacyjna w tubie
Ta ma  do wicze  wykonana z czystego lateksu.
Pakowana w kawa kach o d ugo ci 1,2 m w  plastikowe
tuby. Opór ta my oznaczony jest kolorami:

aba rednia mocna extra mocna   specjalnie mocna

Zestaw ta m bezlateksowych
Zestaw ta m do wicze  przeznaczony dla osób
uczulonych na lateks. Zestaw zawiera 5 ta m o ró nym
oporze i d ugo ci 1,2 m ka da.

aba rednia mocna extra mocna   specjalnie mocna
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Ta ma rehabilitacyjna
Ta ma  do wicze  wykonana z czystego lateksu.
Pakowana w kawa kach o d ugo ci 45 m w  kartonowe
pude ka. Opór ta my oznaczony jest kolorami:

aba rednia mocna extra mocna

LOOP
tla do wicze  rehabilitacyjnych wykonana z gumy

lateksowej. D ugo  22 cm. Opór oznaczony jest
kolorami:

aba rednia mocna extra mocna



pi ki i przybory do wicze  równowagi
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Platforma balansowa
Platforma o podstawie sferycznej wykonana z
tworzywa sztucznego, wyposa ona w dodatkow
nak adk  pozwalaj  na zwi kszenie stopnia trudno ci
wicze .

Wymiary:   fi 42 x 5/9 cm

Pi ki lekarskie
Pi ki ci kie z tworzywa sztucznego. Dost pne w pi ciu
wersjach wagowych:

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg

Pi ki rehabilitacyjne
Z systemem ABS (Anti Burst System) zabezpieczaj cym
przed rozerwaniem pi ki.  Dost pne w rozmiarach:

40 cm wzrost  do 150 cm
50 cm wzrost  do 165 cm
60 cm wzrost  do 173 cm
70 cm wzrost  do 185 cm
80 cm wzrost  powy ej 185 cm

AIRSTEP
Wielofunkcyjne urz dzenie treningowe typu BOSU.
Dwustronny przyrz d treningowy stanowi cy unikalne
po czenie pi ki i stepu.
Przyrz d dodatkowo wyposa ony jest w tubingi z
uchwytami, co pozwala na urozmaicenie treningu.

Wymiary: 60 x 38 x 17 cm

Trener równowagi
Trener równowagi  wykonany z wysokiej jako ci
tworzywa. Stosowany przede wszystkim w sporcie,
terapii ko czyn dolnych oraz korekcji wad postawy, w
celu poprawy koordynacji, stabilno ci i równowagi.

enie  dwóch  lub  trzech  trenerów  jeden  na  drugim
zwi ksza wymagania treningowe.

Wymiary: 37 x 22 x 6 cm

Dysk sensoryczny
Dysk korekcyjny nape niony powietrzem z wypustkami
sensorycznymi po jednej ze stron. Wykorzystywany do
wicze  sensomotorycznych oraz korekcji wad postawy

w celu poprawy koordynacji, stabilno ci i . Dost pny w
kolorze niebieskim.

rednica: 35 cm

Dysk korekcyjny
Dysk korekcyjny nape niony powietrzem. Stosowany
do  wicze  sensomotorycznych  oraz  korekcji  wad
postawy w celu poprawy koordynacji, stabilno ci i
równowagi. Dost pny w 3 wersjach kolorystycznych.

rednica: 33 lub 36 cm

PÓ  JE E
Podk adka balansowa z sensorycznymi  wypustkami.
Proste narz dzie przydatne w wiczeniach równowagi.
Umo liwiaj  wykonywanie wicze  statycznych i
dynamicznych. Dost pna w 5 ró nych kolorach.

rednica: 16 cm

przybory do wicze  równowagi
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