
Model Obrázok Rozmery (m) Materiál CBM Stav

FS-26901 3,35*0,86*2,36

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1,3

Funkcie prístroja:Pomocou tohto zariadenia 

zvyšujete mobilitu horných a dolných končatín a 

značne zlepšujete pohyblivosť kĺbov a tkanív 

okolo neho. Prístroj je vhodný pre dospelých a 

starších ľudí s výnimkou detí.

Postupujte nasledovne: Postavte sa na pedále, 

pevne sa uchopte rukovätí a začnite pohybovať 

nohami.

na objednávku

FS-26902 3,75*0,86*2,36

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1,5

Funkcie prístroja:Pomocou tohto zariadenia si 

budujete silu v rukách a výrazne zlepšujete vaše 

pohybové schopnosti.                                

Postupujte nasledovne: Posaďte sa na 

zariadenie, dajte nohy na pedále a uchopte 

rukoväte oboma rukami a potom opakovane 

simulujte veslovanie

na objednávku

FS-26903 3,7*0,86*2,36

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1,3

Funkcie prístroja:Vhodný pre získavanie svalov 

na dolných končatinách a hrudníku. Prístroj 

taktiež umožňuje plný pohyb končatín, posilňuje 

srdce, a jeho funkcie. Prístroj je vhodný pre ľudí 

rôznych vekových kategórii okrem detí.                                                                 

Postupujete nasledovne:Sadnite si na jazdca a 

držte sa oboma rukami držadla pred vami a 

tlačením na pedál sa pohybujete vpred.

na objednávku

FS-27001 2,54*0,86*2,36

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1,8

Funkcie prístroja:Prístroj je určený pre 

posilňovanie svalov na rukách, hrudníku a na 

chrbte. Prístroj pozitívne podporuje srdcové a 

pľúcne funkcie.

Postupujte nasledovne:  Posaďte sa na sedák, 

držte rukoväte oboma rukami a snažte sa silou 

postupne natiahnuť rovno pred seba následne sa 

potom pritiahnuť k sebe a tento postup opakovať.

na objednávku

FS-27002 2,85*0,87*2,36

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1,8

Funkcie prístroja:Prístroj je určený pre 

posilňovanie svalov na rukách, hrudníku a na 

chrbte. Prístroj pozitívne podporuje srdcové a 

pľúcne funkcie.                                                           

Postupujte nasledovne:Posaďte sa na sedák, 

držte rukoväte oboma rukami a snažte sa silou 

postupne natiahnuť rovno nad seba následne sa 

potom pritiahnuť k sebe a tento postup opakovať.

na objednávku

FS-27003 1,51*1,64*2,36

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1,2

Funkcia prístroja:Tento prístroj je určený pre 

zlepšenie sily v oblasti na bruchu, pásu a na 

chrbte.                                                                                 

Použitie: Ľahnite si na chrbát, a snažte sa aby sa 

vaše nohy nachádzali pod tyčou a ruky dajte pod 

hlavu a snažte sa ohnúť vaše telo  dopredu a 

potom naspäť do východiskovej polohy. Tento 

postup opakujte.

na objednávku

FS-27004 1,68*1,29*2,36

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1,2

Funkcie prístroja:Vhodný pre získavanie svalov 

na dolných končatinách a hrudníku. Prístroj 

taktiež umožňuje plný pohyb končatín, posilňuje 

srdce, a jeho funkcie. Prístroj je vhodný pre ľudí 

rôznych vekových kategórii okrem detí. 

Postupujete nasledovne: Sadnite si na jazdca a 

držte sa oboma rukami držadla pred vami a 

tlačením na pedál sa pohybujete vpred.

na objednávku

FS-27101 2,06*0,86*2,36

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1,2

Funkcie prístroja:Pri používaní prístroja zvýšite 

silu svalov v blízkosti ramien a brucha.

Postupujte nasledovne: Postavte sa medzi tyče, 

uchopte sa rukami a snažte sa zodvihnúť rukami 

hore a následne dajte nohy k sebe a začnite ich 

zdvíhať. Tento postup opakujte.

na objednávku
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FS-27102 1,4*0,86*2,36

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,6

Funkcia prístroja:Pomocou tohto zariadenia si 

pohodlne natiahnete väzivo horných končatín, 

predlžte si pás a eliminujte únavu ruk.

Použitie: Postavte sa pred prístroj, uchopte 

koleso oboma rukami a snažte sa vytáčať trup do 

obidvoch strán.

na objednávku

FS-27103 2,05*0,86*2,36

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,8

Funkcie prístroja:Tento prístroj je určený pre 

získavanie svalov na dolných končatinách a 

brušných svalov.                                                         

Postupujte nasledovne: Sadnite si na sedadlo a 

položte nohy na pedále, následne položte ruky na 

kolená a tlačte plnou silou na pedále.

na objednávku

FS-27104 1,6*0,86*2,36

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,7

Funkcie prístroja:Pri používaní prístroja zvýšite 

silu svalov v blízkosti ramien a brucha.

Postupujte nasledovne: Postavte sa medzi tyče, 

uchopte sa rukami a snažte sa zodvihnúť rukami 

hore alebo oprite chrbát o podložku a následne 

dajte nohy k sebe a začnite ich zdvíhať. Tento 

postup opakujte.

na objednávku

FS-27105 0,81*0,88*2,36

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,8

Funkcia prístroja:Tento prístroj je určený pre 

zlepšenie flexibility ramien a zápästia. Vhodný 

ako zahriatie pred tréningom.

Použitie: Postavte sa tvárou ku kotúču, uchopte 

ho rukami a otáčajte kotúč rovnakým alebo 

opačných smerom.

na objednávku

FS-27201 1,7*0,77*2,36

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,6

Funkcia prístroja: Pomocou tohto zariadenia si 

pohodlne natiahnete väzivo nôh, predlžte si pás a 

eliminujte únavu dolných končatín a pásu.

Použitie: Položte svoje nohy na prístroj a snažte 

sa predkloniť dopredu                                 

na objednávku

FS-27202 1,5*1,18*2,36

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1

Funkcia prístroja:Tento prístroj je určený pre 

zlepšenie flexibility ramien a zápästia. Vhodný 

ako zahriatie pred tréningom.

Použitie: Postavte sa tvárou ku kotúču, uchopte 

ho rukami a otáčajte kotúč rovnakým alebo 

opačných smerom.

na objednávku

FS-27203 1,08*0,86*2,36

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,8

Funkcie prístroja: Toto zariadenie je vhodné, ak 

chcete zvýšiť silu v rukách a ramenách, a zlepšiť 

vaše koordinačné schopnosti. Viacúčelové 

využitie: vhodné na zhyby,  sed-ľah pri zavesení, 

zavesenie fitnes pásov atď.

na objednávku

FS-27204 1,69*0,86*2,36

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,8

Funkcie prístroja:Zariadenie je vhodné pre 

zlepšenie pohyblivosti pásu a chrbtu. Je vhodné 

pre ľudí rôznych vekových skupín s výnimkou 

detí pre ktoré sa použitie prístroja neodporúča.                                                                                          

Postupujte nasledovne: Uchopte sa oboma 

rukami rukovätí a snažte sa otáčať vaše telo na 

jednu a potom na druhú stranu.

na objednávku

FS-27205 1,55*0,9*2,36

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,8

Funkcie prístroja:Je vhodný na získanie svalov 

okolo pásu a na zlepšenie telesnej koordinácie a 

flexibility tela.                                                               

Postupujte nasledovne:Uchopte sa rukovätí, 

postavte sa na pedál a pomaly prenášajte váhu do 

strán.

na objednávku



FS-27206 1,2*1,02*2,36

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1

Funkcia prístroja:Tento prístroj je určený pre 

zlepšenie flexibility ramien a zápästia. Vhodný 

ako zahriatie pred tréningom.                       

Použitie:Postavte sa tvárou ku kotúču, uchopte 

ho rukami a otáčajte kotúč rovnakým alebo 

opačných smerom.

na objednávku

FS-27301 2,92*2,68*2,88

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1,8

Funkcie prístroja:Toto zariadenie je vhodné pre 

celkové zlepšenie pohyblivosti dolných končatín 

a celkové zlepšenie si telesnej koordinácie.

Postupujte nasledovne: Postavte sa na pedále, 

pevne sa uchopte rukoväti a začnite pohybovať 

nohami.

na objednávku

FS-27302 1,83*1,9*2,88

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1,6

Funkcie prístroja:Vhodný pre získavanie svalov 

na dolných končatinách a hrudníku. Prístroj 

taktiež umožňuje plný pohyb končatín, posilňuje 

srdce, a jeho funkcie. Prístroj je vhodný pre ľudí 

rôznych vekových kategórii okrem detí. 

Postupujete nasledovne: Sadnite si na jazdca a 

držte sa oboma rukami držadla pred vami a 

tlačením na pedál sa pohybujete vpred.

na objednávku

FS-27303 3,4*2,95*2,88

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1,8

Funkcie prístroja:Pomocou tohto zariadenia 

zvyšujete mobilitu horných a dolných končatín a 

značne zlepšujete pohyblivosť kĺbov a tkanív 

okolo neho. Prístroj je vhodný pre dospelých a 

starších ľudí s výnimkou detí.

Postupujte nasledovne: Postavte sa na pedále, 

pevne sa uchopte rukovätí a začnite pohybovať 

nohami.

na objednávku

FS-27304 3,65*3,19*2,88

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

2

Funkcie prístroja:Pomocou tohto zariadenia si 

budujete silu v rukách a výrazne zlepšujete vaše 

pohybové schopnosti.                                

Postupujte nasledovne: Posaďte sa na 

zariadenie, dajte nohy na pedále a uchopte 

rukoväte oboma rukami a potom opakovane 

simulujte veslovanie

na objednávku

FS-27305 2,38*2,16*2,88

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1,8

Funkcia prístroja:Tento prístroj je určený pre 

zlepšenie sily v oblasti na bruchu, pásu a na 

chrbte.                                                                                            

Použitie: Ľahnite si na chrbát, a snažte sa aby sa 

vaše nohy nachádzali pod tyčou a ruky dajte pod 

hlavu a snažte sa ohnúť vaše telo  dopredu a 

potom naspäť do východiskovej polohy. Tento 

postup opakujte.

na objednávku

FS-27306 2,11*1,85*2,88

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1,5

Funkcie prístroja:Tento prístroj je určený pre 

získavanie svalov na dolných končatinách a 

brušných svalov.                                                           

Postupujte nasledovne: Sadnite si na sedadlo a 

položte nohy na pedále, následne položte ruky na 

kolená a tlačte plnou silou na pedále.

na objednávku

FS-27307 2,32*2,02*2,88

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1,3

Funkcie prístroja:Pri používaní prístroja zvýšite 

silu svalov v blízkosti ramien a brucha.

Postupujte nasledovne: Postavte sa medzi tyče, 

uchopte sa rukami a snažte sa zodvihnúť rukami 

hore a následne dajte nohy k sebe a začnite ich 

zdvíhať. Tento postup opakujte.

na objednávku



FS-27401 3,13*2,72*2,88

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

2,5

Funkcie prístroja:Prístroj je určený pre 

posilňovanie svalov na rukách, hrudníku a na 

chrbte. Prístroj pozitívne podporuje srdcové a 

pľúcne funkcie.

Postupujte nasledovne:  Posaďte sa na sedák, 

držte rukoväte oboma rukami a snažte sa silou 

postupne natiahnuť rovno nad seba následne sa 

potom pritiahnuť k sebe a tento postup opakovať.

na objednávku

FS-27402 1,9*1,75*2,88

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1,5

Funkcia prístroja:Tento prístroj je určený pre 

zlepšenie flexibility ramien a zápästia a dlaní. 

Vhodný ako zahriatie pred tréningom.

Použitie: Postavte sa tvárou ku kotúču, položte 

naň dlane a otáčajte kotúč rovnakým alebo 

opačných smerom.

na objednávku

FS-27403 2,02*1,76*2,88

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1,5

Funkcie prístroja:Je vhodný na získanie svalov 

okolo pásu a na zlepšenie telesnej koordinácie a 

flexibility tela.                                                               

Postupujte nasledovne: Uchopte sa rukovätí, 

postavte sa na pedál a pomaly prenášajte váhu do 

strán.

na objednávku

FS-27404 2,48*2,29*2,88

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

2,5

Funkcie prístroja:Prístroj je určený pre 

posilňovanie svalov na rukách, hrudníku a na 

chrbte. Prístroj pozitívne podporuje srdcové a 

pľúcne funkcie.

Postupujte nasledovne:  Posaďte sa na sedák, 

držte rukoväte oboma rukami a snažte sa silou 

postupne natiahnuť rovno pred seba následne sa 

potom pritiahnuť k sebe a tento postup opakovať.

na objednávku

FS-27501 0,99*0,55*1,44

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,4

Funkcie prístroja:Pomocou tohto zariadenia 

zvyšujete mobilitu horných a dolných končatín a 

značne zlepšujete pohyblivosť kĺbov a tkanív 

okolo neho. Prístroj je vhodný pre dospelých a 

starších ľudí s výnimkou detí.

Postupujte nasledovne: Postavte sa na pedále, 

pevne sa uchopte rukovätí a začnite pohybovať 

nohami.

na objednávku

FS-27502 1,58*0,55*1,44

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,6

Funkcie prístroja:Pomocou tohto zariadenia 

zvyšujete mobilitu horných a dolných končatín a 

značne zlepšujete pohyblivosť kĺbov a tkanív 

okolo neho. Prístroj je vhodný pre dospelých a 

starších ľudí s výnimkou detí.

Postupujte nasledovne: Postavte sa na pedále, 

pevne sa uchopte rukovätí a začnite pohybovať 

nohami.

na objednávku

FS-27503 1,13*0,55*1,44

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,5

Funkcie prístroja:Pomocou tohto zariadenia 

zvyšujete mobilitu horných a dolných končatín a 

značne zlepšujete pohyblivosť kĺbov a tkanív 

okolo neho. Prístroj je vhodný pre dospelých a 

starších ľudí s výnimkou detí.

Postupujte nasledovne: Postavte sa na pedále, 

pevne sa uchopte rukovätí a začnite pohybovať 

nohami.

na objednávku

FS-27504 2,04*0,86*1,95

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1,5

Funkcie prístroja:Prístroj je určený pre 

posilňovanie svalov na rukách, hrudníku a na 

chrbte. Prístroj pozitívne podporuje srdcové a 

pľúcne funkcie.

Postupujte nasledovne:  Posaďte sa na sedák, 

držte rukoväte oboma rukami a snažte sa silou 

postupne natiahnuť rovno nad seba následne sa 

potom pritiahnuť k sebe a tento postup opakovať.

na objednávku

FS-27505 1,74*0,73*2,25

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1,5

Funkcie prístroja:Prístroj je určený pre 

posilňovanie svalov na rukách, hrudníku a na 

chrbte. Prístroj pozitívne podporuje srdcové a 

pľúcne funkcie.

Postupujte nasledovne:  Posaďte sa na sedák, 

držte rukoväte oboma rukami a snažte sa silou 

postupne natiahnuť rovno pred seba následne sa 

potom pritiahnuť k sebe a tento postup opakovať.

na objednávku



FS-27506 1,7*1,3*1,6

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,8

Funkcie prístroja:Je vhodný na získanie svalov 

okolo pásu a na zlepšenie telesnej koordinácie a 

flexibility tela.                                                             

Postupujte nasledovne:Uchopte sa rukovätí, 

postavte sa na pedál a pomaly prenášajte váhu do 

strán.

na objednávku

FS-27507 1,12*1,18*1,48

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,8

Funkcia prístroja:Tento prístroj je určený pre 

zlepšenie flexibility ramien a zápästia a dlaní. 

Vhodný ako zahriatie pred tréningom.

Použitie: Postavte sa tvárou ku kotúču, položte 

naň dlane a otáčajte kotúč rovnakým alebo 

opačných smerom.

na objednávku

FS-27508 0,88*0,62*1,71

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,7

Funkcia prístroja:Tento prístroj je určený pre 

zlepšenie flexibility ramien a zápästia. Vhodný 

ako zahriatie pred tréningom.

Použitie: Postavte sa tvárou ku kotúču, uchopte 

ho oboma rukami a otáčajte kotúč rovnakým 

alebo opačných smerom.

na objednávku

FS-27601 1,45*0,82*1,2

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,6

Funkcie prístroja:Pomocou tohto zariadenia si 

budujete silu v rukách a výrazne zlepšujete vaše 

pohybové schopnosti.                                

Postupujte nasledovne:Posaďte sa na zariadenie, 

dajte nohy na pedále a uchopte rukoväte oboma 

rukami a potom opakovane simulujte veslovanie

na objednávku

FS-27602 1,32*0,88*1,41

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,5

Funkcie prístroja:Pri používaní prístroja zvýšite 

silu svalov v blízkosti ramien a brucha.

Postupujte nasledovne: Postavte sa medzi tyče, 

uchopte sa rukami a snažte sa zodvihnúť rukami 

hore alebo oprite chrbát o podložku a následne 

dajte nohy k sebe a začnite ich zdvíhať. Tento 

postup opakujte.

na objednávku

FS-27603 1*0,52*1,44

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,4

Funkcie prístroja:Toto zariadenie je vhodné pre 

celkové zlepšenie pohyblivosti dolných končatín 

a celkové zlepšenie si telesnej koordinácie.

Postupujte nasledovne: Postavte sa na pedále, 

pevne sa uchopte rukoväti a začnite pohybovať 

nohami.

na objednávku

FS-27604 0,97*0,6*1,2

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,3

Funkcie prístroja:Vhodný pre získavanie svalov 

na dolných končatinách a hrudníku. Prístroj 

taktiež umožňuje plný pohyb končatín, posilňuje 

srdce, a jeho funkcie. Prístroj je vhodný pre ľudí 

rôznych vekových kategórii okrem detí. 

Postupujete nasledovne: Sadnite si na jazdca a 

držte sa oboma rukami držadla pred vami a 

tlačením na pedál sa pohybujete vpred.

na objednávku

FS-27605 2,18*0,53*1,37

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,7

Funkcie prístroja:Toto zariadenie je vhodné pre 

celkové zlepšenie pohyblivosti dolných končatín 

a celkové zlepšenie si telesnej koordinácie.

Postupujte nasledovne: Postavte sa na pedále, 

pevne sa uchopte rukoväti a začnite pohybovať 

nohami.

na objednávku

FS-27606 1,95*0,39*1,65

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,7

Funkcie prístroja: Tento prístroj je určený pre 

získavanie svalov na dolných končatinách a 

brušných svalov.                                                                      

Postupujte nasledovne: Sadnite si na sedadlo a 

položte nohy na pedále, následne položte ruky na 

kolená a tlačte plnou silou na pedále.

na objednávku



FS-27607 1,12*0,89*1,3

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,6

Funkcie prístroja:Je vhodný na získanie svalov 

okolo pásu a na zlepšenie telesnej koordinácie a 

flexibility tela.

Postupujte nasledovne: Uchopte sa rukovätí, 

postavte sa na pedál a pomaly prenášajte váhu do 

strán.

na objednávku

FS-27608 1,48*0,6*1,33

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,5

Funkcie prístroja:Vhodný pre získavanie svalov 

na dolných končatinách a hrudníku. Prístroj 

taktiež umožňuje plný pohyb končatín, posilňuje 

srdce, a jeho funkcie. Prístroj je vhodný pre ľudí 

rôznych vekových kategórii okrem detí.                                                                     

Postupujete nasledovne:Sadnite si na jazdca a 

držte sa oboma rukami držadla pred vami a 

tlačením na pedál sa pohybujete vpred.

na objednávku

FS-27609 1,34*0,82*1,2

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,5

Funkcie prístroja:Pomocou tohto zariadenia si 

budujete silu v rukách a výrazne zlepšujete vaše 

pohybové schopnosti.                                

Postupujte nasledovne:Posaďte sa na zariadenie, 

dajte nohy na pedále a uchopte rukoväte oboma 

rukami a potom opakovane simulujte veslovanie

na objednávku

FS-27610 1,33*0,93*1,35

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,5

Funkcie prístroja:Je vhodný na získanie svalov 

okolo pásu a na zlepšenie telesnej koordinácie a 

flexibility tela.                                                             

Postupujte nasledovne:Uchopte sa rukovätí, 

postavte sa na plošinu a pomaly prenášajte váhu 

do strán.

na objednávku

FS-27701 2,11*0,6*0,76

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,4

Funkcia prístroja: Pomocou tohto zariadenia 

zvyšujete silu v dolných končatinách a 

koordinačné schopnosti vášho tela.                                                

Postupujte nasledovne: Sadnite si obkročmo na 

hojdačku, uchopte sa držadiel a odrážajte sa 

nohami.

na objednávku

FS-27702 3,1*0,3*2,55

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,3

Funkcia prístroja: Pomocou tohto zariadenia 

zvyšujete silu v dolných končatinách a 

koordinačné schopnosti vášho tela.                                                

Postupujte nasledovne: Sadnite si na hojdačku, 

uchopte sa držadiel a odrážajte sa nohami.

na objednávku

FS-27703 1,41*0,63*1,02

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,8

Funkcie prístroja:Je vhodný pre  zlepšenie 

pohybu ramenného kĺbu a bedrového kĺbu, a 

napomáha rozcvičiť svaly chrbta a pásu. 

Postupujte nasledovne: Zadnou časťou chrbta sa 

usaďte na prístroj, následne sa rukami zachyťte 

oboch madiel po stranách a zadnou časťou sa 

pritlačte o prístroj. Je vhodný pre ľudí stredného 

veku a starších osôb.

na objednávku

FS-27704 1,51*0,3*2,45

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,2

Funkcie prístroja: Toto zariadenie je 

vhodné na posilňovania celého tela,  

zvýšenie sily v rukách a ramenách, hlavne 

však brušných svalov.  

na objednávku

FS-27705 3,3*1,59*2,35

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,3

Funkcie prístroja: Toto zariadenie je 

vhodné, ak chcete zvýšiť silu v rukách a 

ramenách, a zlepšiť vaše koordinačné 

schopnosti.

na objednávku



FS-27706 1,6*0,33*2,35

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,1

Funkcie prístroja:Toto zariadenie je vhodné, ak 

chcete zvýšiť silu v rukách a ramenách, a zlepšiť 

vaše koordinačné schopnosti. Viacúčelové 

využitie: vhodné na zhyby,  sed-ľah pri zavesení, 

zavesenie fitnes pásov atď.

na objednávku

FS-27707 1,85*0,55*1,66

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,5

Funkcie prístroja:Pri používaní prístroja zvýšite 

silu svalov v blízkosti ramien a brucha.

Postupujte nasledovne: Postavte sa medzi tyče, 

uchopte sa rukami a snažte sa zodvihnúť rukami 

hore a následne dajte nohy k sebe a začnite ich 

zdvíhať. Tento postup opakujte.

na objednávku

FS-27708 2,2*0,69*0,78

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

1

Funkcie prístroja:Tento prístroj je vhodný pre 

aktívne posilňovanie vašich horných končatín a 

ramien.                                                                                 

Postupujte nasledovne:Postavte sa medzi dvoma 

bradlami a oboma rukami sa ich chyťte.  

Následne sa snažte rukami zaprieť do bradiel, 

pokrčte nohy a dostaňte sa silou do vzduchu a 

vykonávajte opakovane pohyb dopredu a dozadu. 

Uvoľnite sa a tento postup opakujte ďalej.

na objednávku

FS-27709 3,26*1,82*0,3

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,1
Funkcia prístroja: Pomocou tohto zariadenia si 

rozvíjate zmysel pre rovnováhu
na objednávku

FS-27801 0,93*0,81*1,08

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,3

Funkcia prístroja:Pomocou tohto zariadenia si 

pohodlne natiahnete väzivo nôh, predlžte si pás a 

eliminujte únavu dolných končatín a pásu.

Použitie: Položte svoje nohy na prístroj a snažte 

sa predkloniť dopredu

na objednávku

FS-27802 4,5*0,3*2,45

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,2

Funkcie prístroja:Toto zariadenie je vhodné, ak 

chcete zvýšiť silu v rukách a ramenách, a zlepšiť 

vaše koordinačné schopnosti. Viacúčelové 

využitie: vhodné na zhyby, výmyky, sed-ľah pri 

zavesení, zavesenie fitnes pásov atď.

na objednávku

FS-27803 2,4*0,81*1,44

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,2

Funkcie prístroja:Tento prístroj je vhodný pre 

aktívne posilňovanie vašich horných končatín a 

ramien.                                                                          

Postupujte nasledovne:Postavte sa medzi dvoma 

bradlami a oboma rukami sa ich chyťte.  

Následne sa snažte rukami zaprieť do bradiel, 

pokrčte nohy a dostaňte sa silou do vzduchu a 

vykonávajte opakovane pohyb dopredu a dozadu. 

Uvoľnite sa a tento postup opakujte ďalej.

na objednávku

FS-27804 1,63*1,61*0,7

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,8

Funkcia prístroja:Tento prístroj je určený pre 

zlepšenie sily v oblasti na bruchu, pásu a na 

chrbte.                                                             

Použitie:Ľahnite si na chrbát, a snažte sa aby sa 

vaše nohy nachádzali pod tyčou a ruky dajte pod 

hlavu a snažte sa ohnúť vaše telo  dopredu a 

potom naspäť do východiskovej polohy. Tento 

postup opakujte.

na objednávku

FS-27805 1,4*0,5*1,45

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,5

Funkcia prístroja: Pomocou tohto zariadenia 

zvyšujete silu v dolných končatinách a 

koordinačné schopnosti vášho tela.                                                

Postupujte nasledovne: Sadnite si na hojdačku, 

uchopte sa držadiel a odrážajte sa nohami.

na objednávku



FS-27806 1,9*1,68*1,81

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

3

Funkcia prístroja 1: Je vhodný na získanie 

svalov okolo pásu a na zlepšenie telesnej 

koordinácie a flexibility tela.

Funkcia prístroja 2:  Prístroj je určený pre 

zlepšenie sily v oblasti na bruchu, horných 

končatín a na chrbte. 

Funkcia prístroja 3: Prístroj je vhodný pre 

získavanie svalov na dolných končatinách. 

na objednávku

FS-27807 1,49*1,32*1,25

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,5

Funkcie prístroja:  Zariadenie je vhodné pre 

zlepšenie pohyblivosti pásu a chrbtu. Je vhodné 

pre ľudí rôznych vekových skupín s výnimkou 

detí pre ktoré sa použitie prístroja neodporúča.                                                                      

Postupujte nasledovne: Uchopte sa oboma 

rukami rukovätí a snažte sa otáčať vaše telo na 

jednu a potom na druhú stranu.

na objednávku

FS-27808 1,8*1,6*2,35

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,4

Funkcie prístroja:Prístroj je určený pre 

posilňovanie svalov na rukách a na chrbte. 

Prístroj pozitívne podporuje srdcové a pľúcne 

funkcie.                                                                                       

Postupujte nasledovne:Uchopte rukoväte oboma 

rukami a snažte sa silou postupne pritiahnuť 

rovno k sebe a následne naspäť  a tento postup 

opakovať.

na objednávku

FS-27809 0,88*0,78*2,75

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,4

Funkcie prístroja:Pri používaní prístroja si 

zlepšujete celkovú silu svalov na rukách a 

ramenách.                                                                          

Postupujte nasledovne:Postavte sa pod 

zariadenie a rukami sa snažte natiahnuť za lanom 

a ťahať sa smerom nahor.

na objednávku

FS-27810

galvanizovaná 

oceľ,             

plast, kvalitná 

farba

0,8

Funkcia prístroja:Tento prístroj je určený pre 

zlepšenie flexibility ramien a zápästia. Vhodný 

ako zahriatie pred tréningom.                                      

Použitie: Postavte sa tvárou ku kotúču, uchopte 

ho rukami a otáčajte kotúč rovnakým alebo 

opačných smerom.

na objednávku


