
Podrobný popis míčů a ostatního sortimentu firmy  
CELESTE PRAGUE, spol. s r.o. / CELESTE TRADE

Výrobky ™maxafe ™flexton silpower (patent.) 
Výrobky „maxafe” jsou vyrobeny z kvalitního materiálu ™flexton silpower (patent.), který má zvětšenou  
bezpečnostní odolnost při poškození. To znamená, že při náhlém propíchnutí nebo poškození míče vzduch  
uchází pomalu a nedochází k celkovému prasknutí míče (metoda pomalého unikání vzduchu).
Výrobky v provedení „maxafe”, se sametovým a měkkým povrchem, mají pěkný vzhled. Předností výrobků  
s označením „maxafe” je oprava malých trhlin nebo dírek speciálně vyvinutým lepidlem „FixaKit”.

™Original Pezzi Gymnastik Ball: ™MAXAFE - STANDARD
Jedná se vůbec o první gymnastické míče vyráběné ve světě! Od začátku jejich  
používání ve Švýcarsku v šedesátých letech 20. století byly nesprávně nazývány 
„švýcarskými míči“ a tento pojem přetrvává dodnes. Odolné, pružné míče jsou  
nepostradatelné pro široké spektrum použití jako gymnastiku, fitness, sport, tanec,  
cvičení rovnováhy a terapii. Dodávají se ve 4 velikostech (ø 42, 53, 65 a 75 cm). Míče 
™Original Pezzi Gymnastik Ball jsou určeny především k dosažení správné a příjemné 
polohy těla při sezení doma, ve škole i  v kanceláři. Vyrábí se v provedení MAXAFE nebo 
STANDARD. 

™Original Pezzi PROmaxafe
Tyto míče jsou vhodné k velmi namáhanému používání. Při provádění posilovacích  
cviků s těžkým závažím míč, na kterém cvičíte, drží svůj tvar a neztrácí své  
dynamické vlastnosti, čímž se tyto míče liší od klasické posilovací lavice. Dodávají se  
ve 3 velikostech (ø 53, 65 a 75 cm).
™Original Pezzi Hi-Fit: ™MAXAFE - STANDARD 
Vlastnosti těchto třpytících se elastických míčů jsou stejné jako u míčů ™Original  
Pezzi Gymnastik Ball. Dodávají se ve třech velikostech (ø 53, 65 a 75 cm) v bílé perleťové 
barvě a jsou vhodné pro fitness a aerobní cvičení. Vyrábí se v provedení MAXAFE nebo 
STANDARD. 

™Original Pezzi Physioball: ™MAXAFE - STANDARD 
Díky velkým rozměrům těchto míčů (ø 85, 95, 105 a 120 cm) a jejich dynamickým  
vlastnostem jsou vhodné především pro terapeutické a rehabilitační účely. Jsou  
neocenitelným pomocníkem pro všechny terapeuty při jejich práci s pacienty. Vyrábějí 
se v provedení MAXAFE nebo STANDARD ve čtyřech barvách a díky této barevnosti  
mají využití při různých hrách. 

™Original Pezzi Eggball: ™MAXAFE - STANDARD
Klasický oválný tvar těchto míčů zajišťuje větší kontakt s podlahou a zaručuje takto 
uživateli větší stabilitu během cvičení. Jejich podlouhlý tvar umožňuje sedět zároveň 
dvěma osobám na stejném míči. Je ideální pomůckou pro toho, kdo chce provádět  
gymnastické a rehabilitační cviky s velkou jistotou a vysokým stupněm stability.  
Vyrábí se v provedení MAXAFE nebo STANDARD ve 4 velikostech (výška / délka:  
45/65 cm, 55/80 cm, 65/95 cm a 85/125 cm).  

™Original Pezzi Sitsolution: ™MAXAFE - STANDARD
Míč je vhodný jako hodnotná a účinná náhrada klasické židle. Při dlouhém sezení doma, 
ve škole nebo v kanceláři zajišťuje správnou polohu těla při sezení a zároveň pomáhá  
posilovat zádové a břišní svalstvo. Míč může být využit v krátkých pracovních přestávkách  
k účinnému gymnastickému protažení. Pět nožiček, kterými je míč vybaven, zajišťuje  
stabilní stání míče v určeném prostoru. Z tohoto důvodu je vhodný při skupinovém cvičení 
v tělocvičnách, fitness centrech nebo při rehabilitaci, kde je zapotřebí stabilního postavení 
míče. Vyrábí se v provedení MAXAFE nebo STANDARD ve 3 velikostech (ø 45, 55 a 65 
cm). 
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™Original Pezzi SOFFBALL Maxafe
Míče SOFFBALL Maxafe jsou lehké a odolné. Vyrábí se v 5 velikostech (ø 15, 22, 26, 30  
a 40 cm) a různých pastelových barvách. Povrch těchto míčů je sametově hebký a na 
omak velmi příjemný. Při každodenním používání se může zlepšit vaše: držení těla, 
flexibilita, síla, pohyblivost, koordinace, sensomotorické vnímání, rovnováha, aerobní 
výdrž a motorická kontrola. 

™Original Pezzi Ritmica
Míče Ritmica jsou pro svoje vynikající vlastnosti (lehké chytání a velmi dobrá odrážecí 
schopnost) určené hlavně pro moderní gymnastiku. Dodávají se ve čtyřech barvách, 
dvou různých hmotnostech a průměrech. Lehčí provedení míče (280 gr. - ø 17,5 
cm) se dá úspěšně také využívat při psychomotorických cvičeních. Provedení míče  
splňující normu (420 gr. - ø 19 cm) najde největší uplatnění v různých soutěžích  
moderní gymnastiky.

™Original Pezzi Medicineball - ™Original Pezzi Compact Medicineball
Míče Medicineball jsou vyrobeny z měkkého plastového materiálu o různých  
hmotnostech a jsou určeny především ke sportovnímu cvičení jako je basketbal,  
volejbal, kopaná nebo ve fyzioterapii k rehabilitaci horních končetin. Míče Medicineball 
se dodávají od ø 14 - 33 cm a hmotnosti 0,5 kg - 5 kg. Míče Compact Medicineball jsou 
plnitelné vodou a dodávají se od ø 12 - 21 cm a hmotnosti 1 - 5 kg. 
Jsou alternativou za tradiční Medicinebally z kůže plnitelné pískem, které se deformují  
a obtížně čistí. Míče od Ledragommy tyto původní míče plně nahrazují.

™Original Pezzi Heavyball - Heavyblock
Jedná se o činky (s pevným úchopem) a měnitelnou váhou, vyrobené z měkkého  
plastického materiálu. Jsou plně hodnotnou a bezpečnou náhradou za klasické kovové 
činky. V případě vyklouznutí činky Heavyball nebo Heavyblock z ruky nedojde 
díky měkkému materiálu k vážnému poranění těla. Činky se dají snadno používat  
k posilování horních i dolních končetin. Jednoduchým doplněním vody nebo 
písku můžete váhu činky přizpůsobit vašim požadavkům. Heavyblock - váha  
od 1000 g - 5000 g.  Heavyball  - váha od   900 g - 3000 g. 

™Original Pezzi Activa - ™Originál Pezzi Therapy Ball
Masážní míče Activa určené k masáži byly vyvinuty a vyrobeny především  
k docílení dobrého zdravotního stavu. Míče Activa jsou dodávány ve dvou průměrech:  
Small ø 9/12 cm - Medium ø 13/16 cm v různých barvách. Míčky Therapy Ball se  
dodávají v modré průsvitné barvě (ø  9/12 cm) a na jejich povrchu se nacházejí jemné  
rýhy, které jsou při používání příjemné na dotyk. Každodenním používáním míčků  
zlepšíte srdeční rytmus, zredukujete stres a uvolníte ztuhlé svalstvo. Jednoduchou  
změnou tlaku vzduchu v míčku můžete měnit intzenzitu masáže. 

™Original Pezzi Stimu Roll - ™Originál Pezzi Twin Roll
Tyto masážní válečky určené k masáži byly vyvinuty a vyrobeny především  
k docílení dobrého zdravotního stavu. Každodenním používáním válečků zlepšíte  
krevní oběh, zredukujete stres a uvolníte ztuhlé svalstvo. Jednoduchou změnou  
tlaku vzduchu ve válečku můžete přizpůsobit intenzitu prováděné masáže vašim  
požadavkům.
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™Original Pezzi Mini Ball
Antistresové mini míčky o ø 7 cm jsou lehké, odporu schopné, nemusí se pumpovat  
a k výběru jsou ve čtyřech různých barvách. Sametový povrch míčků je na omak  
příjemný. Každodenním používáním zlepšíte vaše sensorické vnímání, krevní oběh, 
rovnováhu, aerobní vytrvalost a motorickou kontrolu vašeho těla. Tyto míčky jsou  
zařazovány do sportovních programů ke zlepšení techniky sportovců. 

™Original Pezzi FORMULA FIT roll Maxafe
™Original Pezzi FORMULA FIT core Maxafe
Rovnováha je konstanta a stálý zdroj, na který si vzpomeneme, až když ho ztratíme.  
Cvičením s Formula Fit roll nebo core nacházíme a procvičujeme „proprioceptivní”  
signály, čímž umožňujeme našemu tělu aktivní a bezpečný pohyb při každodenním  
programu. Je vhodný pro různá cvičení ve fyzioterapeutických rehabilitacích,  
k odstraňování různých patologií páteře a dolních končetin lidí mladých i pokročilého 
věku. Doporučujeme vám tento výrobek jako doplněk každého cvičebního programu. 
Byl vytvořen k vývoji a posílení pohyblivosti, rovnováhy a koordinace motoriky. 

™Original Pezzi Half Ball
Zvláštní vlastnost Half Ballu o ø 14 cm spočívá v poskytování bezpečné opory na  
podlaze. Změnou tlaku v polokouli můžete jednoduchým, ale účinným způsobem  
stupňovat obtížnost prováděných cviků. Díky povrchové ploše s rýhami provádíte  
zároveň velkou proprioceptivní a reflexní aktivitu. Polokoule jsou vhodné pro lyžařský 
výcvik a pro sportovní přípravu mužstev. 

™Original Pezzi Activa Disc: ™MAXAFE - STANDARD 
Stálým používáním sedačky Activa Disc při sezení přednostně posilujete bez  
napětí nebo námahy zádové a břišní svalstvo. Cviky ve stoje zamezíte poranění dolních  
končetin. Užívá se ve sportovní přípravě mužstev k proprioceptivnímu  
a rovnovážnému cvičení, ve fyzioterapeutické rehabilitaci k odstraňování různých  
patologií dolních končetin. Velikost a nafouknutí závisí více méně na cvičiteli nebo  
uživateli Activa Discu. Activa Disc můžete také využít jako sedací klín na židli. 
Vyrábí se v provedení MAXAFE (ø 40 cm, v 5 různých barvách) nebo STANDARD  
(ø 30 a 40 cm ve 2 barvách). 

™Original Pezzi Fit-Sit
Tato speciální, lehce nafukovatelná sedací poduška, je vhodná zejména pro vlastní  
potřebu k dosáhnutí správného držení těla při sezení. Jejím nafouknutím nebo  
vyfouknutím můžete regulovat pevnost sedačky. Pravidelným používáním doma, ve 
škole a v kanceláři oceníte Fit-Sit jako jedinečný pomocný prostředek k předcházení 
vadného držení páteře při sezení. Zároveň posiluje zádové svalstvo a podporuje správné 
fyziologické držení těla. Vhodné také k použití pro sportovní přípravu mužstev.

Prebike by Ledragomma ™Original Pezzi Bike Ball
Tyto sady byly vyvinuty s důrazem na motorickou aktivitu cyklistů. Jedná se  
o kompletní sadu využívanou k celkovému rozvoji a zlepšení držení těla, flexibility, 
pohyblivosti, koordinace, síly, krevního oběhu, rovnováhy, aerobní vytrvalosti a motoriky.  
Patří-li tato sada Kit Bike Ball™ k běžnému domácímu nebo školnímu vybavení, 
pak máte zaručeně veškeré předpoklady k dosažení rovného a zdravého držení zad  
s udržením aktivních sportovních pohybů.  Sada obsahuje: 1 Sit Bike Ball™, 1 Soff Bike 
Ball™ ø 22 cm, 2 Mini Bike Ball™ antistress, 1 Activa Disc™ ø 40 cm.  K dispozici je ve  
čtyřech verzích. Při koupi Original Pezzi Bike Ball™ je důležité zvolit správný průměr 
míče odpovídající velikosti vaší postavy. Pouze takto bude možné zaručit optimální 
polohu pánve a následně páteře. 
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™Original Pezzi Pon Pon
Tento nejznámější a nejvíce používaný míč je určen především k hopsání. Díky jeho 
vynikající odrazové vlastnosti, elastičnosti a pevnému držadlu umožňuje nejvyšší 
kontrolu nad míčem v každé situaci. Vyrábí se ve třech různých velikostech (ø  42, 53  
a 65 cm) a různém provedení, v pěkných barvách s grafickým obrázkem. 

™Original Pezzi Globetrotter
Tyto míče na hopsání mají podobné vlastnosti jako míče Pon Pon, dobrou odolnost, 
elastičnost a vynikající odrazuschopnost. Také se vyrábějí v pěkných barvách ve třech 
velikostech (ø  42, 53 a 65 cm) a jsou opatřeny dvěma úchyty umožňující lehkou  
a bezpečnou kontrolu nad míčem.

™Original Pezzi Soffball Standard
Velké míče „Soffbal Standard“ určené k zábavě jsou lehké, odolné, mají měkký sametový 
povrch a vyrábí se v krásných pastelových barvách ve 3 velikostech  (ø 40, 60 a 80 cm). 
Jsou ideální k hraní venku,  sám nebo s kamarády. Mohou se rovněž používat u vody. 
Jsou určeny jen k hraní - NE, aby nesly váhu člověka.

™Original Pezzi Crystal Drop
Míče „Crystal Drop“ efektní průsvitné barvy a velkých rozměrů  vybízí k hraní. Vyrábí 
se ve 3 velikostech (ø 50, 70  a 90 cm). Jsou určeny jen k hraní - NE, aby nesly váhu  
člověka.

Super pumpa 3000 CC
Super pumpa 3000 cm3 je pumpa s dvojnásobným účinkem. Je vhodná pro jednoduché  
a rychlé napumpování míčů gymnastických a míčů určených k zábavě.

Ruční pumpa 300 CC
Ruční pumpy 300 cm3 jsou dodávány s nástavcem k nafukování a jsou  
výbornými pomocníky určenými k regulaci pevnosti a velikosti následujících výrobků:   
™Twin roll, ™Stimu roll, ™Fit Sit, ™Activa, ™Ritmica, ™Medicineball, ™Formula Fit roll  
a core, ™Soffball, ™Half ball, ™Therapy Ball a všech gymnastických míčů a míčů  
určených k zábavě do průměru 75 cm. 
PLUG REMOVER (vytahovač špuntů)
Špunt můžete lehce vyjmout z otvorů těchto výrobků: 
™Gymnastik Ball, ™PROmaxafe, ™Hi-Fit, ™Physioball, ™Eggball, ™Sitsolution, 
™Soffball maxafe, ™Formula Fit roll, ™Formula Fit core, ™Half Ball, ™Activa Disc,  
™Fit Sit, ™Pon Pon, ™Globetrotter ™Crystal Drop, ™Soffball.

Eolo 3, Eolo 5
Pumpy (žabky) EOLO 3 a EOLO 5 jsou vhodné pro jednoduché a rychlé napumpování 
míčů gymnastických a míčů určených k zábavě.

FIXA KIT
Sada lepidla Fixa Kit je výhradně určena na opravy míčů z materiálu ™flexton silpower 
(patent.). Fixa Kit je možné použít na opravu dírek nebo trhlin menších než 5 mm. 

™STOPPERBALL
Gymnastické míče můžete nejjednodušším a nejhospodárnějším způsobem stabilně  
a rychle umístit na jistící misky Stoperball, které se vyrábějí ve 2 velikostech  
(ø 30 a 36 cm).
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Masážní antistresová hmota Polar Putty
Masážní antistresová hmota Polar Putty na cvičení je k dostání v 5 stupních  
odporu pro bezpečnou rehabilitaci ruky, prstů, dlaně a zápěstí. Hmota má  
příjemnou, nelepkavou konzistenci a vyznačuje se výbornou tvárností. Vysoce  
kvalitní hmota Polar Putty je dlouhodobou variantou léčby jak doma, tak  
i v nemocničním prostředí, přičemž během používání hmoty, tj. jejího mačkání  
a natahování, nedochází ke zhoršování její kvality. Hmota Polar Putty se snadno čistí 
vlažnou vodou a mýdlem.

Polar Band cvičební pásy - latexová a bezlatexová varianta
Polar Band je vysoce kvalitní pás určený na cvičení, rehabilitaci, fitness 
a udržování se v kondici. Pásy jsou k dostání v latexové a bezlatexové verzi, oba dva 
druhy v délce 1,5 m, 2 m, 5,5 m, 25 m a 45,7 m. 

Polar Band cvičební pásy - latexová varianta
Přírodní pryžové pásy jsou k dostání v 5 různých stupních síly:  
žlutá – velmi nízký, červená – nízký, zelená – střední, modrá – vysoký, černá – velmi 
vysoký. 

Polar Band cvičební pásy - bezlatexová varianta
Latexové materiály, např. rukavice a jiné výrobky obsahující přírodní kaučuk, 
mohou vyvolat alergické reakce, např. kožní vyrážky, kopřivku nebo astma. A tak 
se spektrum výrobků rozšířilo o bezlatexovou variantu Polar Band pásů. Polar Band 
cvičební pásy v bezlatexové podobě jsou vyrobeny z bezlatexového syntetického  
elastomeru/polymeru. Ačkoli surovina je rozdílná, pocit a kvalita napínání pásu jsou 
shodné jako u latexové varianty. 
Bezlatexové pásy jsou k dostání ve 4 různých stupních síly:  
oranžová – nízký, zelená – střední, modrá – vysoký, fialová – velmi vysoký.

Polar Frost® chladivý gel
Polar Frost® chladivý gel přínáší výhody tradiční chladivé terapie. Obohacený o přírodní 
aktivní složky jako mentol a aloe vera se stává nejblahodárnější formou chladivé terapie. 
Mentol poskytuje dlouhodobý chladivý efekt, zatímco aloe vera podporuje a zvyšuje 
účinky gelu Polar Frost® díky jeho unikátním vlastnostem při zranění a péči o kůži. Gel 
má mírné a dlohotrvající chladivé účinky zabezpečující bezpečné použití. Chladivý gel 
Polar Frost® působí na všechny hlavní symptomy bolestí lokálních měkkých tkání. Gel 
Polar Frost® je k dostání jako 150 ml tuba, 75 ml roll-on, 500 ml láhev s dávkovačem  
a 5 g sáčky.

Polar Frost® Instant Cold Taštičky
Polar Frost® Instant Cold taštičky poskytují okamžitou péči při zranění měkkých tkání, 
zranění svalů, vazů, kloubů a šlach. Není potřeba je chladit předem, a tak jsou Polar 
Frost® Instant Cold taštičky připraveny ihned k použití: kdekoliv a kdykoliv. Jelikož jsou 
tyto chladivé taštičky k dostání v malé velikosti, takříkajíc do ruky, stávají se běžným 
doplňkem. Tento výrobek je netoxický. 
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Overball, Soft Ball a Softgym Over
Tyto míčky jsou určeny pro dechová cvičení, rehabilitace, rytmickou  
gymnastiku, balanční cvičení, relaxaci, koordinaci pohybů, podporují správné  
dýchání. Max. nosnost - 120 až 150 kg. Průměr - 22 až 26 až 30 cm. Zboží je v souladu  
s evropským standardem UNI-EN 71, DIN EN 71. Ideální cvičební pomůcka pro  
všechny věkové kategorie.

Chobotnice
Tato masážní pomůcka připomínající chobotnici je ideální pro použití s masážním 
olejem. Uvolňuje ztuhlé svaly. Vyrábí se v modré průhledné nebo červené průhledné 
barvě. Je možné na ně umístit reklamní prvky. 

Masážní váleček perleťový
Masážní válečky byly vyvinuty a vyrobeny především k docílení dobrého zdravotního 
stavu. Každodenním používáním válečků zlepšíte krevní oběh, zredukujete stres  
a uvolníte ztuhlé svalstvo. Uprostřed celého válečku je prostor pro lepší manipulaci.

Antistresové kapky

Antistresové kapky můžete mít neustále a všude po ruce. Jsou k dostání v modré barvě 
o velikosti 78 x 55 mm. Při mačkání se vrací zpět do původního tvaru. Je možné na ně 
umístit reklamní prvky. 

Antistresová srdíčka

Antistresová srdíčka jsou ideálním pomocníkem jak se zbavit stresu. Jsou k dostání  
v červené a sytě růžové barvě o velikosti 70 x 65 x 54 mm. Při mačkání se vrací zpět  
do původního tvaru. Je možné na ně umístit reklamní prvky.

Antistresové míčky

Antistresové míčky o průměru 63 mm jsou k dostání v sytě růžové, žluté, modré a zelené 
barvě. Při mačkání se vrací zpět do původního tvaru. Je možné na ně umístit reklamní 
prvky.
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AeroStep
AeroStep je možné využívat ke cvičení rovnováhy, provádění tzv. squatů (dřepů), 
posilování břišního svalstva a pasu, protahování, zlepšování koordinace. AeroStep je 
možné rovněž využívat při step-aerobiku, tj. při simulaci chůze do schodů (AeroStep se 
pokládá na stepper). AeroStep se dá rovněž položit na stepper, čímž slouží jako posilovací 
lavice. AeroStep můžete položit také přímo na podložku  a posilovat.

Gelová vajíčka Eggsercizer
Gelová vajíčka „Eggsercizer“ se používají pro cílený trénink prstů, ruky, zápěstí  
a předloktí. Pomáhají obnovovat jejich funkci a sílu. Eggsercizer je ideální pro  
rekonvalescenci po mrtvici, artritidu, rehabilitaci a snižování stresu. Používají se jak 
nahřátá, tak nenahřátá. Jejich tvar kopíruje přirozené kontury dlaně. Pravidelným  
cvičením dochází ke zlepšení úchopu, zvyšování zručnosti a pohyblivosti  
a rozvoji motorických schopností. Používají se rovněž ke snížení stresu. Jsou k dostání  
v oranžové barvě (provedení extra soft) a zelené (soft). Na mechanická poškození  
se záruka nevztahuje. Péče - myjte vajíčka v teplé mýdlové vodě. Usušte je jemým  
čistým ručníkem. K odstranění lepkavosti použijte pudr.
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