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Za poslední tři roky došlo v Celeste k mnoha událostem – společnost změnila majitele, přestěhovala se z Prahy do Hradce 
Králové a bylo rozšířeno portfolio nabídky – a všechny tyto události vedly k tomu, že nyní můžeme našim zákazníkům nabíd-
nout širokou škálu výrobků pro zlepšení a udržení zdraví a zdravého životního stylu. Naším cílem je neustále se zaměřovat 
nejen na pomoc při zdravotních potížích, ale zejména pomáhat při prevenci a udržení dobrého zdraví a chránit ho, aby 
vydrželo co nejdéle. Zároveň zaměřujeme naši pozornost na ekologicky šetrné výrobky, protože naše zdraví je úzce spjato 
s tím, jaké bude naše životní prostředí a jestli si ho dokážeme udržet čisté. 
Z  tohoto důvodu do našeho sortimentu přibylo mnoho nových výrobků, mezi které patří nové ekologické míče LEDRA-
GOMMA, kompletní nabídka podložek a pomůcek na jógu, široká škála nahřívacích polštářků, tejpy a bandáže, sportovní 
kosmetické přípravky LAVIT, plavecké pomůcky a nejnověji také stínící obaly pro ochranu před elektrosmogem - takže výběr 
je teď přímo nebeský. Doba je nejistá, plná zvratů, virů a civilizačních nemocí. Je na každém z nás, abychom chránili své 
zdraví a my pevně věříme, že Vám v tom můžeme pomoci našimi výrobky.
Veškerou nabídku sortimentu najdete také na našich internetových stránkách www.celeste.cz., kde můžete zboží rovnou 
objednat…a pak už jen ho používat a udržovat se fit!
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Co je dobré pro životní prostředí, je dobré i pro vás
Ledragomma - Italský vynálezce a výrobce velkých gymnastických míčů dbá na životní prostředí, zdraví a pohodu, a proto vyvinul biologický míč, který je z velké části vyroben ze surovin rostlinného původu (40% až 60% - Certifikát nezávislého auditu: 
OK Siegel TÜV Rakousko). K dosažení svých cílů tak máte k dispozici míče nejvyšší kvality a zároveň pomáháte dbát na životní prostředí. To je dosaženo prostřednictvím výrobního procesu s nízkým dopadem na životní prostředí. Zúčastněte se udržitel-
ného rozvoje a boje proti globálnímu oteplování!

LEDRAGOMMA®

GYMNASTIK BALL MAXAFE BIOBASED – 42 CM
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00913 limetková 42 cm

GYMNASTIK BALL MAXAFE BIOBASED – 53 CM
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00914 limetková 53 cm

GYMNASTIK BALL MAXAFE BIOBASED – 65 CM
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00899 limetková 65 cm

GYMNASTIK BALL MAXAFE BIOBASED – 75 CM
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00915 limetková 75 cm

GYMNASTIK BALL   
MAXAFE BIOBASED – 42 CM | 53 CM | 65 CM | 75 CM

NOVINKA
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GYMNASTIK BALL  
MAXAFE - TONKEY – 42 CM | 53 CM | 65 CM | 75 CM

GYMNASTIK BALL MAXAFE - TONKEY – 42 CM
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00602A modrá 42 cm
RC00602B zelená 42 cm
RC00602C smetanová 42 cm
RC00602D červená 42 cm
RC00602E fialová 42 cm
RC00602F oranžová 42 cm
RC00602G limetková 42 cm
RC00602H šedá 42 cm
RC00602I růžová 42 cm

GYMNASTIK BALL MAXAFE - TONKEY – 53 CM
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00594A modrá 53 cm
RC00594B zelená 53 cm
RC00594C smetanová 53 cm
RC00594D červená 53 cm
RC00594E fialová 53 cm
RC00594F oranžová 53 cm
RC00594G limetková 53 cm
RC00594H růžová 53 cm
RC00594I šedá 53 cm

GYMNASTIK BALL MAXAFE - TONKEY – 65 CM
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00585A modrá 65 cm
RC00585B zelená 65 cm
RC00585C smetanová 65 cm
RC00585D červená 65 cm
RC00585E šedá 65 cm
RC00585F fialová 65 cm
RC00585G oranžová 65 cm
RC00585H limetková 65 cm
RC00585I růžová 65 cm

GYMNASTIK BALL MAXAFE - TONKEY – 75 CM
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00576A modrá 75 cm
RC00576B zelená 75 cm
RC00576C smetanová 75 cm
RC00576D červená 75 cm
RC00576E šedá 75 cm
RC00576F fialová 75 cm
RC00576G oranžová 75 cm
RC00576H limetková 75 cm
RC00576I růžová 75 cm
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Gymnastické míče se speciální povrchovou úpravou MAXAFE jsou vyrobené z patentovaného pevného a pružného plastu Flexton Silpower, který má zvětšenou bezpečnostní odolnost při poškození. Při náhodném propích-
nutí nebo poškození míče uchází vzduch pomalu a nedochází k celkovému prasknutí míče. Díky tomu je zajištěna bezpečnost osoby, která na míči cvičí. Míče jsou barevné a měkké. Baleno v krabici včetně cvičební brožury.  
Různá barevná provedení. Nosnost až 400 kg. 

LEDRAGOMMA® 
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PHYSIO BALL  
MAXAFE – 85 CM | 95 CM | 105 CM | 120 CM

PHYSIO BALL MAXAFE – 85 CM
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00564 smetanová 85 cm
RC00565 šedá 85 cm

PHYSIO BALL MAXAFE – 95 CM
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00566 smetanová 95 cm
RC00567 šedá 95 cm

PHYSIO BALL MAXAFE – 105 CM
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00568 šedá 105 cm

PHYSIO BALL MAXAFE – 120 CM
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00569 šedá 120 cm
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Gymnastické míče jsou vyrobené z materiálu Flexton Silpower s úpravou MAXAFE. Physiobally jsou zvláště měkké a velké a jsou určené pro cvičení a fyzioterapii. Nosnost až 400 kg.

LEDRAGOMMA®



6

Velké míče určené pro gymnastická cvičení, aerobic, sezení, zábavu i rehabilitaci.  
Nosnost: 200 kg.

GYMNASTICKÉ MÍČE YATE 
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YATE GYMBALL   
55 CM | 65 CM | 75 CM | 100 CM

GYMBALL – 55 CM
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00612 šedá 55 cm
RC00613 modrá 55 cm

GYMBALL – 65 CM
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00082 červená 65 cm
RC00083 modrá 65 cm

GYMBALL – 75 CM
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00084 modrá 75 cm

GYMBALL – 100 CM
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00144 modrá 100 cm

GYMBALL S VÝSTUPKY    
65 CM

GYMBALL S VÝSTUPKY – 65 CM
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00142 modrá 65 cm
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EGGBALL MAXAFE   
18 × 36 CM | 45 × 65 CM |  55 × 80 CM |  65 × 95 CM | 85 × 125 CM

Oválné míče jsou vhodné na procvičování psychomotoriky, používají se pro rekonvalescenci po operacích (např. ledvin) a pro gymnastická cvičení. Oválný tvar těchto míčů zajišťuje větší kontakt s podlahou a zaručuje uživateli větší stabilitu  
během cvičení.
Nosnost: 400 kg.

OVÁLNÉ MÍČE LEDRAGOMMA® EGGBALL 

EGG BALL MAXAFE – 18 × 36 CM
KAT. ČÍSLO BARVA ROZMĚR
RC00698 modrá 18 × 36 cm

EGG BALL MAXAFE – 45 × 65 CM
KAT. ČÍSLO BARVA ROZMĚR
RC00113 zelená 45 × 65 cm
RC00461 šedá 45 × 65 cm

EGG BALL MAXAFE – 65 × 95 CM
KAT. ČÍSLO BARVA ROZMĚR
RC00116 modrá 65 × 95 cm
RC00462 šedá 65 × 95 cm

EGG BALL MAXAFE – 55 × 80 CM
KAT. ČÍSLO BARVA ROZMĚR
RC00114 šedá 55 × 80 cm
RC00703 bílá 55 × 80 cm
RC00704 oranžová 55 × 80 cm
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EGG BALL MAXAFE – 85 × 125 CM
KAT. ČÍSLO BARVA ROZMĚR
RC00116 modrá 85 × 125 cm
RC00462 šedá 85 × 125 cm
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OVERBALL   
ORIGINAL GYMNIC

SOFGYM OVER   
ORIGINAL GYMNIC

OVER GYM BALL    
YATE

SOFFBALL MAXAFE    
TONKEY

Měkké, lehké a odolné míče, které umožňují provádět ši-
roké spektrum cvičení při aerobiku, rehabilitaci, v předpo-
rodních a poporodních kurzech a při cvičení pilates. Vhod-
né pro všechny věkové kategorie. Nosnost: 80 kg

OVERBALL a SOFTGYM OVER jsou stejné míče a liší se pou-
ze způsobem balení a délkou zátky. Míče OVER BALL jsou 
určeny zejména pro dechová cvičení, mají dlouhou zátku 
(v souladu se Zákonem o bezpečnosti hraček) a jsou ba-
lené v krabičce. SOFTGYM OVER se využívá především pro 
balanční cvičení, mají krátkou zátku a jsou balené v PE 
sáčku. Nosnost: 80 kg

Měkké míče pro balanční cvičení při aerobiku, fitness a re-
habilitaci. Vhodné pro kompenzační cvičení pomalejšího 
charakteru zaměřené na odstraňování vadného držení 
a  svalové dysbalance těla. Zapojuje hluboký stabilizační 
svalový systém - zejména svaly zad, krku, břicha a páne-
vního dna. Nosnost: 100 kg

Lehké a velmi odolné míče vyrobené z kvalitního materiá-
lu. Míče mají stejné vlastnosti jako Overball, ale mají vyšší 
odolnost a nosnost až 150 kg.

OVERBALL – ORIGINAL GYMNIC
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00001 žlutá 23 cm
RC00431 modrá 23 cm
RC00432 červená 23 cm

SOFGYM OVER  – ORIGINAL GYMNIC
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00121 žlutá 23 cm
RC00433 modrá 23 cm
RC00434 červená 23 cm

OVER GYM BALL – YATE
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00119 modrá 26 cm
RC00774 zelená 26 cm
RC00775 růžová 26 cm

SOFFBALL MAXAFE – TONKEY 
KAT. ČÍSLO BARVA PRŮMĚR
RC00122 fialová 15 cm
RC00123 smetanová 22 cm
RC00436 fialová 22 cm
RC00124 fialová 26 cm
RC00437 modrá 26 cm
RC00125 fialová 30 cm
RC00435 šedá 30 cm
RC00126 fialová 40 cm
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DVOJČINNÁ
ZÁVĚSNÁ SÍŤ  

NA MÍČE
SADA  

NA OPRAVU MÍČŮ FIXA KIT 
JISTÍCÍ MISKA

RUČNÍ PUMPIČKA  
OBOUSMĚRNÁ

PÁS  
K ULOŽENÍ MÍČŮ NA SEBE

KNIHA + DVD  
CVIČÍME NA VELKÉM MÍČI

Pumpa dvojčinná s hadicí pro rychlé nafukování a vyfuko-
vání míčů, matrací, bazénů, člunů atd. Součástí je několik 
nástavců pro různé ventily.

Jistící miska je vhodná pro gymnastické a rehabilitační 
míče 42–120 cm. Snadný způsob, jak okamžitě uložit gym-
nastický a rehabilitační míč ve chvíli, kdy se nepoužívá.  

Sada Fixa Kit je výhradně určena na opravy míčů a výrob-
ků z materiálu Flexton Silpower MAXAFE. Pomocí sady lze 
zalepit propíchnutí a rozříznutí až do 5 mm. Obsah: lepidlo, 
záplaty

Pumpička je výborným pomocníkem určeným k regulaci 
pevnosti a velikosti gymnastických, rehabilitačních míčů, 
masážních a rehabilitačních pomůcek atd. 

Pás slouží k umístění nafouknutých gymnastických míčů 
na sebe. Praktický doplněk, který pomáhá šetřit místo.

Kniha a DVD Cvičíme na velkém míči obsahuje 144 stran 
různých cviků a DVD s 50 minutami cvičení na velkém 
rehabilitačním míči. Autorkami knihy a DVD jsou PaedDr. 
Hana Janošková, PaedDr. Marta Muchová a PhDr. Karla To-
mánková, CSc.

SADA NA OPRAVU MÍČŮ FIXA KIT 
KAT. ČÍSLO BARVA
RC00261A červená
RC00261B fialová
RC00261C limetková
RC00261D modrá
RC00261E oranžová
RC00261F růžová 
RC00261G smetanová
RC00261H šedá
RC00261I zelená

PUMPA DVOJČINNÁ
KAT. ČÍSLO
RC00781

RUČNÍ PUMPIČKA OBOUSMĚRNÁ
KAT. ČÍSLO
RC00087

PÁS K ULOŽENÍ MÍČŮ NA SEBE
KAT. ČÍSLO
RC00094 

KNIHA + DVD – CVIČÍME NA VELKÉM MÍČI
KAT. ČÍSLO
RC00056 

JISTÍCÍ MISKA 
KAT. ČÍSLO PRŮMĚR
RC00091 22 cm
RC00092 26 cm
RC00093 30 cm

ZÁVĚSNÁ SÍŤ NA MÍČE
KAT. ČÍSLO VELIKOST
RC00036 síť na 3-4 velké míče
RC00037 síť na míč 75 cm
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BALANČNÍ PODLOŽKY A PODLOŽKY NA SEZENÍ 

Podložka Senso slouží k posilování bederní páteře, zlepšení rovnováhy a pocitu 
pohody. Podložka je nafukovací, pomocí jehlového ventilku je možné regulovat 
množství vzduchu uvnitř. Spodní strana není zcela hladká, vrchní strana obsahu-
je bodlinky o různé velikosti. Průměr: 34 cm
Nosnost: 300 kg

Air Pad je nafukovací masážní podložka s nastavitelnou tuhostí. Patří mezi ba-
lanční výrobky, které slouží k sezení, cvičení a rehabilitaci. Průměr: 34 cm. Nos-
nost: 130 kg

Podložka Fit Sit má spodní stranu hladkou a vrchní s kulatými bodlinkami. Je 
vhodná pro dosažení správného držení těla při sezení. Průměr 38 cm.

PODLOŽKA   
SENSO 34

BALANČNÍ PODLOŽKA    
AIR PAD

SEDACÍ KLÍN    
FIT SIT

RC00007A - R 
KAT. ČÍSLO BARVA
RC00007A bílá
RC00007B červená
RC00007C fialová lila
RC00007D fialová violet
RC00007E modrá střední mandarin
RC00007F modrá světlá nebeská
RC00007G modrá tmavá
RC00007H oranžová
RC00007I růžová střední cardenal
RC00007J růžová střední fuchsia
RC00007K růžová světlá
RC00007L růžová tmavá cherry
RC00007M šedá světlá
RC00007N šedá tmavá
RC00007O tyrkysová
RC00007P zelená světlá
RC00007Q zelená tmavá
RC00007R žlutá

BALANČNÍ PODLOŽKA AIR PAD 
KAT. ČÍSLO BARVA
RC00853 tyrkysová
RC00854 šedá

SEDACÍ KLÍN FIT SIT
KAT. ČÍSLO BARVA
RC00319 modrá
RC00320 zelená
RC00321 červená
RC00322 šedá
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Podložka Dynair Ballkissen je terapeutická a cvičební pomůcka s bodlinkami vy-
robená z vysoce kvalitního Rutonu. Jednoduché dynamické sezení a cvičení pro 
silná záda, lepší rovnováhu a pocit pohody. Je používána jako nestabilní plocha 
pro záda a fitness cvičení. Průměr: 33 cm.

Podložka Dynair Ballkissen je terapeutická a cvičební pomůcka vyrobená z vy-
soce kvalitního Rutonu. Jednoduché dynamické sezení a cvičení pro silná záda, 
lepší rovnováhu a pocit pohody. Je používána jako nestabilní plocha pro záda 
a fitness cvičení. Průměr: 33 cm.

Velká balanční podložka o průměru 36 cm. Jednoduché dynamické sezení a cvi-
čení pro silná záda, lepší rovnováhu a pocit pohody. Průměr: 36 cm.

DYNAIR   
SENSO BALLKISSEN 33

DYNAIR    
BALLKISSEN 33 

DYNAIR    
BALLKISSEN 36 

DYNAIR SENSO BALLKISSEN 33 
KAT. ČÍSLO BARVA
RC00305A černá
RC00305B červená
RC00305C fialová
RC00305D modrá
RC00305E oranžová
RC00305F tyrkysová
RC00305G zelená

DYNAIR BALLKISSEN 36 
KAT. ČÍSLO BARVA
RC00302 fialová
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DYNAIR SENSO BALLKISSEN 33 
KAT. ČÍSLO BARVA
RC00310A černá
RC00310B červená
RC00310C modrá
RC00310D oranžová
RC00310E tyrkysová
RC00310F zelená
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PODLOŽKY   
DYNAIR SENSO MINI (SADA 4 KS + PUMPIČKA)  

BALANČNÍ DESKA   
DŘEVĚNÁ

PODLOŽKY   
ACTIVA DISC 40
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PODLOŽKY DYNAIR SENSO MINI
KAT. ČÍSLO PRŮMĚR
RC00300 20 cm
RC00301 16 cm

Podložky Activa Disc můžete využít jako sedací klín na židli nebo na cvičení 
a posílení celého těla. Při sezení přednostně posilujete bez napětí nebo námahy 
zádové a břišní svalstvo. Používá se k proprioceptivnímu a rovnovážnému cvi-
čení, ve fyzioterapeutické rehabilitaci k odstraňování různých patologií dolních 
končetin. 

Podložky Dynair Senso Mini jsou díky své velikosti, vhodné pro malé dětské nohy 
a ruce. Použití v mateřských školkách, sportovních kurzech a také ve fyzioterapii 
ke zvýšení vnímavosti a k tréninku stability.

Balanční deska pomáhá zlepšit rovnováhu a stabilitu celého těla. Jejím použí-
váním se posiluje svalstvo spodní části zad a nohou. Výhodou je, že při cvičení 
nejsou namáhané klouby, a proto se využívá jako pomůcka při rehabilitaci po 
zranění kotníků a kolen.

PODLOŽKY ACTIVA DISC 40
KAT. ČÍSLO PRŮMĚR BARVA
RC00061 Junior 30 cm žlutá
RC00323 Standard 40 cm modrá
RC00324 Standard 40 cm červená
RC00325A Maxafe 40 cm černá
RC00325B Maxafe 40 cm červená  
RC00325C Maxafe 40 cm fialová
RC00325D Maxafe 40 cm limetková
RC00325E Maxafe 40 cm modrá
RC00325F Maxafe 40 cm oranžová
RC00325G Maxafe 40 cm růžová
RC00325H Maxafe 40 cm smetanová
RC00325I Maxafe 40 cm zelená

BALANČNÍ DESKA DŘEVĚNÁ 
KAT. ČÍSLO PRŮMĚR BARVA
RC00817 39 cm hnědá / černá
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BALANČNÍ POLOKOULE   
S BODLINKAMI 

BALANČNÍ POLOKOULE   
SENSO BALANCE IGEL

BALANČNÍ POLOKOULE   
HALF BALL 

Velmi užitečné pomůcky k trénování stability. Pomáhají ke zvýšení fyzické koor-
dinace, rovnováhy, ohebnosti a vnímavosti, jsou skvělé pro masáž nohou a jejich 
relaxaci.  Doporučujeme kupovat po páru (na každou nohu 1 ks).

Balanční polokoule s výstupky od renomovaného německého výrobce TOGU se 
používají k tréninku rovnováhy, zlepšují koordinaci, ohebnost a vnímavost. Polo-
koule jsou určeny pro každý věk a jsou vhodné také pro masáž nohou a jejich 
relaxaci.

Polokoule s rýhami o průměru 14 cm se používají k tréninku rovnováhy, zlepšují 
koordinaci, ohebnost a vnímavost. Dovolují stabilnější fixování k podlaze a s va-
riací tlaku této pomůcky může člověk snadno a efektivně měnit stupeň obtížnosti 
cvičení. Polokoule Half Ball jsou ideální pro lyžařský výcvik a rehabilitaci.

BALANČNÍ POLOKOULE S BODLINKAMI YATE  
KAT. ČÍSLO PRŮMĚR BARVA
RC00776 16 cm modrá
RC00777 16 cm oranžová

BALANČNÍ POLOKOULE SENSO BALANCE IGEL  
KAT. ČÍSLO PRŮMĚR BARVA
RC00141A 16 cm červená
RC00141B 16 cm fialová
RC00141C 16 cm modrá
RC00141D 16 cm růžová
RC00141E 16 cm zelená
RC00141F 16 cm žlutá

BALANČNÍ POLOKOULE SENSO BALANCE IGEL  
KAT. ČÍSLO PRŮMĚR BARVA
RC00411 14 cm modrá
RC00412 14 cm červená
RC00413 14 cm žlutá
RC00016 14 cm zelená
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HALF BALL   

Nafukovací balanční podložka s gumovými expandery. HALF BALL slouží k pro-
cvičení spodních i horních svalových partií. Pumpa je součástí výrobku.

Pěnové oválné nestabilní podložky, jejichž cílem je zajištění progresu při trénin-
ku rovnováhy. Jsou účinné pro trénink a  rehabilitaci dolních končetin, zvýšení 
sportovní výkonnosti a k procvičování ohebnosti a sensomotoriky. 

HALF BALL
KAT. ČÍSLO PRŮMĚR NOSNOST
RC00018 62 cm 150 kg

BALANČNÍ PLOCHA   
STABILITY TRAINER

BALANČNÍ PLOCHA STABILITY TRAINER
KAT. ČÍSLO ROZMĚRY BARVA
RC00137 44 × 24,5 × 5 cm modrá
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Tatami GYM jsou desky čtvercového tvaru vyrobené z pě-
nového polyetylenu, po všech stranách opatřené zámky. 
Jedná se o středně měkký, vysoce kvalitní sportovní po-
vrch vyvinutý pro ochranu pohybového ústrojí, zejména 
nohou při prudkém dopadu na podložku nebo při pádu 
u bojových sportů. Další velmi oblíbené využití je podla-
ha pro domácí fitness, cvičební podložka pro jógu, hrací 
povrch pro děti apod. Snadné skládání a rozkládání, vyni-
kající tepelně izolační vlastnosti, nesavý materiál, špičkové 
tlumení hluku.

Tatami EVA jsou desky čtvercového tvaru vyrobené z vy-
soce odolného pěnového polyetylenu, po všech stranách 
opatřené zámky. Jedná se o měkký sportovní povrch vyvi-
nutý pro ochranu pohybového ústrojí, zejména nohou při 
prudkém dopadu na podložku nebo při pádu u bojových 
sportů. Další velmi oblíbené využití je podlaha pro domá-
cí fitness, cvičební podložka, hrací povrch pro děti apod. 
Snadné skládání a rozkládání, vynikající tepelně izolační 
vlastnosti, nesavý materiál, špičkové tlumení hluku.

Pěnový koberec je vyrobený z příjemného měkkého polye-
tylenu se zámky po celém obvodu, které umožňují vytvořit 
plochu požadované velikosti. Vhodné jako podložka pro 
cvičení nebo jako tepelně izolační podlaha pro děti od 
3 let. Díky své velikosti má minimální nároky na skladování. 
Koberec můžete kdykoliv složit a znovu rozložit. Jednodu-
chá údržba.

Dlaždice z polyetylenové pěny se zámky, které po složení 
vytvoří plochu pod rotoped a další náčiní. Pro vyšší odol-
nost proti poškození mají dlaždice vyšší tuhost než běžná 
karimatka. Chrání podlahu před poškrábáním, tlumí zvuky 
a izoluje od chladu. Možno použít i jako podložku na cviče-
ní nebo jako hrací plochu pro děti. Snadná údržba a skla-
dování. Balení obsahuje 4 ks a okraje, ze kterého se vytvoří 
plocha 110 × 110 cm nebo 220 × 55 cm.

Certifikát Č.U.B.U. – toto tatami splňuje 
požadavky pro výcvik bojových umění.

PODLOŽKY NA CVIČENÍ A NA JÓGU 

TATAMI GYM 20 TATAMI EVA 20

TATAMI GYM 20 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR MATERIÁL BARVA
RC00790 100 × 100 × 2 cm PE modrá/červená

TATAMI EVA 20 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR MATERIÁL BARVA
RC00789 100 × 100 × 2 cm PE modrá/červená

TATAMI EVA 20 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR MATERIÁL BARVA
RC00691 55 × 55 × 0,8 cm × 4 ks PE černá

PĚNOVÝ KOBEREC   
DVOUBAREVNÝ 

FITNESS PUZZLEMAT  

PĚNOVÝ KOBEREC DVOUBAREVNÝ  
KAT. ČÍSLO ROZMĚR MATERIÁL BARVA

RC00921 29 × 29 × 1,2 cm PE růžová/ 
tmavě modrá

RC00922 29 × 29 × 1,2 cm PE světle zelená/
tmavě zelená

RC00923 29 × 29 × 1,2 cm PE světle zelená/
černá

RC00924 29 × 29 × 1,2 cm PE žlutá/ 
oranžová

RC00925 29 × 29 × 1,2 cm PE růžová/ 
světle zelená

RC00926 29 × 29 × 1,2 cm PE fialová/ 
zelená
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Velmi pohodlná podložka z  elastického materiálu vhod-
ného pro cvičení a rehabilitaci. Netlačí pod zády, kyčlemi 
a  dalšími částmi těla, které jsou při cvičení na zemi na-
máhány. Materiál je odolný proti poškození a opotřebení. 
Ideální pro rehabilitaci, na domácí cvičení, do tělocvičen 
a fitness center. 

Kvalitní pěnová podložka, která díky šířce 70 cm vytváří 
dostatečnou ochranu proti chladu a nečistotě. Tloušťka 
12 mm poskytuje výbornou tepelnou izolaci a také velmi 
dobré pohodlí. 

Pohodlná pěnová podložka do tělocvičen, na cvičení doma 
i na venkovní použití. K dodání široká škála barev. 

Skládací karimatka má 6 dílů, lehce se sbalí do kufru auta, 
batohu, nebo do tašky na cvičení. Šíře každého pole je 
30  cm. Využít jí můžete na cvičení, ale také na turistiku, 
pláž atd.

PODLOŽKA   
FITNESS SUPER ELASTIC  

PODLOŽKA   
JEDNOVRSTVÁ AEROBIC  

PODLOŽKA   
JEDNOVRSTVÁ 8 SKLÁDACÍ  

PODLOŽKA   
FITNESS MAXI (YATE M04736)  
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PODLOŽKA FITNESS SUPER ELASTIC 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR MATERIÁL BARVA HMOTNOST

RC00197 190 × 61 × 1,4 cm PE fialová/
šedá 500 g

RC00198 95 × 61 × 1,4 cm PE fialová/
šedá 250 g

PODLOŽKA JEDNOVRSTVÁ 8 SKLÁDACÍ  
KAT. ČÍSLO ROZMĚR MATERIÁL BARVA HMOTNOST

RC00821 180 × 50  
× 0,8 cm PE hráškově  

zelená 210 g

PODLOŽKA JEDNOVRSTVÁ AEROBIC   
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA HMOTNOST
RC00034A 90 × 50 × 0,8 cm červená 100 g
RC00034B 90 × 50 × 0,8 cm oranžová 100 g
RC00034C 90 × 50 × 0,8 cm růžová 100 g
RC00034D 90 × 50 × 0,8 cm žlutá 100 g
RC00034E 90 × 50 × 0,8 cm tmavě modrá 100 g
RC00034F 90 × 50 × 0,8 cm šedá 100 g
RC00034G 90 × 50 × 0,8 cm tmavě zelená 100 g
RC00034H 90 × 50 × 0,8 cm světle modrá 100 g
RC00034I 90 × 50 × 0,8 cm hráškově zelená 100 g

PODLOŽKA FITNESS MAXI 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR MATERIÁL BARVA HMOTNOST

RC00927 190 × 70 × 1,2 cm PE šedá/
modrá 480 g

RC00928 95 × 70 × 1,2 cm PE šedá/
modrá 240 g
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Praktická podložka s textilním povrchem, která se dá se 
složit na tři díly. Podložka je vhodná zejména na cvičení, 
ale také na pláž. Textilní povrch je příjemný na dotyk, ne-
klouže a absorbuje vlhkost. 

Sedátko je praktickým pomocníkem na cesty. Ochrání vás 
proti vlhku a chladu. Sedátko lze složit do menší velikosti, 
takže se vejde do tašky nebo do kapsy. Je možné vyrobit 
s plastickým logem vaší firmy nebo klubu. Široká škála 
barev.

Dětské sedátko se zvířátky podporuje kreativitu dětí. Zví-
řátka lze vyjmout a vrátit zpět. Lze použít ve vodě.

Pěnová podložka je vhodná na cvičení a strečink, ale i na 
piknik, pláž nebo na kempování. 

PODLOŽKA   
TEXTIL SKLÁDACÍ  

SEDÁTKO   
SKLÁDACÍ  

SEDÁTKO   
SE ZVÍŘÁTKY  

PODLOŽKA   
JEDNOVRSTVÁ  

PODLOŽKA TEXTIL SKLÁDACÍ 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA HMOTNOST
RC00815 90 × 50 × 0,8 cm modrá / červená 250 g

SEDÁTKO SE ZVÍŘÁTKY 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA
RC00788 21 × 30 cm různé

PODLOŽKA JEDNOVRSTVÁ  
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA HMOTNOST
RC00035A 180 × 50 × 0,8 cm červená 210 g
RC00035B 180 × 50 × 0,8 cm oranžová 210 g
RC00035C 180 × 50 × 0,8 cm žlutá 210 g
RC00035D 180 × 50 × 0,8 cm světle modrá 210 g
RC00035E 180 × 50 × 0,8 cm tmavě modrá 210 g
RC00035F 180 × 50 × 0,8 cm hráškově zelená 210 g
RC00035G 180 × 50 × 0,8 cm šedá 210 g
RC00035H 180 × 50 × 0,8 cm tmavě zelená 210 g
RC00035I 180 × 50 × 0,8 cm růžová 210 g

SEDÁTKO SKLÁDACÍ   
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA
RC00830 36 × 27 × 0,8 cm červená
RC00831 36 × 27 × 0,8 cm oranžová
RC00832 36 × 27 × 0,8 cm růžová
RC00834 36 × 27 × 0,8 cm žlutá
RC00835 36 × 27 × 0,8 cm hráškově zelená
RC00836 36 × 27 × 0,8 cm světle modrá
RC00837 36 × 27 × 0,8 cm tmavě modrá
RC00838 36 × 27 × 0,8 cm tmavě zelená
RC00839 36 × 27 × 0,8 cm šedá
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Yoga mat s protiskluzovým povrchem je vyrobena z kva-
litního PVC, který je odolný proti mechanickému poško-
zení a  jednoduchý na údržbu. Baleno v  praktické tašce 
s uchem. 

Podložka je vyrobena z  kvalitního PVC materiálu a  má 
protiskluzový povrch, který je odolný proti mechanickému 
poškození a je tvarové stálá. Ideální pro jógu, strečink a fit-
ness. Dodáváno s popruhem na nošení. 

YOGA MAT TPE je vyrobena z ekologického TPE materiálu 
(neobsahuje alergenní latex, ftaláty, azobarviva ani PVC), 
který má díky uzavřené buňkové struktuře vynikající tva-
rovou stálost, neklouže, je odolný proti vodě, trvanlivý, eko-
logický a recyklovatelný. Při výrobě se nepoužívají žádná 
lepidla. 

Spodní strana je z přírodní gumy a svrchní z mikrovlákna. 
Osvědčila se zejména na Hot jógu a dynamické jógové 
lekce. Sbalíte ji bez problému i do kabelky, proto je to nej-
vhodnější typ jogamatky na cestování. 

YOGA MAT    
JEDNOVRSTVÁ S TAŠKOU  

YOGA MAT    
DVOUVRSTVÁ  

YOGA MAT    
DVOUVRSTVÁ TPE  

YOGA MAT    
SE VZOREM 1 MM  
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YOGA MAT JEDNOVRSTVÁ S TAŠKOU 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA HMOTNOST
RC00040 173 × 61 × 0,4 cm zelená 840 g
RC00402 173 × 61 × 0,4 cm růžová 840 g
RC00907 173 × 61 × 0,4 cm tyrkysová 840 g
RC00908 173 × 61 × 0,4 cm tmavě modrá 840 g

YOGA MAT DVOUVRSTVÁ TPE 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA HMOTNOST
RC00127 173 × 61 × 0,6 cm zelená / tm. zelená 1230 g
RC00147 173 × 61 × 0,6 cm fialová / růžová 1230 g
RC00855 173 × 61 × 0,6 cm tyrkysová / šedá 1230 g

YOGA MAT SE VZOREM 1 MM 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA HMOTNOST
RC00150 185 × 68 × 0,1 cm vzor A 1120 g
RC00151 185 × 68 × 0,1 cm vzor B 1120 g
RC00196 185 × 68 × 0,1 cm vzor C 1120 g

YOGA MAT  DVOUVRSTVÁ  
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA HMOTNOST
RC00145 173 × 61 × 0,6 cm fialová / růžová 1480 g
RC00146 173 × 61 × 0,6 cm zelená / šedá 1480 g

RC00196

RC00151

RC00150
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Luxusní podložka na jógu s originálním designem. Díky 
silné přírodní gumě na spodní straně a povrchu z mikro-
vlákna je cvičení velmi pohodlné. Jogamatka je dostatečně 
měkká a zároveň příjemná na dotek. Protiskluzový povrch 
je odolný proti mechanickému poškození.

Bloky jsou velmi lehké, pevné a neklouzavé, a proto po-
skytují komfort a stabilitu a můžete je používat v jakékoliv 
jógové pozici. 

Kruh na jógu (Yoga Wheel) je cvičební pomůcka posilující 
hluboké zádové svaly, které podpírají páteř. Kruh pomůže 
prohloubit cvičební pozice, více se zaklánět a protáhnout 
tělo. Lze ho použít také k uvolnění napětí a svalové ztuh-
losti v horní polovině těla, získání ohebnosti v oblasti pán-
ve a kyčelních kloubů. Je vyrobený z nezávadného odolné-
ho plastu, potaženého měkkou, protiskluzovou a na dotyk 
příjemnou TPE pěnou.

Taška vám ulehčí přenášení podložky a ochrání ji před po-
škozením a zašpiněním. Vnější strana je z bavlny a vnitřní 
z nylonu, zavírá se na zip. Na boku jsou otvory pro dobré 
větrání. Součástí tašky je široký nastavitelný popruh a kap-
sy na uložení peněženky nebo mobilu.

Podložky jsou vyrobeny z příjemného a lehkého TPE mate-
riálu. Můžete si je vzít kamkoliv s sebou a podložit si s nimi 
kolena nebo lokty a ty vás nebudou při různých pozicích 
bolet a nebudete mít žádné otlačeniny. Dodáváno v sadě 
po 2 ks

YOGA MAT    
SE VZOREM 4 MM  

YOGA BLOCK

KRUH NA JÓGU

TAŠKA    
NA JOGAMATKU  

PODLOŽKY NA JÓGU    
YOGA PAD  

YOGA MAT SE VZOREM 4 MM 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA HMOTNOST
RC00903 185 × 68 × 0,4 cm vzor F 3200 g
RC00904 185 × 68 × 0,4 cm vzor H 3200 g
RC00905 185 × 68 × 0,4 cm vzor Z 3200 g

YOGA BLOCK  
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA MATERIÁL
RC00066 23 × 15 × 7,5 cm modrá polyetylen
RC00780 23 × 15 × 7,5 cm šedá polyetylen

TAŠKA NA JOGAMATKU
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA
RC00895A 69 × 13 cm šedá
RC00895B 69 × 13 cm červená
RC00895C 69 × 13 cm fialová
RC00895D 69 × 13 cm černá

PO
DL

OŽ
KY

 N
A 

CV
IČ

EN
Í A

 N
A 

JÓ
GU

PODLOŽKY NA JÓGU YOGA PAD
KAT. ČÍSLO BARVA MATERIÁL
RC00888A zelená TPE
RC00888B růžová TPE
RC00888C fialová TPE
RC00888D černá TPE
RC00888E modrá TPE

RC00905

RC00904

RC00903

KRUH NA JÓGU
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA MATERIÁL

RC00889 ∅33 × 13 cm tmavě modrá / 
tyrkysová plast, TPE pěna
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MASÁŽNÍ A REHABILITAČNÍ POMŮCKY

MASÁŽNÍ MÍČEK     
IGEL BALL   

MASÁŽNÍ MÍČEK    
REFLEXNÍ   

MASÁŽNÍ MÍČEK    
JEŽEK   

MASÁŽNÍ MÍČEK     
TUHÝ BEZ BODLINEK  

Snižuje stres, aktivuje krevní oběh a mozek, uvolňuje sva-
ly a masíruje reflexní zóny dlaně. Masážní míčky mají na 
svém povrchu tvrdší bodlinky a používají se k provádění 
reflexních masáží dlaní, chodidel a celého těla. Různá ba-
revná provedení.

Míček s měkkými bodlinkami na povrchu. Míčky jsou ur-
čeny k relaxaci a uvolnění. Používají se k provádění reflex-
ních masáží dlaní, chodidel a celého těla a také k procvičo-
vání úchopu, zlepšují krevní oběh. Bodlinky jsou příjemné 
na dotek. Různá barevná provedení.

Masážní míček bez bodlinek je vyroben z tvrdého PU ma-
teriálu a na povrchu je mírně polstrovaný. Díky odolnému 
materiálu se nedeformuje a neklouže. Je určený pro cílené 
uvolnění, aktivaci a úlevu od bolesti a tuhosti na různých 
částech těla. 

Masážní míčky jsou vhodné k reflexní masáži chodidel, 
dlaní i celého těla. Pomáhají při rehabilitaci - obnovová-
ní motorických dovedností při poúrazových stavech, po-
ruchách pohybového ústrojí apod.

MASÁŽNÍ MÍČEK IGEL BALL 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA
RC00383 ∅5,0 cm modrá
RC00384 ∅6,3 cm oranžová
RC00385 ∅7,8 cm žlutá
RC00386 ∅7,8 cm modrá
RC00387 ∅7,8 cm zelená
RC00388 ∅7,8 cm červená
RC00389 ∅9,2 cm červená
RC00390 ∅10,0 cm modrá

MASÁŽNÍ REFLEXNÍ MÍČEK 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA
RC00377A ∅6,0 cm růžová
RC00377B ∅6,0 cm žlutá 
RC00377C ∅6,0 cm oranžová
RC00377D ∅6,0 cm fialová
RC00377E ∅6,0 cm modrá
RC00377F ∅6,0 cm zelená

MASÁŽNÍ MÍČEK – JEŽEK 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA
RC00267 ∅7,0 cm zelená
RC00268 ∅8,0 cm červená 
RC00270 ∅9,0 cm modrá

MASÁŽNÍ MÍČEK TUHÝ BEZ BODLINEK
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA
RC00896 ∅5,0 cm černá
RC00897 ∅7,0 cm černá 
RC00898 ∅9,5 cm černá
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ACTIVA    
MÍČ     

AKUBALL    
MOLITANOVÝ MÍČEK      

NA MÍČKOVÁNÍ    
GUMOVÝ MÍČEK     

Míč Activa se používá při preventivních cvičeních a reha-
bilitaci. Jednoduše se nafukuje a vyfukuje s cílem měnit in-
tenzitu masáže. Každodenním používáním pomůže zlepšit 
krevní oběh, snížit stres a uvolnit svaly.

Nafukovací míč z PVC s tupými masážními výstupky. 
Akubally se používají v oblasti rehabilitace i při různých 
cvičebních lekcích, posilovacích a vyrovnávacích cvicích. 
Díky výstupkům dochází k intenzivní masáži podkožních 
vrstev a žádoucímu prokrvení pokožky.

Míčková facilitace neboli míčkování je technika vyvinutá 
českou fyzioterapeutkou Zdenou Jebavou. Masáž a terapie 
molitanovými míčky pomáhá především astmatickým dě-
tem při zvládání jejich nemoci. Je také vhodná na uvolnění 
svalů zad a hrudníku při vadném držení těla, problémech 
s vedlejšími nosními dutinami a podobně. 

Duté gumové míčky jsou středně tvrdé, a proto jsou vhod-
né jak pro sportovní aktivity, tak pro masáže a relaxaci. 

ACTIVA MEDIUM 13/16
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA
RC00369 ∅13/16 cm modrá
RC00370 ∅13/16 cm zelená 

MÍČ AKUBALL
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA
RC00059 ∅20 cm zelená

ACTIVA SMALL 9/12
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA
RC00373 ∅9/12 cm žlutá
RC00374 ∅9/12 cm červená 

GUMOVÝ MÍČEK
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA
RC00365A ∅5,7 cm červená
RC00365B ∅5,7 cm modrá
RC00365C ∅5,7 cm oranžová
RC00365D ∅5,7 cm zelená
RC00365E ∅5,7 cm žlutá

MOLITANOVÝ MÍČEK NA MÍČKOVÁNÍ
KAT. ČÍSLO MODEL MATERIÁL
RC00002 2 cm molitan
RC00003 4 cm molitan
RC00004 5 cm molitan
RC00005 7 cm molitan
RC00006 9 cm molitan
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VAJÍČKO HARD 12,5 CM    
MASÁŽNÍ VAJÍČKO     

7 CM    
MASÁŽNÍ VAJÍČKO     

11 CM PLNĚNÉ PÍSKEM   
MASÁŽNÍ VÁLEČEK      

DUO ROLL  

Masážní vajíčko s bodlinkami padne ergonomicky do ruky. 
Ideální pomůcka pro zlepšení krevního oběhu, reflexní 
zónovou masáž a pro relaxaci. Pomáhá při procvičování 
prstů, úchopu a posilování, podporuje prokrvení rukou. 

Masážní vajíčko s bodlinkami je plněné vzduchem a skvě-
le padne do ruky. Ideální pomůcka pro zlepšení krevního 
oběhu, reflexní zónovou masáž, pro relaxaci a  také pod-
poruje prokrvení rukou, uchopování, procvičování prstů 
a posilování.

Ideální pomůcka pro zlepšení krevního oběhu, reflexní zó-
novou masáž a pro relaxaci. Vajíčko má příjemně měkké 
bodlinky, které stimulují citlivost a podporují prokrvení. 
Díky ergonomickému tvaru padne dobře do dlaně a pří-
jemně se drží.

Masážní váleček DuoRoll má zvláštní tvar, díky kterému 
se hodí především na masáž zad a krku. Využít ho můžete 
také pro reflexní masáž nohou a k prokrvení různých čás-
tí těla. Každodenním používáním válečku uvolníte ztuhlé 
svalstvo a zredukujete stres. Váleček je vyroben z nezá-
vadného materiálu, jeho povrch je omyvatelný

MASÁŽNÍ JEŽEK – VAJÍČKO HARD 12,5 CM 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA
RC00029 ∅4,5 × 12,5 cm modrá

MASÁŽNÍ VÁLEČEK DUO ROLL
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA
RC00833  11 cm modrá

MASÁŽNÍ VAJÍČKO 11 CM PLNĚNÉ PÍSKEM 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA HMOTNOST
RC00747 11 cm modrá 250 g

MASÁŽNÍ VAJÍČKO 7 CM
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA
RC00295A 7 cm fialová
RC00295B 7 cm růžová
RC00295C 7 cm modrá
RC00295D 7 cm zelená
RC00295E 7 cm červená
RC00295F 7 cm stříbrná
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DUTÝ 15 CM  
MASÁŽNÍ VÁLEČEK      

S BODLINKAMI 15 CM  
MASÁŽNÍ VÁLEČEK      

TWIN ROLL   
MASÁŽNÍ VÁLEČEK      

STIMU ROLL    

Tvrdý váleček s  bodlinkami se používá k  masáži nohou 
a  těla a  k  reflexní terapii a  pomáhá zlepšit krevní oběh, 
snížit stres a uvolnit svaly. Rolováním válečku se prokrvuje 
pokožka a pomáhá k odstranění bolesti svalů. Váleček má 
uvnitř otvor pro lepší manipulaci.

Používá se k uvolnění svalů a snížení napětí. Může být po-
užit k masážní terapii i ke zlepšení zručnosti, k masáži ru-
kou i nohou. Pravidelné používání válečku pomáhá zlepšit 
krevní oběh, snížit stres a uvolnit svaly.

Váleček s bodlinkami Twin roll pomáhá zlepšit krevní oběh, 
snížit stres a uvolnit svaly. Rolováním válečku se prokrvuje 
pokožka a pomáhá zbavit se bolesti svalů. Vhodný k ma-
sáži nohou i jiných částí těla. Intenzitu masáže můžete 
jednoduše měnit nafukováním a vyfukováním válečku. 
Dodáváno v páru.

Masážní váleček využijete při domácí masáži i rehabilitaci. 
Pravidelné používání masážního válečku pomáhá zlepšit 
krevní oběh, snížit stres a uvolnit svaly. Intenzitu masáže 
můžete jednoduše měnit nafukováním a vyfukováním.

MASÁŽNÍ VÁLEČEK DUTÝ 15 CM
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA
RC00238 ∅5,5 × 15 cm modrá

MASÁŽNÍ VÁLEČEK S BODLINKAMI 15 CM
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA
RC00239 ∅5,5 × 15 cm modrá

MASÁŽNÍ VÁLEČEK STIMU ROLL 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA
RC00237 ∅7 × 32 cm červená

MASÁŽNÍ VÁLEČEK TWIN ROLL 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA
RC00032 ∅6,5 × 16 cm modrá
RC00033 ∅6,5 × 16 cm modrá
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33×14 CM     
MASÁŽNÍ VÁLEC      

45×15 CM     
MASÁŽNÍ VÁLEC      

62×14 CM     
MASÁŽNÍ PŮLVÁLEC      

30 CM     

Pěnový válec je vhodný pro masáže a  cviky k  protažení 
a  posílení trupu. Uvolňuje napětí a  protahuje zkrácené 
svaly. S masážním válcem se můžete zbavit bolesti svalů, 
urychluje rehabilitaci po zranění a námaze a připraví svaly 
na náročné cvičení, pomáhá zabránit vzniku celulitidy.

Půlválec pro cvičení jógy, pilates nebo jako masážní a re-
habilitační pomůcka. Lze ho použít jako podložku pod ko-
lena, kotníky nebo hlavu, k podepření části těla, která pak 
bude uvolněnější a  masáž tak bude účinnější. Použitím 
válce odlehčíte páteři. 

MASÁŽNÍ VÁLEC 33×14 CM 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA MATERIÁL
RC00201 33×14 cm černá EVA, PVC
RC00202 33×14 cm fialová EVA, PVC
RC00317 33×14 cm růžová EVA, PVC
RC00614 33×14 cm zelená EVA, PVC
RC00906 33×14 cm modrá EVA, PVC

MASÁŽNÍ VÁLEC 45×15 CM 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA MATERIÁL
RC00203 45×15 cm fialová EVA, PVC
RC00615 45×15 cm černá EVA, PVC

MASÁŽNÍ VÁLEC 62×14 CM 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA MATERIÁL
RC00438 62×14 cm černá EVA, PVC

MASÁŽNÍ PŮLVÁLEC 30 CM
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA MATERIÁL
RC00858 30×14x v.7 cm modrá EVA
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90 CM     
MASÁŽNÍ VÁLEC       

3V1     
MASÁŽNÍ TYČ        

MASSAGE ROLLER     
MASÁŽNÍ CHODNÍČEK         

YATE     

Masážní váleček z  EVA pěny se využívá při cvičení jógy, 
pilates nebo jako masážní a  rehabilitační pomůcka. Pra-
videlným cvičením napomáhá snížit bolest zad a kloubů, 
zpevnit střed těla, posílit stabilitu a  uvolnit svalstvo růz-
ně prováděnými masážními pohyby. Cvičením na válečku 
dochází ke zpevnění tělesného středu a zároveň aktivaci 
i  stabilizaci svalů, které jsou velmi důležité pro zdravá 
a pevná záda.

Spolehlivá a účinná pomůcka, určená k posilování i masá-
žím. Lze jej využít i při cvičení jógy či pilates nebo k posi-
lování určitých části těla. Je určený pro uvolnění a relaxaci 
namožených a ztuhlých svalů, snížení bolestivosti svalo-
vého systému a kloubů, pomáhá obnovit elasticitu ve sva-
lech a zvyšuje svalový rozsah. V sadě najdete válec tvrdý, 
pěnový a masážní tyč. Celá sada je určena pro všestranně 
zaměřené pohybové aktivity.

Masážní tyč pomáhá uvolnit unavené a bolavé svaly a ob-
novit tak svalovou rovnováhu. Můžete jí použít na všechny 
části těla, podporuje prokrvení a lepší regeneraci. Snadná 
manipulace umožňuje pohodlnou masáž, zklidňuje, uvol-
ňuje a tiší bolest. Určeno pro sportovce, trenéry, maséry 
a fyzioterapeuty. Patentovaný systém s excentrickou osou, 
který znásobuje tlak v bodě, který má být uvolněn.

Masážní chodníček má na svém povrchu různě velké vý-
stupky, které stimulují reflexní body chodidel a tím uvolňují 
napětí v celém těle. Chodníček se hodí jako pomůcka při 
problémech s plochými nohami.

MASÁŽNÍ VÁLEC EVA 90 CM
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA MATERIÁL
RC00859 ∅14×90 cm modrá EVA

MASÁŽNÍ VÁLEC 3V1
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA MATERIÁL
RC00891 ∅16×45 cm černá / žlutá PE / PVC / ABS

YATE MASÁŽNÍ CHODNÍČEK 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA MATERIÁL
RC00684 140 × 40 cm zelená plast

MASÁŽNÍ TYČ MASSAGE ROLLER
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA MATERIÁL
RC00890 41 cm černá / žlutá PE / PVC / ABS
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POD NOHY S BODLINKAMI     
MASÁŽNÍ ŽÍNKA         

DO SAUNY     
MASÁŽNÍ POMŮCKY          

SU JOK     
MASÁŽNÍ CHOBOTNIČKA 

Kruhová podložka je ideální pro masáž nohou ve sprše 
u umyvadla a podobně. Podložka má na celém svém povr-
chu bodlinky, které se směrem ke středu zvyšují. 

Žínka se používá k prokrvení pokožky nebo proti celulitidě 
po saunování nebo koupeli. Skládá se ze dvou částí, které 
jsou spojené tak, že je možné nasadit žínku jako rukavici. 

Masážní chobotnička je ideální pomůcka pro relaxaci 
a uvolnění ztuhlého svalstva ramen a krku, zvláště se hodí 
v kombinaci s masážním olejem. Masáž s trojnožkou navo-
zuje příjemný pocit odpočinku a uvolnění. 

V akupresurních bodech se odrážejí patologické pochody 
probíhající ve vnitřních orgánech. Díky masáži těchto bodů 
dojde k ovlivnění vnitřních orgánů, jejich aktivaci a fungu-
je jako prevence před onemocněním orgánů.

MASÁŽNÍ PODLOŽKA POD NOHY S BODLINKAMI
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA MATERIÁL
RC00236 ∅48 cm modrá PVC

MASÁŽNÍ ŽÍNKA DO SAUNY
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA MATERIÁL
RC00204A 18×14×3,5 cm oranžová plast
RC00204B 18×14×3,5 cm tm. modrá plast
RC00204C 18×14×3,5 cm zelená plast
RC00204D 18×14×3,5 cm sv. modrá plast
RC00204F 18×14×3,5 cm sv. růžová plast
RC00204G 18×14×3,5 cm tm. růžová plast
RC00204H 18×14×3,5 cm bílá plast
RC00204I 18×14×3,5 cm žlutá plast
RC00204J 18×14×3,5 cm béžová plast

MASÁŽNÍ CHOBOTNIČKA
KAT. ČÍSLO ROZMĚR BARVA MATERIÁL
RC00245 10×8 cm červená plast

MASÁŽNÍ POMŮCKY SU JOK
KAT. ČÍSLO MODEL BARVA MATERIÁL
RC00205 spirála stříbrná nerez
RC00206 prstýnek zlatá nerez
RC00207 prstýnek stříbrná nerez
RC00208 náramek zlatá nerez
RC00209 náramek stříbrná nerez

RC00205  MASÁŽNÍ SPIRÁLA MALÁ SU JOK

RC00206-7 MASÁŽNÍ PRSTÝNEK SU JOK

RC00208 – 9  MASÁŽNÍ NÁRAMEK SU JOK



27

PO
SI

LO
VA

ČE
 P

RS
TŮPOSILOVACÍ HMOTA           

THERAFLEX PUTTY      
POSILOVACÍ KROUŽEK            

STŘEDNÍ       
POSILOVACÍ KROUŽEK            

TUHÝ        
WRIST BALL     

Theraflex Putty™ posiluje oslabený úchop prostřednictvím 
cvičení a je používána na rehabilitační cvičení nebo k úle-
vě stresu. Výborný pomocník pro relaxaci a rehabilitaci 
unavených prstů při dlouhé práci na klávesnici. Hmota je 
bez zápachu, nešpiní a nezanechává zbytky na rukách. Ba-
leno v plastové krabičce. 

Posilovací kroužek je určen pro zvýšení síly v prstech, pro 
rozcvičení a zahřátí před výkonem. Vhodný pro začáteční-
ky i pokročilé sportovce. Průměr: 9 cm

Posilovací kroužek je určen pro zvýšení síly v prstech, pro 
rozcvičení a zahřátí před výkonem. Vhodný pro pokročilé 
sportovce. Průměr: 9 cm

Gyroskopický posilovač zápěstí se svítícími LED Diodami. 
Princip je založen na rotoru, který slouží jako setrvačník. 
Ten se roztočí přiloženou šňůrkou a krouživým pohybem 
zápěstí se udržuje rychlost setrvačníku. Používá se k po-
silování zápěstí pro různé sporty, ale také pro hudebníky 
(klavíristy, houslisty) a k zábavě pro celou rodinu.

WRIST BALL
KAT. ČÍSLO HMOTNOST
RC00247 270 g

POSILOVACÍ HMOTA THERAFLEX PUTTY 
KAT. ČÍSLO MODEL BARVA HMOTNOST
RC00233 extra měkká béžová 85 g
RC00292 měkká žlutá 85 g
RC00293 střední červená 85 g
RC00294 tvrdá zelená 85 g
RC00759 extra tvrdá modrá 85 g

POSILOVACÍ KROUŽEK - STŘEDNÍ 
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL
RC00256 modrá střední guma
RC00257 červená střední guma

POSILOVACÍ KROUŽEK - TUHÝ 
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL
RC00318 černá tuhý guma
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KLEŠTĚ NASTAVITELNÉ     
POSILOVAČ PRSTŮ         

PRUŽINA     
POSILOVAČ PRSTŮ         

GELOVÝ – VAJÍČKO
POSILOVAČ PRSTŮ         

PRUŽINOVÝ – VAJÍČKO

POSILOVACÍ MÍČEK          
GELOVÝ

POSILOVAČ PRSTŮ           
EVA

Posilovací kleště s nastavitelným odporem. Pomocí šroubu 
lze jemně nastavit odpor pružiny na 5 až 20 kg.

Oblíbené posilovače prstů s ocelovou pružinou a měkkými 
držadly z neoprenu. Posilovače mají střední tuhost a velmi 
příjemně se drží v dlaních. Dodáváno v páru.

Pro trénink a  rehabilitaci prstů, ruky, zápěstí a  předloktí. 
Vajíčko je ideální pro rekonvalescenci po mozkové přího-
dě, při artritidě, rehabilitaci a snižování stresu. Tvar kopíru-
je přirozené kontury dlaně. Pravidelným cvičením dochází 
ke zlepšení úchopu, zvyšování zručnosti a  pohyblivosti 
a  rozvoji motorických schopností. Gelová vajíčka se také 
používají ke snížení stresu. 

Masážní a rehabilitační pomůcka pro posílení prstů, rukou 
a zápěstí.

Míček je vyroben ze stejného materiálu a použití je podob-
né jako u gelového vajíčka.

Pro prevenci problémů s karpálními tunely, posílení před-
loktí, úchopu a stisku. Vhodné pro všechny výkonnostní 
skupiny, materiál při stlačení postupně zvyšuje odpor.

POSILOVAČ PRSTŮ – KLEŠTĚ NASTAVITELNÉ 
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL
RC00912 šedá / zelená střední až tuhý plast, ocel

POSILOVAČ PRSTŮ PRUŽINA
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL
RC00676 červená střední ocel, neopren

GELOVÝ POSILOVAČ PRSTŮ - VAJÍČKO
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST
RC00227 modrá měkký

POSILOVAČ PRSTŮ PRUŽINOVÝ – VAJÍČKO
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL
RC00391 stříbrná měkký ocel

POSILOVAČ PRSTŮ EVA
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL
RC00130 černá měkký EVA

POSILOVACÍ MÍČEK GELOVÝ
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST
RC00357 žlutá extra měkký
RC00358 oranžová měkký
RC00359 zelená střední
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POSILOVACÍ O GUMA          
RUBBER BAND 1,5 CM   

GUMA POSILOVACÍ           
„O“   

ANTISTRESOVÉ PŘEDMĚTY         
Používá se při aerobiku, v  tělocvičně, doma i  na cestách k  provádění cvičení 
zaměřených na posilování nohou a rukou. Posilovací gumy lze spojit dohromady 
a vytvořit tak z nich „osmičku“. Dodáváno v páru.

Posilovací gumy mají mnohostranné využití pro aerobic, fitness a rehabilitaci. 
Používají se buď jednotlivě nebo svázané na požadovanou délku. Dodáváno ve 
dvou tuhostech. Balení po 1 ks.

POSILOVACÍ O GUMA RUBBER BAND 1,5 CM   
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL ROZMĚR
RC00155 oranžová měkká guma 38×1,5 cm

GUMA POSILOVACÍ „O“   
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL ROZMĚR
RC00050 zelená střední guma 52×1,2 cm
RC00051 červená tuhá guma 52×1,2 cm

ANTISTRESOVÉ PŘEDMĚTY
KAT. ČÍSLO MODEL
RC00211 antistresový dům
RC00213 antistresová kapka
RC00214 antistresová hrací kostka žlutá
RC00215 antistresová hrací kostka zelená
RC00216 antistresové auto brouk žluté
RC00217 antistresové auto brouk modré
RC00218 antistresové auto brouk červené
RC00221 antistresový míček 6,3 cm červený
RC00222 antistresový míček 6,3 cm žlutý
RC00223 antistresový míček 6,3 cm modrý
RC00224 antistresový míček 6,3 cm zelený
RC00809 antistresový míč na americký fotbal

RC00211 RC00214RC00213

RC00215

RC00218

RC00223

RC00216

RC00221

RC00224

RC00217

RC00222

RC00809
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POLAR BAND    POLAR BAND – LATEX FREE
Posilovací pásy se používají na cvičení, rehabilitaci, fitness, ve fyzioterapii a lze s nimi provádět širokou škálu cviků. Cvičení 
s pásy poskytují nervovou stimulaci pro rozvoj odolnosti, rychlosti a síly.  

PolarBand LATEX FREE jsou vyrobené z vysoce kvalitní gumy bez obsahu latexu, takže jsou vhodné pro alergiky.

POLAR BAND 150 CM 
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL ROZMĚRY

RC00156 žlutá extra lehká 
0,15 mm latex 150×12,5 cm

RC00160 červená lehká  
0,2 mm latex 150×12,5 cm

RC00162 zelená střední  
0,27 mm latex 150×12,5 cm

RC00168 modrá těžká  
0,4 mm latex 150×12,5 cm

RC00172 černá extra těžká 
0,45 mm latex 150×12,5 cm

POLAR BAND – LATEX FREE 150 CM 
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL ROZMĚRY

RC00156 žlutá extra lehká  
0,15 mm

guma  
bez latexu 150×12,5 cm

RC00160 červená lehká  
0,2 mm

guma  
bez latexu 150×12,5 cm

RC00162 zelená střední  
0,27 mm

guma  
bez latexu 150×12,5 cm

RC00168 modrá těžká  
0,4 mm

guma  
bez latexu 150×12,5 cm

RC00172 černá extra těžká  
0,45 mm

guma  
bez latexu 150×12,5 cm

POLAR BAND 550 CM 
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL ROZMĚRY

RC00760 žlutá extra lehká 
0,15 mm latex 550×12,5 cm

RC00761 červená lehká  
0,2 mm latex 550×12,5 cm

RC00762 zelená střední  
0,27 mm latex 550×12,5 cm

RC00763 modrá těžká  
0,4 mm latex 550×12,5 cm

RC00764 černá extra těžká 
0,45 mm latex 550×12,5 cm

POLAR BAND – LATEX FREE 550 CM 
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL ROZMĚRY

RC00760 žlutá extra lehká  
0,15 mm

guma  
bez latexu 550×12,5 cm

RC00761 červená lehká  
0,2 mm

guma  
bez latexu 550×12,5 cm

RC00762 zelená střední  
0,27 mm

guma  
bez latexu 550×12,5 cm

RC00763 modrá těžká  
0,4 mm

guma  
bez latexu 550×12,5 cm

RC00764 černá extra těžká  
0,45 mm

guma  
bez latexu 550×12,5 cm

POLAR BAND 200 CM 
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL ROZMĚRY

RC00157 žlutá extra lehká 
0,15 mm latex 200×12,5 cm

RC00161 červená lehká  
0,2 mm latex 200×12,5 cm

RC00163 zelená střední  
0,27 mm latex 200×12,5 cm

RC00169 modrá těžká  
0,4 mm latex 200×12,5 cm

RC00173 černá extra těžká 
0,45 mm latex 200×12,5 cm

POLAR BAND – LATEX FREE 200 CM 
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL ROZMĚRY

RC00157 žlutá extra lehká 
0,15 mm

guma  
bez latexu 200×12,5 cm

RC00161 červená lehká  
0,2 mm

guma  
bez latexu 200×12,5 cm

RC00163 zelená střední  
0,27 mm

guma  
bez latexu 200×12,5 cm

RC00169 modrá těžká  
0,4 mm

guma  
bez latexu 200×12,5 cm

RC00173 černá extra těžká 
0,45 mm

guma  
bez latexu 200×12,5 cm

POLAR BAND 4550 CM 
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL ROZMĚRY

RC00159 žlutá extra lehká 
0,15 mm latex 4550×12,5 cm

RC00167 červená lehká  
0,2 mm latex 4550×12,5 cm

RC00165 zelená střední  
0,27 mm latex 4550×12,5 cm

RC00171 modrá těžká  
0,4 mm latex 4550×12,5 cm

RC00174 černá extra těžká 
0,45 mm latex 4550×12,5 cm

POLAR BAND – LATEX FREE 4550 CM 
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL ROZMĚRY

RC00159 žlutá extra lehká 
0,15 mm

guma  
bez latexu 4550×12,5 cm

RC00167 červená lehká  
0,2 mm

guma  
bez latexu 4550×12,5 cm

RC00165 zelená střední  
0,27 mm

guma  
bez latexu 4550×12,5 cm

RC00171 modrá těžká  
0,4 mm

guma  
bez latexu 4550×12,5 cm

RC00174 černá extra těžká 
0,45 mm

guma  
bez latexu 4550×12,5 cm
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FITBAND ODPOROVÁ GUMA           
POWERBAND   

TUBING – METRÁŽ

Cvičební pásy z přírodního latexu pro zahřátí svalů a procvičení svalových partií 
celého těla. Volba tuhosti je podle individuální potřeby.

Speciální odporová guma, která se používá pro rychlostní trénink, silový trénink 
nebo rehabilitaci. Velmi účinně napomáhá posilování svalů, zvýšení síly a pruž-
nosti těla. Odpory jsou rozlišeny podle barev.

Pružná latexová lana kulatého profilu. Využívají se v rehabilitaci, tělocvičně, 
doma nebo na cestách. Dodáváno v délce podle požadavku. Minimální dél-
ka: 1 m.

FITBAND 120 CM 
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL ROZMĚRY
RC00679 žlutá měkká 0,35 mm latex 120×12 cm
RC00680 červená střední 0,4 mm latex 120×12 cm
RC00681 zelená tuhá 0,5 mm latex 120×12 cm
RC00682 modrá extra tuhá 0,65 mm latex 120×12 cm

FITBAND 200 CM 
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL ROZMĚRY
RC00794 žlutá měkká 0,35 mm latex 200×12 cm
RC00795 červená střední 0,4 mm latex 200×12 cm
RC00796 zelená tuhá 0,5 mm latex 200×12 cm
RC00797 modrá extra tuhá 0,65 mm latex 200×12 cm

FITBAND 2500 CM 
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL ROZMĚRY
RC00798 žlutá měkká 0,35 mm latex 2500×15 cm
RC00799 červená střední 0,4 mm latex 2500×15 cm
RC00800 zelená tuhá 0,5 mm latex 2500×15 cm
RC00801 modrá extra tuhá 0,65 mm latex 2500×15 cm

ODPOROVÁ GUMA POWERBAND 
KAT. ČÍSLO BARVA ODPOR MATERIÁL ROZMĚRY
RC00798 oranžová 7 – 15 kg latex 2080×0,45 cm – šíře 1,3 cm
RC00799 zelená 12 – 30 kg latex 2080×0,45 cm – šíře 1,9 cm
RC00800 modrá 15 – 39 kg latex 2080×0,45 cm – šíře 2,9 cm

TUBING – METRÁŽ
KAT. ČÍSLO BARVA TUHOST MATERIÁL
RC00143 červená 1. stupeň – měkká latex
RC00421 zelená 2. stupeň – střední latex
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REHABILITAČNÍ      

EXPANDER        
2 M       

EXPANDER        
PRUŽINOVÝ       

EXPANDER        
DVOJITÝ       

Speciální expander vhodný pro rehabilitaci a cviky pro 
posílení hlubokých zádových svalů. Gumolano má nízký 
odpor a speciální oka pro kvalitnější provedení cviků. Dvě 
různě tuhá gumolana pro uchycení expanderu. Vhodné pro 
ty, kdo mají problémy s bolestmi zad nebo sedavé zaměst-
nání. Český výrobek.

Expander vyrobený z opleteného gumolana vyniká vy-
sokou mechanickou odolností. Nové provedení ochrany 
spojů pomocí smršťovací bužírky. Používá se k uchycení za 
žebřiny, v parku za lavičku, strom apod. Vhodný pro procvi-
čování celého svalového aparátu. Český výrobek.

Expander s pěti pružinami. Plastové rukojeti. Pružiny lze 
jednotlivě odnímat. Vysoce efektivní a léty prověřená cvi-
čební pomůcka pro posílení téměř všech svalových partií.

Expander z dvojitého opleteného gumolana pro vyšší od-
por při cvičení. Český výrobek.

EXPANDER REHABILITAČNÍ 
KAT. ČÍSLO MATERIÁL DÉLKA
RC00047 gumolano 200 cm

EXPANDER 2 M 
KAT. ČÍSLO MATERIÁL DÉLKA
RC00046 gumolano 200 cm

EXPANDER DVOJITÝ 
KAT. ČÍSLO MATERIÁL DÉLKA
RC00683 gumolano 200 cm

EXPANDER PRUŽINOVÝ 
KAT. ČÍSLO MATERIÁL DÉLKA
RC00784 ocel, plast 57 cm
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KYGTX        
ZÁVĚSNÝ POSILOVACÍ SYSTÉM        

POSILOVACÍ LANO         
12 M / 15 M         

MADLA        
NA KLIKY          

KOLEČKO         
POSILOVACÍ DVOJITÉ        

Závěsný posilovací systém GTX se využívá pro posilování 
všech svalových partií váhou vlastního těla. Trénujete tím 
tak koordinaci a rovnováhu těla. Zavěsit se dá na hrazdu 
nebo do dveří. Výhodou jsou nastavitelné popruhy a měk-
ké úchopy pro ruce.

Posilovací lano je pomůcka pro dynamický trénink. Slouží 
pro rozvoj síly, kondice, vytrvalosti a  výbušnosti. Napo-
máhá k posílení horní části těla, zejména deltových svalů 
a  paží, ale i  břišních a  zádových svalů. Konce lana mají 
plastová držadla pro pevný a pohodlný úchop. 

Speciální podpěry pro účinnější cvičení kliků, planking 
a  vzpor na rukách. Díky madlům může být cvik hlubší 
a svaly se protahují do krajní polohy. Madla ulevují klou-
bům zápěstí a umožňují různé polohy rukou. Pevná, stabil-
ní kovová konstrukce, pěnová držadla, neklouzavé patky.

Nesmekavá kolečka zajišťují stabilitu pro komfortní cvi-
čení. Jedním pohybem posilujete svalstvo téměř celého 
těla. Ergonomické rukojeti umožňují pevný úchop a lepší 
kontrolu rovnováhy. 

GTX – ZÁVĚSNÝ POSILOVACÍ SYSTÉM 
KAT. ČÍSLO BARVA DÉLKA HMOTNOST
RC00240 černá / žlutá 190 cm 650 g

GTX – ZÁVĚSNÝ POSILOVACÍ SYSTÉM 
KAT. ČÍSLO BARVA DÉLKA HMOTNOST
RC00909 černá 12 m 9,2 kg
RC00910 černá 15 m 11,8 kg

MADLA NA KLIKY 
KAT. ČÍSLO MATERIÁL BARVA ROZMĚR HMOTNOST
RC00929 železo, plast černá 26×17×13 cm 650 g

POSILOVACÍ KOLEČKO DVOJITÉ 
KAT. ČÍSLO MATERIÁL BARVA ROZMĚR HMOTNOST
RC00785 plast černá 250×18 cm 640 g
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SLIDE MAT      

KLOUZAVÉ DISKY          
VINIL SLIDERS      

ŠVIHADLO          
PROVAZOVÉ      

ŠVIHADLO          
GUMOLANO      

ŠVIHADLO          
GYMNASTICKÉ      

ŠVIHADLO          
S POČÍTADLEM       

Cvičební nástroj, který je složen z protiskluzové plastové 
základny a  páru měkkých posuvníků. Při tréninku se vy-
užívá vlastní váha těla, která přirozeně působí jako odpor 
a  tím dochází k  efektivnímu posilování. Cviky se provádí 
třením speciálních návleků o podložku. Cvičením na pod-
ložce posílíte celé tělo a  také důležité hluboké svalstvo. 
Sada obsahuje podložku a 2 páry měkkých posuvníků.

Dvojice disků, se kterými posílíte celé tělo a hluboké sval-
stvo. Princip cvičení je založen na klouzavých pohybech 
po podlaze, při kterých využijete váhu svého těla k posílení 
různých částí těla současně. Velkou výhodou klouzavého 
pohybu je velká variabilita a rozsah cviků a šetrnost ke 
kloubům během cvičení. Vhodné na všechny druhy inte-
riérových povrchů. Hladká strana se využívá na koberce, 
textilní strana je určena pro tvrdé a hladké podlahy.

Plastové rukojeti, které zaručují snadné držení při cvičení. 
Správná délka švihadla závisí na výšce postavy a délce 
končetin. Vhodné pro děti a začátečníky.

Pevná a nesmekavá držadla z plastu s počítadlem přes-
koků a tlačítkem pro vynulování stavu. Švihadlo má také 
funkci zpětného chodu. Vhodné pro rekreační skákání.

KLOUZAVÁ PODLOŽKA SLIDE MAT
KAT. ČÍSLO MATERIÁL BARVA ROZMĚR HMOTNOST
RC00886 plast PVC černá 138×101×0,2 cm 1074 g

KLOUZAVÉ DISKY VINIL SLIDERS
KAT. ČÍSLO MATERIÁL BARVA ROZMĚR HMOTNOST
RC00887 plast PVC černá 23×14×1 cm 197 g

ŠVIHADLO PROVAZOVÉ 
KAT. ČÍSLO DÉLKA
RC00727 2,0 m
RC00252 2,5 m
RC00396 3,0 m

ŠVIHADLO GUMOLANO
KAT. ČÍSLO DÉLKA
RC00069 2,0 m
RC00070 2,5 m
RC00071 3,0 m

ŠVIHADLO GYMNASTICKÉ
KAT. ČÍSLO DÉLKA
RC00786 2,8 m
RC00787 5,0 m

ŠVIHADLO S POČÍTADLEM 
KAT. ČÍSLO DÉLKA
RC00685 2,75 m
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KMITACÍ TYČ SKLÁDACÍ OBRUČ ROTAČNÍ DISK GYMNASTICKÁ OBRUČ  

Flexibilní cvičební pomůcka k procvičení a posílení nejen 
svalů horních končetin, ale i hlubokých svalů v oblasti zad 
a břicha. Vhodné pro cvičení při bolestech zad a při seda-
vém zaměstnání.

Obruč s povrchem z lehkého pěnového materiálu. S obru-
čí posílíte, zformujete a zeštíhlíte svou postavu a zlepšíte 
svou koordinaci. 

Univerzální posilovací pomůcka pro procvičení horní 
i  dolní poloviny těla. Posiluje zejména stehenní, hýžďové 
a břišní svaly. 

Univerzální cvičební pomůcka, díky které zbavíte tělo pře-
bytečného tuku na problémových partiích jako jsou bři-
cho, hýždě, boky a nohy. Oblíbená zábava pro děti.

KMITACÍ TYČ 
KAT. ČÍSLO DÉLKA HMOTNOST
RC00902 158 cm 670 g

SKLÁDACÍ OBRUČ 
KAT. ČÍSLO HMOTNOST PRŮMĚR
RC00686 740 g 90 cm

ROTAČNÍ DISK 
KAT. ČÍSLO NOSNOST PRŮMĚR
RC00128 80 g 25 cm

GYMNASTICKÁ OBRUČ 
KAT. ČÍSLO PRŮMĚR
RC00131 60 cm
RC00132 70 cm
RC00133 80 cm
RC00134 90 cm
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NEOPREN

ČINKY          
SOFT

ZÁVAŽÍ           
NA ZÁPĚSTÍ

Železné činky s neoprenovým ochranným potahem. Díky neoprenu jsou příjem-
né do ruky a šetrné k podlaze. Dodáváno v páru.

Železné činky s pěnovou neoprenovou ochrannou vrstvou a poutky, aby neklou-
zaly z rukou. Dodáváno v páru.

Závaží je díky elastickému a jemnému materiálu velmi příjemné na kůži, takže 
při cvičení nedře. Ergonomické tvarování pomáhá, aby neklouzalo a nepřekáže-
lo. Použitelné pro ruce i nohy. Dodáváno v páru.

ČINKY NEOPREN 
KAT. ČÍSLO BARVA HMOTNOST
RC00062 žlutá 0,5 kg
RC00064 oranžová 1,0 kg
RC00740 červená 1,5 kg
RC00741 zelená 2,0 kg
RC00742 fialová 2,5 kg
RC00743 modrá 3,0 kg
RC00744 šedá 4,0 kg
RC00745 černá 5,0 kg

ČINKY SOFT 
KAT. ČÍSLO BARVA HMOTNOST
RC00752 černá / fialová 0,5 kg
RC00751 černá / modrá 1,0 kg

ČINKY SOFT 
KAT. ČÍSLO BARVA HMOTNOST
RC00009 modrá / šedá 0,5 kg
RC00010 černá / červená 1,0 kg
RC00011 černá / zelená 1,5 kg
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NEOPRENOVÝ
KINESIOLOGY TAPE             BANDÁŽ             

PRO SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA

Bederní pás pomáhá ke správnému držení těla při cvičení a přispívá ke zvýše-
nému pocení a tím k odbourávání tukových buněk. Vhodný doplněk ke všem 
cvičebním pomůckám. Univerzální velikost, zapínání na suchý zip.

Kinesio Tape jsou vhodné na místa, kde jsou bolestivé svaly, nebo kde došlo 
k  poranění. Urychluje hojení svalů, předchází poranění, stimuluje a  uvolňuje 
svaly, snižuje bolest při poranění, snižuje možnost křečí.

Bandáž podporuje správný postoj celého těla a tím zabraňuje nezdravému hr-
bení. Funguje na základě mechanického stažení zádového svalstva. Pomáhá při 
bolestech, které vznikají nesprávným držením těla, jako je bolest zad a krční 
páteře, svalové napětí, zablokovaná záda nebo bolest hlavy. Určeno pro lidi, kteří 
mají sedavé zaměstnání.

BANDÁŽ PRO SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA
KAT. ČÍSLO BARVA MATERIÁL VELIKOST
RC00894M černá polyester M
RC00894L černá polyester L

NEOPRENOVÝ BEDERNÍ PÁS 
KAT. ČÍSLO BARVA ROZMĚRY
RC00410 černá 125 × 25 cm

KINESIOLOGY TAPE 
KAT. ČÍSLO BARVA ROZMĚRY
RC00670A modrá 5 cm × 5 m
RC00670B zelená 5 cm × 5 m
RC00670C žlutá 5 cm × 5 m
RC00670D béžová 5 cm × 5 m
RC00670E růžová 5 cm × 5 m
RC00670F černá 5 cm × 5 m
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SAMOFIXAČNÍ ELASTICKÉ SADA 3 KS      
OBINADLO           

SAMOFIXAČNÍ ELASTICKÉ SADA 2 KS      
TEJPOVACÍ PÁSKA            

SPORTOVNÍ 2,5 CM
TEJPOVACÍ PÁSKA            

SPORTOVNÍ 3,8 CM 

Sportovní pomůcka na zpevnění svalů a  kloubů a  pro 
ochranu před poraněním. Lze použít jako rychloobvaz 
na drobná poranění. Obinadlo je vysoce prodyšné, lehké 
a  snadno se používá. Povrch je vyroben na principu su-
chého zipu, takže perfektně drží a  na zakončení nejsou 
potřeba žádné upevňovací prvky. 

Sportovní pomůcka na zpevnění svalů a  kloubů a  pro 
ochranu před poraněním. Lze použít jako rychloobvaz 
na drobná poranění. Obinadlo je vysoce prodyšné, lehké 
a  snadno se používá. Povrch je vyroben na principu su-
chého zipu, takže perfektně drží a  na zakončení nejsou 
potřeba žádné upevňovací prvky. 

Trhací neelastická páska pro tejpování prstů, upevňování 
chráničů a další použití. Vhodná také na místa, kde došlo 
k poranění. Okraje jsou perforované pro jednodušší utrže-
ní. Různé barvy.

Trhací neelastická páska pro tejpování prstů, upevňování 
chráničů a další použití. Vhodná také na místa, kde došlo 
k poranění. Okraje jsou perforované pro jednodušší utrže-
ní. Různé barvy.

SAMOFIXAČNÍ OBINADLO ELASTICKÉ SADA 3 KS  
KAT. ČÍSLO MATERIÁL ROZMĚRY

RC00672 netkaný spandex, 
přírodní latex

Set 3 ks  
(2,5 cm × 4,5 m)

SAMOFIXAČNÍ OBINADLO ELASTICKÉ SADA 2 KS  
KAT. ČÍSLO MATERIÁL ROZMĚRY

RC00673 netkaný spandex, 
přírodní latex

Set 2 ks (5 cm × 4,5 m 
+ 7,5 cm × 4,5 m)

SPORTOVNÍ TEJPOVACÍ PÁSKA 2,5 CM 
KAT. ČÍSLO MATERIÁL ROZMĚRY

RC00674 bavlna, lepidlo bez 
obsahu latexu 2,5 cm × 14 m

SPORTOVNÍ TEJPOVACÍ PÁSKA 3,8 CM 
KAT. ČÍSLO MATERIÁL ROZMĚRY

RC00675 bavlna, lepidlo bez 
obsahu latexu 3,8 cm × 14 m
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AMAROUN  
NAHŘÍVACÍ POLŠTÁŘEK         COLD – WARM PACK THERMOPAD 

OHŘÍVAČ RUKOU

OHŘÍVAČ PRSTŮ NOHOU

Obnovitelná funkce, mnohonásobné použití. Vhodné pro 
turisty, lyžaře atd. Pohodlně se vejde do kapsy a je kdyko-
liv připraven k použití. Stačí jen tekutinu v sáčku aktivovat 
a už hřeje. Slouží k ohřátí rukou, rukavic, bot atd. Pro obno-
vení funkce se sáček vyvaří ve vodě. Polštářek hřeje 15 až 
30 minut. Různé barvy.

Polštářky plněné pšenicí jsou výbornou pomůckou na 
prohřátí různých částí těla. Pšenice má vynikající schop-
nost teplo vstřebat a  dlouhodobě udržet. Suché přírodní 
teplo uleví od bolesti a uvolňuje svaly. K nahřátí polštářku 
stačí pár minut v mikrovlnné troubě. Potah je snímatelný 
a můžete ho vyprat, díky tomu se nenamočí sáček s obilím. 
Vhodné pro maséry a rehabilitační pracovníky. Dodáváno 
v různých barevných variantách.

Chladící nebo hřející polštářky, využít je můžete dle potře-
by. Když jste byli lehce zraněni, určitě už jste dostali radu, 
abyste ránu chladili. Jindy je zase lepší zraněné místo za-
hřát. COLD–WARM PACK dokáže obojí, a to znovu a znovu.  
Dodáváno včetně tkané kapsičky a pásku. 
Chladící účinek – poranění svalů, bolesti hlavy, migréna, 
svědění, krvácení z nosu, modřiny, horečka, bodnutí hmy-
zem, bolesti zubů, pohmožděniny, popálení atd. 
Ohřívací účinek – natažený sval a šlachy, bolesti zad, rev-
ma, bolest svalů, menstruační potíže atd.

Ohřívače THERMOPAD jsou založeny na reakci látky uvnitř 
sáčku se vzdušným kyslíkem. Jakmile je ohřívač vyjmut 
z přepravního sáčku, začne látka reagovat s kyslíkem a tím 
vytváří teplo po dobu 8 až 12 hodin. Doba je závislá na dru-
hu ohřívače a okolních podmínkách.

Na jedno použití. Pracuje po dobu až 12 hodin.

Na jedno použití. Pracuje po dobu až 12 hodin.

NAHŘÍVACÍ POLŠTÁŘEK
KAT. ČÍSLO MATERIÁL ROZMĚRY
RC00818 bavlna, pšenice 17 × 20 cm
RC00819 bavlna, pšenice 20 × 46 cm
RC00820 bavlna, pšenice 25 × 33 cm

THERMOPAD – OHŘÍVAČ RUKOU
KAT. ČÍSLO ROZMĚRY OBSAH BALENÍ
RC00823 9 × 5 cm – 2 ks 1 pár

THERMOPAD – OHŘÍVAČ RUKOU
KAT. ČÍSLO ROZMĚRY OBSAH BALENÍ
RC00823 9 × 5 cm – 2 ks 1 pár

KAPESNÍ OHŘÍVAČ – AMAROUN 
KAT. ČÍSLO ROZMĚRY
RC00930 10 × 8 cm

COLD – WARM PACK 
KAT. ČÍSLO ROZMĚRY
RC00892 12 × 29 cm
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THERMOPAD 
OHŘÍVAČ CHODIDEL 

THERMOPAD 
OHŘÍVAČ TĚLA 

THERMOPAD 
OHŘÍVAČ KRKU 

THERMOPAD 
OHŘÍVACÍ PÁS 

Na jedno použití. Pracuje po dobu až 8 hodin. Na jedno použití. Pracuje po dobu až 12 hodin. Na jedno použití. Pracuje po dobu až 10 hodin. Na jedno použití. Pracuje po dobu až 12 hodin. Dodáváno 
včetně pružného pásu.

THERMOPAD – OHŘÍVAČ CHODIDEL
KAT. ČÍSLO ROZMĚRY OBSAH BALENÍ
RC00824 S - 23 × 7,5 cm – 2 ks 1 pár
RC00825 L - 25,5 × 9 cm – 2 ks 1 pár

THERMOPAD – OHŘÍVAČ TĚLA
KAT. ČÍSLO ROZMĚRY OBSAH BALENÍ
RC00826 13 × 9,5 cm 1 kus

THERMOPAD – OHŘÍVAČ KRKU
KAT. ČÍSLO ROZMĚRY OBSAH BALENÍ
RC00827 29 × 9 cm 1 kus

THERMOPAD – OHŘÍVACÍ PÁS
KAT. ČÍSLO ROZMĚRY OBSAH BALENÍ
RC00828 80 × 14,5 cm 1 kus
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DUSCHFIT MUSCLE RELAXING BATH SPORTTONIC FITNESSFLUID
Regenerační sprchový gel s neutrálním pH poskytne úlevu 
vašim svalům po náročném dni nebo sportovním výkonu. 
Obsahuje dvě účinné látky - mentol a kofein. Mentol vytvo-
ří dlouho trvající chladivý efekt a kofein zaručí nastartová-
ní a povzbuzení celého organizmu.

Relaxační pěna do koupele podporuje krevní oběh a napo-
máhá k regeneraci bolavých svalů po náročnějším spor-
tovním výkonu. Dopřeje vašemu tělu uvolnění a odpočinek.

Sportovní tonikum poskytuje intenzivně chladivý účinek 
a  podporuje krevní oběh. Stimuluje namáhané svaly bě-
hem i po sportovním výkonu. Vhodné po náročné sportov-
ní aktivitě.

Sportovní tonikum s mírně chladivým účinkem pomáhá 
regenerovat a budovat svaly. Každý trénink je zaměřený na 
přetížení svalů. Tonikum vyživuje a dodává dlouhotrvající 
svěžest po sportovních aktivitách.

SP
OR

TO
VN

Í K
OS

M
ET

IC
KÉ

 P
ŘÍ

PR
AV

KY

SPORT LAVIT je tradiční německý výrobce funkční kosmetiky pro sportovce. Jeho hlavní ideou je pomáhat sportovcům k dosahování těch nejlepších možných výkonů. Značka SPORT LAVIT má již více než 30 let dlouhou historii. Laboratoře, kompletní 
výroba i administrativní zázemí se nachází na severozápadě Německa. S pověstnou německou precizností se zde pracuje na vývoji a testování nových produktů, které mají zákazníci spojené především s inovativním složením a speciální funkčností 
zaměřenou na sportovce. Velký důraz se zde klade i na ekologičnost a snadnou odbouratelnost produktů.

SPORT LAVIT

DUSCHFIT 
KAT. ČÍSLO OBJEM
RC00841 200 ml

MUSCLE RELAXING BATH
KAT. ČÍSLO OBJEM
RC00844 200 ml

SPORTTONIC
KAT. ČÍSLO OBJEM
RC00847 200 ml

FITNESSFLUID
KAT. ČÍSLO OBJEM
RC00848 200 ml
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SPORTOIL ACTIVE BODYOIL HOT GEL SUPER GRIP
Hřejivý olej pro sportovní aktivity v chladném počasí. Olej 
po natření na pokožku působí hřejivým efektem až do 
hloubky svalů. Používají jej i profi sportovci pro zahřátí 
před samotným výkonem i během něho.

Masážní olej obsahuje vybrané látky, které pečují o vaši 
pokožku. Udržuje pokožku vláčnou a dodá jí příjemný pocit 
na dotek. Není lepivý a usnadňuje masírování.

Intenzivní hřejivý gel má relaxační účinek po náročných 
sportovních výkonech a nadměrné námaze. Byl speciálně 
vyvinut pro regeneraci po sportu a pro cirkulační podporu 
tepelného ošetření výronů a napětí ve svalech, pomáhá 
uvolnit ztuhlé svaly.

Speciálně vyvinutý prostředek pro aplikaci na dlaně a dal-
ší místa, kde potřebujete zajistit suchou pokožku a dobré 
tření během sportovního výkonu. Přípravek je vhodný pro 
raketové sporty, horolezectví, atletiku, cyklistiku atd.

SPORTOIL ACTIVE
KAT. ČÍSLO OBJEM
RC00849 200 ml

BODYOIL
KAT. ČÍSLO OBJEM
RC00850 200 ml

HOT GEL
KAT. ČÍSLO OBJEM
RC00851 50 ml

SUPER GRIP
KAT. ČÍSLO OBJEM
RC00920 50 ml
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PLOVACÍ NUDLE HVĚZDA 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR
RC00274 ∅7 × 160 cm

PLOVACÍ DESKA S PĚTI OTVORY 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR
RC00693 20 × 31 × 4 cm

PLOVACÍ DESKA S OTVORY COLOR 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR
RC00571 48 × 31 × 4 cm

PLOVACÍ PIŠKOT PULL BUOY 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR
RC00575 8,5 × 8 × 23 cm
RC00688 8,5 × 11,5 × 23 cm
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PLAVECKÉ A REHABILITAČNÍ POMŮCKY DO VODY

PLOVACÍ NUDLE            
HVĚZDA  

PLOVACÍ DESKA            
S PĚTI OTVORY   

PLOVACÍ DESKA             
S OTVORY COLOR   

PLOVACÍ PIŠKOT             
PULL BUOY   

Lehká nadnášející pomůcka k různým hrám v bazénu a na 
koupališti. Používá se také při výuce plavání a aquaterapii. 
Vyrobeno z recyklovatelného pěnového materiálu.

Plovací deska s otvory pro prsty, vhodná pro trénink a hry 
ve vodě. Vyrobeno z odolné zesítěné polyetylenové pěny 
(100% recyklovatelná) s pevnou strukturou a dlouhou ži-
votností.

Plovací deska s otvory pro prsty, vhodná pro trénink a hry 
ve vodě. Vyrobeno z odolné zesítěné polyetylenové pěny 
(100% recyklovatelná) s pevnou strukturou a dlouhou ži-
votností.

Oblíbená tréninková pomůcka vhodná pro všechny, kte-
ří chtějí zlepšit svou plaveckou techniku a rozvíjet horní 
část těla. Vyrobeno z odolné zesítěné polyetylenové pěny 
(100% recyklovatelná). 
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ČERVENÉ   
CESTOVNÍ PANTOFLE             

MODRÉ 
CESTOVNÍ PANTOFLE             

ŽLUTÉ 
SPORTOVNÍ VAK             

Praktické jednorázové cestovní pantofle (na pláž, do ho-
telu, kempu atd). Lehké, skladné, nesají vodu a nezaberou 
téměř žádné místo.

Praktické jednorázové cestovní pantofle (na pláž, do ho-
telu, kempu atd). Lehké, skladné, nesají vodu a nezaberou 
téměř žádné místo.

Praktické jednorázové cestovní pantofle (na pláž, do ho-
telu, kempu atd). Lehké, skladné, nesají vodu a nezaberou 
téměř žádné místo.

Vak na záda z kvalitního a pevného materiálu. Ideální pro 
věci na trénink nebo na denní použití. Hlavní kapsa se 
stahovací šňůrou s dostatečným prostorem pro uložení 
veškerých nezbytností. Součástí je postranní kapsička se 
zipem na drobnosti. Pevné a masivní popruhy na ramena. 

CESTOVNÍ PANTOFLE ČERVENÉ 
KAT. ČÍSLO ROZMĚR
RC00792 S/M
RC00793 L/XL 

CESTOVNÍ PANTOFLE MODRÉ  
KAT. ČÍSLO ROZMĚR
RC00812 S/M
RC00811 L/XL 

CESTOVNÍ PANTOFLE ŽLUTÉ  
KAT. ČÍSLO ROZMĚR
RC00813 S/M
RC00814 L/XL 

SPORTOVNÍ VAK 
KAT. ČÍSLO BARVA ROZMĚR OBJEM
RC00911A tyrkysová 43×33 cm 20 l
RC00911B šedá 43×33 cm 20 l
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JEDNODUCHÝ 
STÍNÍCÍ SÁČEK EMF  

DVOJITÝ 
STÍNÍCÍ TAŠTIČKA EMF 

Stínící sáček ochrání homeopatika nebo jiná citlivá za-
řízení od vlivu elektromagnetického záření. Je vyroben 
z textilie s vetkanými vodivými vlákny. Elektrická vodivost 
textilie způsobí, že se vložka chová jako Faradayova klec 
a  chrání svůj obsah proti účinkům vysokofrekvenčního 
záření z okolí (elektrosmogu). Sáček je vyroben z  jedno-
vrstvé EMF textilie s uzávěrem v horní části.  
Chrání homeopatika, zabraňuje zcizení a  zneužití dat 
z  bezkontaktních platebních karet, identifikačních karet, 
elektronických peněženek s RFID čipem. Chrání tato a po-
dobná citlivá zařízení před útoky hackerů. Stínící vložku 
lze použít i  jako obal na mobilní telefon, pokud jej chce-
te uchránit před nechtěnou lokalizací i proti odposlechu. 
Obal telefon odpojí od jakéhokoliv možného spojení se 
světem. S telefonem tedy nebude možné navázat kontakt, 
přijímat ani provádět hovory, zaměřit jeho polohu pomocí 
družicových satelitních systémů GPS ani ho zaměřit po-
mocí triangulace (BTS) a přijímat zprávy (SMS, Viber, What-
sApp, Skype..). 

Stínící sáček ochrání homeopatika nebo jiná citlivá za-
řízení od vlivu elektromagnetického záření. Je vyroben 
z textilie s vetkanými vodivými vlákny. Elektrická vodivost 
textilie způsobí, že se vložka chová jako Faradayova klec 
a  chrání svůj obsah proti účinkům vysokofrekvenčního 
záření z okolí (elektrosmogu).
Sáček je vyroben ze dvou vrstev. Venkovní obal chrání 
vnitřní funkční vrstvu proti nečistotě a poškození. V horní 
části obalu je uzávěr. Vnitřní část je z  funkční EMF texti-
lie, ochraňuje přípravky s  vloženými informacemi, např. 
homeopatika. Zabraňuje zcizení a  zneužití dat z  bezkon-
taktních platebních karet, identifikačních karet, elektro-
nických peněženek s RFID čipem. Chrání tato a podobná 
citlivá zařízení před útoky hackerů. Stínící vložku lze použít 
i  jako obal na mobilní telefon, pokud jej chcete uchránit 
před nechtěnou lokalizací i proti odposlechu. Obal telefon 
odpojí od jakéhokoliv možného spojení se světem. S tele-
fonem tedy nebude možné navázat kontakt, přijímat ani 
provádět hovory, zaměřit jeho polohu pomocí družicových 
satelitních systémů GPS ani ho zaměřit pomocí triangula-
ce (BTS) a přijímat zprávy (SMS, Viber, WhatsApp, Skype..).

Stínící taštička ochrání homeopatika nebo jiná citlivá zaří-
zení od vlivu elektromagnetického záření.
Vnitřní ochranná vložka je vyrobena z textilie s vetkaný-
mi vodivými vlákny.  Elektrická vodivost textilie způsobí, 
že se vložka chová jako Faradayova klec a chrání svůj 
obsah proti účinkům vysokofrekvenčního záření z oko-
lí (elektrosmogu). Taštička je vyrobena ze dvou vrstev. 
Venkovní obal chrání proti nečistotě a poškození. V horní 
části je opatřena zipem. Vnitřní část je z funkční EMF tex-
tilie, ochraňuje přípravky s vloženými informacemi, např. 
homeopatika. Zabraňuje zcizení a zneužití dat z bezkon-
taktních platebních karet, identifikačních karet, elektro-
nických peněženek s RFID čipem. Chrání tato a podobná 
citlivá zařízení před útoky hackerů. Stínící vložku lze použít 
i jako obal na mobilní telefon, pokud jej chcete uchránit 
před nechtěnou lokalizací i proti odposlechu. Obal telefon 
odpojí od jakéhokoliv možného spojení se světem. S tele-
fonem tedy nebude možné navázat kontakt, přijímat ani 
provádět hovory, zaměřit jeho polohu pomocí družicových 
satelitních systémů GPS ani ho zaměřit pomocí triangula-
ce (BTS) a přijímat zprávy (SMS, Viber, WhatsApp, Skype..). 

STÍNÍCÍ SÁČEK EMF JEDNODUCHÝ 
KAT. ČÍSLO BARVA ROZMĚR
RC00931 zlatá 12×22 cm
RC00938 zlatá 16×22 cm

STÍNÍCÍ SÁČEK EMF DVOJITÝ
KAT. ČÍSLO BARVA ROZMĚR
RC00932A vínová 12×22 cm
RC00932B tyrkysová 12×22 cm
RC00932C šedá 12×22 cm
RC00939A vínová 16×22 cm
RC00939B tyrkysová 16×22 cm
RC00939C šedá 16×22 cm

STÍNÍCÍ TAŠTIČKA EMF 
KAT. ČÍSLO BARVA ROZMĚR
RC00933A tmavě růžová 8×17×10 cm
RC00933B světle růžová 8×17×10 cm
RC00933C fialová 8×17×10 cm
RC00933D tmavě modrá 8×17×10 cm

STÍNÍCÍ KUFŘÍK EMF
Stínící kufřík ochrání homeopatika nebo jiná citlivá zaříze-
ní od vlivu elektromagnetického záření. Vnitřní ochranná 
vložka je vyrobena z textilie s vetkanými vodivými vlákny.  
Elektrická vodivost textilie způsobí, že se vložka chová 
jako Faradayova klec a  chrání svůj obsah proti účinkům 
vysokofrekvenčního záření z  okolí (elektrosmogu). Kufřík 
je vyroben ze tří vrstev. Venkovní polyamidový obal a dru-
há  vrstva z  pěnového polyetylenu s  Al vrstvou chrání 
proti nečistotě a poškození. V horní části je opatřen zipem 
a uchem. Vnitřní část je z  funkční EMF textilie, ochraňuje 
přípravky s  vloženými informacemi, např. homeopatika. 
Zabraňuje zcizení a zneužití dat z bezkontaktních plateb-
ních karet, identifikačních karet, elektronických peněže-
nek s  RFID čipem. Chrání tato a  podobná citlivá zařízení 
před útoky hackerů. Stínící vložku lze použít i jako obal na 
mobilní telefon, pokud jej chcete uchránit před nechtěnou 
lokalizací i proti odposlechu. Obal telefon odpojí od jaké-
hokoliv možného spojení se světem. S telefonem tedy ne-
bude možné navázat kontakt, přijímat ani provádět hovory, 
zaměřit jeho polohu pomocí družicových satelitních systé-
mů GPS ani ho zaměřit pomocí triangulace (BTS) a přijímat 
zprávy (SMS, Viber, WhatsApp, Skype..). 

STÍNÍCÍ KUFŘÍK EMF  
KAT. ČÍSLO BARVA ROZMĚR
RC00934A růžová 16×13×10 cm
RC00934B světle modrá 16×13×10 cm
RC00934C šedá 16×13×10 cm
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STÍNÍCÍ KAPSA VELKÁ EMF 
KAT. ČÍSLO BARVA ROZMĚR
RC00935A vínová 22×22 cm
RC00935B tyrkysová 22×22 cm
RC00935C šedá 22×22 cm

STÍNÍCÍ KAPSA MALÁ EMF 
KAT. ČÍSLO BARVA ROZMĚR
RC00936A vínová 22×16 cm
RC00936B tyrkysová 22×16 cm
RC00936C šedá 22×16 cm

PU VLOŽKA DO KUFŘÍKU
KAT. ČÍSLO BARVA ROZMĚR
RC00937 světle zelená 16×13×5 cm
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Stínící kapsa ochrání homeopatika nebo jiná citlivá zařízení od vlivu elektro-
magnetického záření. Vnitřní ochranná vložka je vyrobena z textilie s vetkanými 
vodivými vlákny.  Elektrická vodivost textilie způsobí, že se vložka chová jako 
Faradayova klec a chrání svůj obsah proti účinkům vysokofrekvenčního zá-
ření z okolí (elektrosmogu). Kapsa je vyrobena ze dvou vrstev. Venkovní obal 
chrání proti nečistotě a poškození. Kapsa je opatřena klopou se suchými zipy. 
Přeložením a zafixováním pomocí suchých zipů lze zmenšit výšku kapsy cca na 
polovinu. Vnitřní část je z funkční EMF textilie, ochraňuje přípravky s vloženými 
informacemi, např. homeopatika. Zabraňuje zcizení a zneužití dat z bezkontakt-
ních platebních karet, identifikačních karet, elektronických peněženek s RFID 
čipem. Chrání tato a podobná citlivá zařízení před útoky hackerů. Stínící vložku 
lze použít i jako obal na mobilní telefon, pokud jej chcete uchránit před nechtě-
nou lokalizací i proti odposlechu. Obal telefon odpojí od jakéhokoliv možného 
spojení se světem. S telefonem tedy nebude možné navázat kontakt, přijímat 
ani provádět hovory, zaměřit jeho polohu pomocí družicových satelitních systé-
mů GPS ani ho zaměřit pomocí triangulace (BTS) a přijímat zprávy (SMS, Viber, 
WhatsApp, Skype..). 

Stínící kapsa ochrání homeopatika nebo jiná citlivá zařízení od vlivu elektro-
magnetického záření. Vnitřní ochranná vložka je vyrobena z textilie s vetkanými 
vodivými vlákny.  Elektrická vodivost textilie způsobí, že se vložka chová jako 
Faradayova klec a chrání svůj obsah proti účinkům vysokofrekvenčního zá-
ření z okolí (elektrosmogu). Kapsa je vyrobena ze dvou vrstev. Venkovní obal 
chrání proti nečistotě a poškození. Kapsa je opatřena klopou se suchými zipy. 
Přeložením a zafixováním pomocí suchých zipů lze zmenšit výšku kapsy cca na 
polovinu. Vnitřní část je z funkční EMF textilie, ochraňuje přípravky s vloženými 
informacemi, např. homeopatika. Zabraňuje zcizení a zneužití dat z bezkontakt-
ních platebních karet, identifikačních karet, elektronických peněženek s RFID 
čipem. Chrání tato a podobná citlivá zařízení před útoky hackerů. Stínící vložku 
lze použít i jako obal na mobilní telefon, pokud jej chcete uchránit před nechtě-
nou lokalizací i proti odposlechu. Obal telefon odpojí od jakéhokoliv možného 
spojení se světem. S telefonem tedy nebude možné navázat kontakt, přijímat 
ani provádět hovory, zaměřit jeho polohu pomocí družicových satelitních systé-
mů GPS ani ho zaměřit pomocí triangulace (BTS) a přijímat zprávy (SMS, Viber, 
WhatsApp, Skype..). 

Vložka z pěnového materiálu (polyuretanu) slouží k vyplnění a vymezení ne-
zaplněného prostoru v ochranném kufříku. Zabraňuje pohybu a tím možnému 
poškození uložených předmětů. Vložku lze snadno velikostně přizpůsobit.
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CELESTE PRAGUE spol. s r.o.

Brněnská 371 
500 06 Hradec Králové 
Česká republika
telefon: +420 730 572 184 
email: celeste@celeste.cz

www.celeste.cz


