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ROZRUSZAJ 
SWOJE CIAŁO 
DO GRANIC.

#LIVEWITHFIRE

ŻYCIE TO RYTM.  

PODĄŻAJ ZA NIM.
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03   SIŁA
05   HANTLE
06   KETTLEBELLS
07   PIŁKI Z OBCIĄŻENIEM
11   SZTANGI  REP SET 
12     KÓŁKA, BATTLE ROPE, 

X-TRAINER
13   STEP 
15   DECK 
17   GARŚĆ FAKTÓW 

19     AEROBIK
20   SKAKANKI 
23    TUBINGI, TAŚMY 

POWER BAND
25   PIŁKI GYMBALL 
27   EASYTONE STEP 
29   JOGA 
31   MATY 
 
 

33   RÓWNOWAGA  
 I REGENERACJA 
34   CORE BOARD 
35   ROLLERY
37   PROFESJONALNE  
 STOJAKI
39   INDEKS
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ŻYCIE MIERZY SIŁĘ  
W KILOGRAMACH.
EKSPERTFITNESS.COM/REEBOK

CZYM JEST TRENING SIŁOWY?
Trening siłowy może być przeprowadzony przy użyciu szeregu rozmaitych 
ruchów i ćwiczeń. Sprzęt fitness używany przy treningu siłowym pozwala 
skupić się na zaangażowaniu zarówno wyizolowanych mięśni, jak i całych 
grup mięśniowych. Taki trening to uniwersalny element każdego reżimu 
treningowego i może być wykonywany na wiele sposobów. Zazwyczaj 
jednak włącza się w niego szeroką gamę akcesoriów, aby poprawić ogólną 
kondycję całego ciała.

Chociaż każdy trener fitness ma inną metodę treningu, wielu z nich 
skupia się wyłącznie na wolnych ciężarach, takich jak sztangi i hantle, 
podczas gdy inni chętnie dołączają ćwiczenia przy użyciu piłek lekarskich 
i kettlebells. Wszystkie akcesoria fitness w tym katalogu pomogą  
Ci rozwinąć siłę funkcjonalną i polepszyć ogólną sprawność fizyczną.

SIŁA

KETTLEBELLS PIŁKI Z OBCIĄŻENIEM BATTLE ROPES

JAKI SPRZĘT 

DO TRENINGU 

SIŁOWEGO?
HANTLE

SZTANGI

X TRAINER
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STOJAK NA KETTLEBELLS

  Wykończenie najwyższej jakości 
zapewnia profesjonalny wygląd

  Dyskretny, zajmujący mało 
przestrzeni sposób na przechowanie

  Mieści do 12 kettlebells na trzech 
półkach

  Wytrzymała budowa oraz 
odpowiednia wysokość dla łatwego 
dostępu w miejscach intensywnego 
użytkowania

RSRK-KB 

KETTLEBELLS

Kettlebells Reebok są wykonane  
z żeliwa pokrytego trwałą, winylową 
powłoką, która zapewnia wytrzymałość  
oraz bezpieczeństwo zarówno użytkownika, 
jak i podłogi w studio.

Waga kettlebells jest wyraźnie oznakowana 
na ich powierzchni, co ułatwia korzystanie  
z nich oraz organizację zajęć.

 Idealne do wykonywania ćwiczeń  
 eksplozywnych angażujących główne  
 mięśnie, by zwiększyć siłę mięśni środka

 Smukły design ułatwia wygodny chwyt  
 szerokiej grupie użytkowników  
 i nie przeszkadza podczas ćwiczeń

  Nowy, ergonomiczny, szeroki uchwyt  
dla łatwiejszego użytkowania

4kg. RSWT-10300 
8kg. RSWT-10301 
12kg. RSWT-10302 
16kg. RSWT-10303  
20kg. RSWT-10304 
24kg. RSWT-10305

OPRÓCZ TRENINGU 
SIŁOWEGO, KETTLEBELL 
UMOŻLIWIA TEŻ BARDZO 
EFEKTYWNY TRENING 
CARDIO.

NASZ WYBÓR

HANTLE 
Hantle są jednymi z najbardziej powszechnych akcesoriów 
fitness, używanymi w siłowniach zarówno w przeszłości, jak 
i obecnie. W każdym rodzaju treningu można znaleźć grupę 
podstawowych ruchów wznoszących z wykorzystaniem hantli, 
takich jak tzw. rozpiętki, wyciskanie czy ugięcia przedramion.

Hantle mogą być również stosowane jako dodatkowe 
obciążenie podczas zwykłych ćwiczeń siłowych — np.  
wypadów lub przysiadów — zmuszając ćwiczącego do zużycia 
większej ilości energii w czasie treningu. Hantle Reebok są 
dostępne w przedziale wagowym od 1 do 20 kg. 

ZALETY HANTLI 
Jako klasyczne narzędzie do budowania mięśni, hantle są niezwykle uniwersalnym 
sprzętem fitness; są kluczowym elementem podstawowego wyposażenia każdego 
trenera, który chce budować efektywne programy treningowe. Ćwiczenia przy użyciu 
hantli są doskonałym sposobem na zrównoważenie siły obu ramion oraz poprawienie 
ogólnej równowagi i koordynacji niezbędnej do wszystkich ćwiczeń siłowych. Ich 
kompaktowa natura czyni je idealnymi do dynamicznych ruchów opartych na sile; mogą 
być włączane do różnych treningów cardio oraz zajęć siłowych o wysokim tempie.

CO WYBRAĆ? 
Mówiąc najprościej — jeżeli zależy Ci na sile ogólnej i treningu cardio, użyj kettlebells.  
Jeśli chcesz skupić się na konkretnych grupach mięśniowych, takich, jak biceps  
lub triceps, wybierz hantle. Jednak zarówno kettlebells jak i hantle oferują wiele 
prozdrowotnych korzyści same w sobie. Oba akcesoria powinny być integrowane 
w kompleksowym, dobrze zbalansowanym programie treningowym, aby zapewnić 
różnorodność we wszystkich wykonywanych ćwiczeniach. 

KETTLEBELLS
W porównaniu z hantlami, kettlebell umożliwia 
bardziej specyficzny trening siłowy, który angażuje 
całe ciało. Ćwiczenia z kettlebell koncentrują się  
na wytrzymałości, sile i dynamicznych ruchach,  
mogą więc wprowadzać elementy treningu cardio  
do zwyczajnego treningu polegającego  
na podnoszeniu ciężarów. 
W przeciwieństwie do hantli, kettlebell posiada środek ciężkości na zewnątrz 
uchwytu, co zmienia jego położenie w zależności od tego, jak go trzymasz 
i jak nim poruszasz. To zaś umożliwia szereg  urozmaiconych i trudnych 
ćwiczeń funkcjonalnych, które wpływają na poprawę siły i koordynacji. Poza 
treningiem cardio oraz siłowym, zróżnicowanie płaszczyzn, po których 
porusza się kettlebell, pomaga równocześnie pracować nad gibkością oraz 
wzmacnianiem mięśni środka.

ZALETY KETTLEBELL 
Wielu trenerów personalnych używa kettlebell nie tylko, by rozwijać siłę 
mięśni, ale także dla równoczesnego spalania tkanki tłuszczowej.

Jednym z głównych powodów rosnącej popularności kettlebell w ostatnim 
czasie jest fakt, że zwiększa on siłę funkcjonalną, angażuje mięśnie środka  
i wiele innych grup mięśniowych, koncentrując się równocześnie  
na treningu ogólnorozwojowym.

 1kg. RSWT-10051  
2kg. RSWT-10052  
3kg. RSWT-10053  
4kg. RSWT-10054  
5kg. RSWT-10055   
6kg,. RSWT-10056   
7kg. RSWT-10057 

8kg. RSWT-10058   
9kg. RSWT-10059  
10kg. RSWT-10060   
12.5kg. RSWT-10625   
15kg. RSWT-10065   
17.5kg. RSWT-100675  
20kg. RSWT-10070

STOJAK NA HANTLE 

  Solidna, stalowa konstrukcja

  Nie zajmuje dużo przestrzeni 
dzięki wysokiej i wąskiej 
budowie

  Posiada plastikowe 
zabezpieczenia chroniące 
stojak i hantle

  Szeroka podstawa zapewnia 
stabilność

RSRK-DB 
 

HANTLE

Hantle Reebok posiadają powierzchnię  
z mocnej gumy, która znacząco wydłuża  
ich żywotność. 

  Pomagają budować siłę oraz definicję mięśni

  Są mocne, dobrze zaprojektowane i wytrzymałe

  Nadają się do wzmacniania wielu grup 
mięśniowych
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POTĘGA
PIŁEK LEKARSKICH

PIŁKA LEKARSKA  
Z PODWÓJNYM UCHWYTEM

Dzięki podwójnemu uchwytowi możesz zintegrować 
zaawansowane ruchy rotacyjne oraz ćwiczenia jedną 
ręką podobne do tych przy użyciu kettlebells.

Ruchy takie, jak wyciskanie jedną ręką nad głową czy 
swingi, nie mogą być wykonywane ze standardową piłką 
lekarską, ale można tego łatwo dokonać za pomocą piłki 
z podwójnym uchwytem. Takie ćwiczenia poprawiają siłę 
mięśni środka jak również ogólną kondycję.

Mimo, że nie zostały zaprojektowane do rzucania, piłki 
lekarskie z podwójnym uchwytem umożliwiają bardziej 
dynamiczny trening, ponieważ ćwiczenia mogą być 
wykonywane z większą szybkością i w powiększonym 
zakresie ruchu. Piłki z podwójnym uchwytem pomagają 
rozwinąć siłę funkcjonalną i eksplozywną.

Zapewnianie możliwości 
funkcjonalnego  
i urozmaiconego treningu 
jest istotne zarówno dla 
klubów fitness, jak i trenerów 
personalnych. Wykorzystanie 
piłek z obciążeniem może 
w tym elemencie budować 
decydującą przewagę.

CZYM SĄ PIŁKI Z OBCIĄŻENIEM?
Piłki lekarskie są najpopularniejszym typem piłek z obciążeniem używanym podczas 
ćwiczeń fitness. W przeciągu lat przeszły ewolucję i dziś występują w różnych 
odmianach, aby zapewniać ćwiczącym szerszą gamę możliwości podczas różnych 
treningów. Piłki z podwójnym uchwytem, piłki typu slam oraz soft są tylko kilkoma 
spośród dostępnych w tej chwili piłek z obciążeniem. Każda z nich daje inne korzyści 
treningowe i szersze spektrum ćwiczeń, począwszy od rotacji, rzucania i uderzania, 
poprzez użycie ich jako pomoc przy pompkach i innych tradycyjnych ćwiczeniach.

PIŁKA LEKARSKA

Standardowa piłka lekarska posiada zazwyczaj 
dwojaką teksturę na powierzchni, by ułatwić 
użytkownikowi pewny chwyt podczas 
wykonywania ćwiczeń siłowych.

Różnorodność piłek medycznych leży w ich 
stopniu sprężystości, który ujawnia się podczas 
rzucania piłki na twardą powierzchnię. Kluczowymi 
zastosowaniami piłki medycznej są: poprawa siły 
mięśni środka, koordynacji, elastyczności i ogólnej 
wytrzymałości dolnych i górnych partii ciała.

Z ciężarem wewnątrz, piłka lekarska jest 
zaprojektowana, by trzymać ją obiema rękami. 
Piłki lekarskie mogą wzbogacić trening o 
elementy ćwiczeń plyometrycznych, a także być 
wykorzystywane do tradycyjnych ćwiczeń, takich 
jak przysiady, unoszenia, brzuszki czy wykroki.

PIŁKA SLAM

Różnice pomiędzy piłkami lekarskimi i slam są ewidentne, mimo, że 
obie piłki są prawie tej samej wielkości. Jednakże każda z nich może 
nadać zupełnie inny charakter poszczególnym ćwiczeniom.

Po pierwsze, zewnętrzny, gumowy materiał piłki slam jest bardziej 
elastyczny i dużo grubszy, czyniąc ją bardziej wytrzymałą na uderzenia 
i prędkość, do których została zaprojektowana. Ponadto piłki slam nie 
odbijają się jak normalne piłki medyczne, ponieważ są wypełnione 
piaskiem lub żelem. Te materiały umożliwiają absorpcję dynamicznej 
siły uderzenia w trakcie treningu siły eksplozywnej lub wytrzymałości.

Piłki slam zostały zaprojektowane do szeregu ćwiczeń 
wykorzystujących rzucanie, sprawiając, że zwykłe „ciskanie” piłką staje 
się doskonałą formą wzmacniania barków, tricepsów, pośladków  
i ud równocześnie. Główne zasady treningu z piłką lekarską mogą być 
zastosowane również do piłki slam, jednak jej celem będą inne obszary. 
Piłki slam mogą być standardowo używane w celu dodania oporu do 
wielu ruchów włączając w to przysiady, brzuszki, wykroki itp.

PIŁKA LEKARSKA SOFT

Większe niż wszystkie inne piłki z obciążeniem, piłki lekarskie  
soft są zaprojektowane do używania ich przy dużej prędkości.  
Dzięki miękkiej warstwie zewnętrznej i wyściółce zaprojektowanej 
do bezpiecznego treningu, miękka piłka lekarska jest  używana  
do ruchów, które wymagają zarówno rzucania, jak i łapania.

O ile piłka slam została zaprojektowana głównie do rzucania  
ich z dużą prędkością., miękka piłka lekarska jest zazwyczaj 
rzucana o ścianę, podłogę lub do partnera, ale nie jest w stanie 
wytrzymać uderzeń tak mocnych, jak piłka slam.

Absorpcja uderzenia jest kluczowym atrybutem tego rodzaju piłek 
lekarskich, zaś miękka wyściółka została  zaprojektowana  
z myślą o ćwiczeniach wykonywanych z dużą prędkością.  
Z powodu ich wszechstronności, miękkie piłki lekarskie stały się 
istotnym elementem wyposażenia trenerów, klubów fitness oraz 
centrów treningu funkcjonalnego.
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PIŁKA LEKARSKA Z PODWÓJNYM 
UCHWYTEM

Posiada dwa antypoślizgowe uchwyty, 
co przydaje się przy szerokim zakresie 
ćwiczeń. Materiał o dużej gęstości został 
zaprojektowany, by ułatwić czyszczenie  
i zapobiec pozostawianiu śladów na ścianach  
lub podłodze studia treningowego.  
Dostępne od 6 do 10 kg. 

  Bardziej wytrzymałe, niż standardowe piłki 
lekarskie o mniejszej gęstości materiału

  Doskonałe do treningów o wysokiej 
intensywności

  Uchwyty umożliwiają ćwiczenia  
o większym zakresie ruchu

  Średnica 27 cm

6kg. RSB-10126 
7kg. RSB-10127 
8kg. RSB-10128 
9kg. RSB-10129 
10kg. RSB-10130

PIŁKA SLAM

Piłka slam firmy Reebok została 
zaprojektowana mając na względzie 
przede wszystkim wytrzymałość 
niezbędną do absorpcji uderzeń  
w trakcie treningów funkcjonalnych  
o wysokiej intensywności.

Zewnętrzna, wytrzymała warstwa 
zawiera ochronną powierzchnię  
do różnorodnych ćwiczeń z wysoką 
prędkością i może być następnie łatwo 
wyczyszczona.

    Zaprojektowana, aby wytrzymywać 
intensywne i częste użytkowanie

    Średnica 37cm

    Elastyczna powierzchnia, aby lepiej 
chwytać piłkę podczas treningu

6kg. RSB-10232 
8kg. RSB-10233 
10kg. RSB-10234 
12kg. RSB-10235

Za sprawą swojej różnorodności, piłki z obciążeniem wnoszą dodatkowe 
możliwości do programów treningowych i stacji treningu obwodowego.  
Ten istotny element sprzętu fitness dostępny jest w wielu rozmiarach i wagach, 
co stawia przed ćwiczącymi wiele wyzwań, pomaga stopniowo budować siłę  
i koncentrować się na stabilizacji mięśni głębokich.

PIŁKA LEKARSKA

Piłka lekarska Reebok jest idealnym 
przyborem do siłowni, treningu 
obwodowego i sesji personalnych. Różne 
tekstury na górze i dole piłki umożliwiają 
niezliczoną liczbę ćwiczeń.

Korzystając z wytrzymałych komponentów 
gumowych, piłki lekarskie Reebok zyskały 
ulepszone właściwości, wliczając  
w to większą sprężystość, powierzchnię 
dającą się łatwo czyścić oraz zwiększoną 
odporność, by móc wytrzymać codzienne 
używanie. Dostępna w przedziale 1-5kg,

  Bardzo trwała i łatwa w utrzymaniu 
czystości

  Jeden z najczęściej użytkowanych 
przyborów fitness

  Średnica 22.8 cm

1kg. RSB-10121 4kg. RSB-10124 
2kg. RSB-10122 5kg. RSB-10125 
3kg. RSB-10123 
 

PIŁKA LEKARSKA SOFT

Piłki lekarskie soft zostały 
zaprojektowane z myślą o zwiększonej 
trwałości i są doskonałe do wielu 
różnorodnych ćwiczeń.

Udoskonalona wytrzymałość została 
połączona z łatwą w czyszczeniu 
powierzchnią, czyniąc ten rodzaj piłek 
trwałym i posiadającym długą 
żywotność.

    Zaprojektowana, by wytrzymać 
ostre i regularne użytkowanie.

   Średnica 37 cm

   Elastyczna powierzchnia 
ułatwiająca chwytanie podczas 
treningu

6kg. RSB-10181 
8kg. RSB-10182 
10kg. RSB-10183 
12kg. RSB-10184 

Ćwiczenia 
wykorzystujące 
„ciskanie” piłką 
są doskonałe do 
jednoczesnego 
wzmacniania 
barków, 
tricepsów, 
brzucha, ud  
i pośladków.

STOJAK NA PIŁKI 
LEKARSKIE

  Pojedynczy lub podwójny stojak

  Wykończenie wysokiej jakości

  Ergonomiczny sposób na 
przechowywanie piłek lekarskich

 Mieści do 10 piłek lekarskich

  RSRK-MB 
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BATTLE ROPE

Liny treningowe skupiają się na mięśniach 
środka, barkach, plecach i ramionach, ale 
angażują również całe ciało w intensywnym 
treningu cardio lub intensywnym treningu 
interwałowym (HIIT).

Liny treningowe są sklasyfikowane jako 
ciężkie liny 5 cm x 10 m i dostarczają wielu 
wyzwań trenującym. Poprzez ćwiczenia 
takie jak fala lub uderzanie, lina treningowa  
staje się idealnym akcesorium  
do wzmacniania tułowia i ramion.

RSRP-10050

X-TRAINER

Wykorzystując solidny gryf i dwie gumy 
o średnim oporze, X-Trainer pozwala na 
unikalną kombinację ćwiczeń rotacyjnych, 
siłowych oraz na stabilizację mięśni środka 
dla różnorodnego treningu.

Unikalny design X-Trainer wykorzystuje 
zintegrowane karabinki pozwalające na 
zamocowanie sprzętu niemal wszędzie. 
Trenuj górne partie ciała przez ćwiczenia 
takie, jak cross body chop, overhead chop, 
przysiady i wiosłowanie.

RSRP-10070

Kółka 
gimnastyczne 
są znakomitym 
sposobem na 
wykonywanie 
rozmaitych 
ćwiczeń na górne 
i dolne partie ciała 
oraz wspomagają 
koordynację.

SZTANGA VINYL REP SET

Winylowa sztanga została zaprojektowana tak, aby 
sprostać wyzwaniom różnych środowisk podczas 
zajęć grupowych. Ten winylowy zestaw zawiera 
sztangę, zaciski oraz talerze o wadze 2x1.25kg,  
2 x 2.5 kg i 2x5 kg do różnych form treningu.

RSWT-10190

SZTANGA REP SET 

Sztanga rep set należy go grupy 
obowiązkowych pozycji dla osób 
dbających o swoją ogólną sprawność 
i kondycję. Gryf wraz z wieloma 
obciążeniami o zróżnicowanych wagach 
został zaprojektowany tak,  by pomóc 
użytkownikom na wszystkich poziomach 
zaawansowania.

   Prosty design pozwala na łatwe  
i szybkie zmiany w trakcie treningu. 
Idealny na zajęcia grupowe

  Pokrycie powłoką poliuretanową  
 nadaje profesjonalne wykończenie

   2 x 5kg, 2 x 2.5kg and 2 x 1.25kg

RSWT-10090

NASZ WYBÓR

SZTANGI REP SET
SZTANGI WINYLOWE  
VS SZTANGI POLIURETANOWE

Te pierwsze są świetnym wprowadzeniem 
do podnoszenia ciężarów, ponieważ  
dostarczają dokładnie tego, do czego 
zostały stworzone: ciężaru na sztandze, 
który dodaje oporu twojemu treningowi.

Obciążenia poliuretanowe posiadają 
dodatkowe właściwości w stosunku 
do winylowych. Sześciokątny kształt 
zapobiega toczeniu się sztangi, zaś 
antypoślizgowa powierzchnia poprawia 
uchwyt, umożliwiając wykonywanie 
szerszego zakresu ćwiczeń.

KÓŁKA GIMNASTYCZNE

Kółka gimnastyczne oferują duże 
możliwości ruchowe oraz są 
doskonałą metodą wykonywania 
różnorodnych ćwiczeń 
wzmacniających górne i dolne 
partie ciała.

Poprzez podniesioną ruchliwość 
przy każdym ćwiczeniu, kółka  
i pasy będą się poruszać i wibrować, 
zmuszając ćwiczącego  
do zwiększenia stopnia  
aktywacji mięśni.

  Regulacja długości pasków do 
ćwiczeń dolnych i górnych partii 
ciała

  Prosty mechanizm mocujący

  Odpowiedni dla siłowni i sal 
fitness

RSRP-10060

STALOWY GRYF REP SET

Ten masywny, stalowy gryf jest odporny i wytrzymały,  
a został zaprojektowany tak, by łatwo i szybko 
zmieniać gumowe lub winylowe obciążenia.

  Długość: 140 cm

RSWT-10090-b

OBCIĄŻENIA POLIURETANOWE

Obciążenia są pokryte delikatnym, ale 
wytrzymałym poliuretanem, który jest łatwy  
w czyszczeniu, redukuje możliwość uszkodzeń 
zarówno w podłodze studia, jak i śladów  
na stojaku i ścianach. 

 Łatwe do utrzymania  
 w czystości

  Ich powierzchnia chroni  
zarówno samo obciążenie  
jak i inne powierzchnie  
mające z nią kontakt

  Wygodne uchwyty.

1.25kg x2. RSWT-10090-1 
2.5kg x2. RSWT-10090-2 
5kg x2. RSWT-10090-5 
10kg x2. RSWT-10090-10

Podstawowym sprzętem do wykonywania większości  
treningów siłowych są tradycyjne sztangi czy rep sety, które 
zawierają gryf, obciążenia i zaciski. Są one doskonałymi 
narzędziami do treningu indywidualnego i grupowego  
z powodu swojej wszechstronności i prostoty. 

Liczba czysto siłowych ćwiczeń, które mogą być  
wykonywane przy użyciu sztang do ćwiczeń rep set 
jest kluczem do ich popularności. 

Sztangi rep set Reebok są oferowane w opcji z gumowymi  
lub winylowymi obciążeniami w przedziale wagowym  
od 1,25 kg  do 10 kg. Dodatkowo oferowany jest dedykowany 
stojak do bezpiecznego przechowywania sztang.

ZACISK REP SET

Zacisk umożliwiający szybkie  
zakładanie talerzy.

RSWT-10090-c

STOJAK NA SZTANGI 

  Wytrzymała konstrukcja mieści  
do 20 kompletów sztang, włączając  
dyski, gryfy i zaciski.

RSRK-RS
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Wprowadzony 25 lat temu do klubów fitness, step  
pomógł efektywnie zrewolucjonizować trening 
aerobowy. Step Reebok wciąż pozostaje jednym 
z najpopularniejszych produktów naszej serii oraz 
sprzętem używanym do grupowych ćwiczeń  
na całym świecie.

25  
LAT  
SIŁY

Design stepu Reebok ewoluował przez 
minione 25 lat, by pomagać w zwiększaniu 
efektywności treningu. Najnowsza wersja stepu 
jest doskonała w swoim zastosowaniu przez 
dodanie strukturalnej, „bąbelkowej” powierzchni 
zwiększającej przyczepność i funkcjonalność.

Wysokość stepu  
może być szybko  
i ławo dostosowywana 
do trzech różnych 
poziomów. To pozwala 
na znaczącą zmianę 
intensywności podczas 
treningu, czyniąc nasz 
step nieprawdopodobnie 
wszechstronnym 
sprzętem.

STEP

Step nadaje się doskonale  
do rozmaitych aktywności fizycznych, 
włączając trening cario, dolnych  
części ciała.

Mata wierzchnia stworzona jest  
z twardej, strukturalnej gumy  
o antypoślizgowych właściwościach. 
Step można regulować w zakresie  
15-20-25 cm wysokości.

Specjalna platforma gwarantuje 
stabilną i wytrzymałą podstawę   
do wszystkich typów aerobowych 
ćwiczeń, a jej prosty design czyni step 
łatwym w użyciu i jeszcze łatwiejszym  
w przechowywaniu.

  Antypoślizgowa powierzchnia 

  Kompaktowe przechowywanie

   Uniwersalny sprzęt fitness 
obowiązkowy w każdym klubie

   Regulowany do 3 różnych poziomów 
wysokości (15cm/20cm/25cm)

RSP-10150

15cm

20cm

25cm

TRZYMAJ TEMPO  

I WEJDŹ W RYTM.REEBOK 
STEP
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16 WARIANTÓW
Reebok deck jest jednym z najbardziej uniwersalnych przyborów fitness za sprawą setek ćwiczeń, 
jakie mogą być wykonywane przy jego użyciu.

Posiadając aż 16 dostępnych konfiguracji, deck oferuje platformę z nieskończonymi kombinacjami 
zarówno ćwiczeń siłowych, jak i aerobowych. Dodaj tubingi lub hantle do treningu by przejść na 
kolejny poziom różnorodności podczas korzystania z platformy w trybie ławki do ćwiczeń. 

Nie tracąc na solidności ani przenośnym designie, platforma może być modyfikowana  
z podstawowego stepu do podwyższonego, bądź skośnej ławki do podnoszenia ciężarów.

Użyj platformy deck 
do własnych ćwiczeń 
aerobowych  
lub dołącz hantle  
i gumy do ćwiczeń  
w treningu siłowym. 

RODZAJÓW ĆWICZEŃ

PONAD

DECK
REEBOK

REEBOK DECK TO REWOLUCYJNA, 
MODYFIKOWALNA  PLATFORMA, KTÓRA 
WYZNACZA NAJNOWSZY KIERUNEK EWOLUCJI 
WCIĄŻ POPULARNEGO STEPU REEBOK.

Platforma do ćwiczeń deck umożliwia Ci przeprowadzanie 
efektywnych treningów cardio opartych o ćwiczenia ze stepem, 
ale może również przekształcić się w płaską lub pochyłą ławkę 
treningową.

Jeżeli jest używana jako step, wysokość platformy ustawiona 
na 20,5 cm jest odpowiednia do treningu cardio. Aby zwiększyć 
intensywność, po prostu użyj wbudowanych podnośników, by 
podwyższyć platformę do 35.5 cm.

Naturalna inercja platformy oraz antypoślizgowa, gumowa 
powierzchnia sprawiają, że deck jest niezwykle stabilny  
i bezpieczny podczas używania. Dodaj do niego tubingi i hantle 
Reebok, używając wbudowanego w platformę schowka i otrzymasz 
liczne możliwości ćwiczenia zarówno dla trenerów personalnych jak 
i na salach fitness.

  3 kąty ustawienia platformy: nachylenie/spadek/płasko

  2 pozycje wysokości

   Zaczepy do montażu tubingów dla zróżnicowania treningu

  Wymiary: 110cm x 33cm x 21-36cm, z możliwością  
      zmiany wysokości

RSP-10170
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JOGA
Liczba osób 
uprawiających jogę 
wzrasta średnio  
o 20-25% w ciągu roku.

SIŁA
Trening siłowy może Ci 
pomóc zwiększyć przyrost 
mięśni oraz przyspieszyć 
metabolizm. Takie treningi 
są skuteczne w poprawianiu 
kondycji i efektywnie spalają 
kalorie. 

RÓWNOWAGA
Ćwiczenia poprawiające 
równowagę skupiają się na 
wzmocnieniu mięśni brzucha 
i pleców we wzajemnej 
harmonii. Wszystkie ćwiczenia 
wzmacniające Twoje mięśnie 
środka przełożą się  
na dobrze rozwiniętą  
równowagę i stabilność.

AEROBIK
Treningi aerobowe pomagają 
ćwiczącym osiągać 
zamierzone cele i utrzymać 
zdrowy styl życia. Te rodzaje 
treningów skupiają się 
na spalaniu kalorii oraz 
budowaniu wytrzymałości, 
abyś mógł pozostać 
aktywnym przez długi czas.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ...

NIE PRZESUWAJ 
GRANIC, 
PRZEKRACZAJ JE.

ŻYJ SWOIM ŻYCIEM. 
KOCHAJ FITNESS.

ROZRUSZAJ 
SWOJE CIAŁO  
DO GRANIC.

ŻYCIE  
MIERZY SIŁĘ  
W KILOGRAMACH.

GARŚĆ FAKTÓW O FITNESS.
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RODZAJE SKAKANEK

Istnieje wiele dostępnych rodzajów skakanek, które dają 
odmienne korzyści. Tradycyjne skakanki wyewoluowały 
przez lata, aby umożliwić lepiej dopasowane ćwiczenia.

W zależności od ogólnego celu Twojego treningu, jest 
bardzo istotne, by wiedzieć, której skakanki należy użyć. 
Obciążone uchwyty, łożyska kulkowe, obrotowe rączki, 
lekkie liny, ciężkie liny i regulowane długości  
to kwestie do rozważenia przed włączeniem skakanki  
do jakiegokolwiek programu treningowego. 

Czasem należy użyć nawet kilkunastu różnych typów 
skakanek, aby zwiększyć różnorodność treningu. 

SKAKANKI
AEROBIK

REEBOK PROFESSIONAL   |   www.ekspertfitness.com/reebok   |  20

TRZYMAJ TEMPO  
I WEJDŹ W RYTM.
EKSPERTFITNESS.COM/REEBOK

Skakanie jest  jednym  
z najefektywniejszych ćwiczeń  
cardio, jakie możesz  
wykonywać. Dzięki temu 
prostemu treningowi możesz 
osiągnąć konkretne cele 
jak poprawa kondycji  
i wytrzymałości.
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SKAKANKA SKÓRZANA

Ciężka, skórzana skakanka  posiada zwiększoną 
bezwładność towarzyszącą ruchom obrotowym.

  Wysoka jakość wykonania daje rzeczywisty 
komfort, jako, że ruch jest płynny  
i niezmienny

 Ergonomiczne uchwyty zapewniające  
 swobodę wykonywania ruchu

  Długość: 280 cm

RSRP-10080

NASZ WYBÓR

SKAKANKA SZYBKOŚCIOWA

Skakanka szybkościowa Reebok posiada łatwą 
regulację długości linki, co pozwala optymalnie 
dopasować ją do wzrostu użytkownika dla 
uzyskania lepszego łuku linki. Lekkie uchwyty 
połączone z polimerową linką pozwalają na 
wykonywanie szybkiego i efektywnego treningu. 
Wytrzymały materiał sprawia,że sprzęt może 
być używany w każdych warunkach, podczas 

zajęć grupowych oraz sesji treningowych.

  Prosty, elegancki design

 Smukła, wyjątkowo wytrzymała linka

  Dostosowuje się indywidualnych 
wymachów wszystkich użytkowników

  Długość: 300 cm

RSRP-10082

SKAKANKA SZYBKOŚCIOWA 
PREMIUM

Powleczona stalowym kablem dla uzyskania 
maksymalnej prędkości, oryginalna i gładka 
skakanka szybkościowa premium cieszy się 
popularnością wśród użytkowników. Linka 
o długości 310 cm jest regulowana dzięki 
śrubowemu mechanizmowi na uchwycie, 
aby dostosować się do wzrostu i umiejętności 
użytkownika. Uchwyty zawierają mechanizm 

łożysk kulkowych dla płynnego ruchu i komfortu 
użytkownika..

   Łożyska kulkowe

   Antypoślizgowy uchwyt

   Wytrzymała powłoka ze stalowego kabla

   Regulowana długość wyjściowa 310 cm

BLACK. RSRP-10083BK 
RED. RSRP-10083RD

SKAKANKA

Skakanka Reebok została zaprojektowana, 
by dostosować się do prędkości ćwiczącego, 
a łączenie linki z uchwytem jest dla niego 
wyjątkowo wygodne. Skakanka jest idealna 
dla użytkowników na każdym poziomie 
zaawansowania.

 Lekka, z trwałymi, plastikowymi uchwytami

 Polimerowa lina pozwala na częste 
 użytkowanie bez ryzyka zniszczenia

 Długość: 320 cm

RSRP-10081

ĆWICZENIA ZE SKAKANKĄ

WZROST 
135 cm – 148 cm
148 cm – 165 cm
165 cm – 183 cm
183 cm i więcej

DŁUGOŚĆ LINKI
1.8 m
2.1 m
2.4 m
3.0 m

WZROST A DŁUGOŚĆ LINKI

JAKI ROZMIAR LINKI WYBRAĆ?

Podczas używania jakiejkolwiek skakanki, zasadnicze 
jest dobranie odpowiedniej jej długości w zależności  
od wzrostu użytkownika.

Długość skakanki mierzona jest od czubka do czubka 
uchwytu, to nie tylko sama długość linki. Większość 
skakanek może być łatwo dopasowywana przy 
uchwycie, ale optymalna długość linki zależy od 
wykonywanego ćwiczenia oraz sposobu jej trzymania.

Upewnij się, że skakanka, której używasz, pasuje  
do Twojego wzrostu, co pomoże Ci czerpać jak 
najwięcej korzyści z treningu.

SKAKANKA

Tradycyjne skakanki są doskonałym 
przyrządem fitness dla osób na każdym 
poziomie zaawansowania. To proste 
urządzenie zostało stworzone aby ćwiczyć 
formę i technikę, które polepszą twoją 
kondycję krążeniową, koordynację  
i równowagę. 

Zazwyczaj produkowana z lekkiego 
polimeru, skakanka Reebok jest lekką  
i niedrogą alternatywą dla skórzanej lub 
stalowej skakanki. 

Lekkie uchwyty i grubsza linka sprawiają, że 
skakanka porusza się wolniej, co przynosi 
ćwiczącemu korzyść w postaci większej 
ilości czasu na wykonanie prawidłowego 
skoku. Ćwiczący mogą łatwo dostosować 
długość skakanki Reebok, czyniąc ją 
świetnym narzędziem dla instruktorów 
pracujących z kilkoma grupami różniącymi 
się wiekiem i stopniem zaawansowania.

SKAKANKA SKÓRZANA

Skórzana skakanka odznacza się większą 
wytrzymałością niż jej polimerowy 
odpowiednik, dużo lepiej znosząc siłę 
uderzeń o podłoże. 

Ponieważ skórzana skakanka jest dużo 
cięższa od zwyczajnej, wymaga dużo 
większego nakładu wysiłku, by utrzymać 
ją w pędzie, co skutkuje zupełnie innym 
typem ćwiczenia. Korzystanie ze skórzanej 
skakanki pozwala budować mięśnie 
górnych partii ciała oraz poprawiać 
wydolność krążeniową. Dodatkowe 
łożyska kulkowe w uchwytach są także 
standardową cechą skórzanych skakanek, 
sprawiając, że ciężka skóra łatwiej się 
obraca podczas ćwiczenia.

Skórzana skakanka Reebok nadaje się 
idealnie do zwiększania kondycji i spalania 
większej ilości kalorii, w przeciwieństwie do 
skoków zwiększających prędkość stóp  
i generalną koordynację.  

SKAKANKA SZYBKOŚCIOWA

Skakanka szybkościowa jest zazwyczaj 
projektowana dla bardziej zaawansowanych 
użytkowników do wykonywania szybszych 
obrotów, skrzyżowań i podwójnych skoków. 
Zasadniczo, pokryte stalą skakanki 
kablowe są dużo bardziej wytrzymałe przy 
maksymalnej prędkości, a jednocześnie są 
zawsze bardzo lekkie.  Dostępne  
w dwóch wersjach, z dodatkowym 
gumowym uchwytem lub bez, ale  
w standardzie zawsze jest obrotowa rączka 
maksymalizująca tempo obrotu linki  
i jej wytrzymałość.

Skakanki szybkościowe są zaprojektowane 
tak, by umożliwiać szybką pracę nóg i sesje 
wytrzymałościowe, często kojarzone  
z bokserami lub atletami. Poza ćwiczeniami 
na wytrzymałościowymi, skakanki 
szybkościowe mogą być również używane 
w celu zaangażowania ramion, pleców, nóg  
i poszczególnych grup mięśniowych.
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TUBING POWER TUBE 

Mierzy 122 cm długości  
i  posiada specjalną 
zewnętrzną powłokę, która 
zapewnia dodatkową 
ochronę. Może być używany 
do różnorodnych ćwiczeń 
fitness w celu poprawy siły 
i elastyczności. Kiedy nie są 
używane, mogą być łatwo  
i bezpiecznie przechowywane 
na stojaku.

  Mają zastosowanie  
w treningach każdego typu: 
cardio, siłowych, 
rzeźbiących  
i rehabilitacyjnych

  Niewielkie, lekkie  
i przenośne, są doskonałe 
do ćwiczeń w każdym 
środowisku.

LEVEL 1. RSTB-10070 
LEVEL 2. RSTB-10071 
LEVEL 3. RSTB-10072 
LEVEL 4. RSTB-10073 
LEVEL 5. RSTB-10074

TAŚMY POWER BAND 

Taśmy power band są stworzone 
z niezwykle wytrzymałej gumy, 
która zachowuje swoją siłę  
i elastyczność nawet  po długim 
okresie użytkowania.

Trzy różne kolory oznaczają 
poziom siły od średniej  
i wysokiej do ekstremalnie 
wysokiej, dostarczając idealną 
bazę do progresywnych sesji 
treningowych.

 Wysoce odporna guma

 Poziomy siły oznaczone  
 kolorami

  Może być używana 
samodzielnie lub jako 
dodatkowy opór.

LEVEL 1. RED. RSTB-10080 
LEVEL 2. GREY. RSTB-10081 
LEVEL 3. DARK GREY.  
RSTB-10082

TRENING OPOROWY MOŻE BYĆ 
WYKONYWANY PRZY UŻYCIU 
SZEREGU PRZYBORÓW FITNESS, 
TAKICH JAK OBCIĄŻENIA, GUMY  
DO ĆWICZEŃ I TAŚMY OPOROWE.

W zależności od poziomu zaawansowania, 
trening oporowy pomoże Ci wyćwiczyć różne 
partie ciała, zmaksymalizować przyrost mięśni, 
efektywnie wyrzeźbić lub zdefiniować grupy 
mięśniowe.

W najsłabszym punkcie (zazwyczaj na 
początku ruchu), guma do ćwiczeń lub taśma 
nie da Ci odczuć dużego lub jakiegokolwiek 
oporu. W miarę, jak Twoje mięśnie się kurczą,  
a taśma rozciąga, stopniowo będą odczuwane 
kolejne poziomy naprężenia. To pozwala na 
osiągnięcie optymalnego poziomu 
wzmocnienia mięśnia w całym zakresie ruchu.

Jako alternatywa dla tradycyjnego 
podnoszenia ciężarów, nowe produkty, takie jak 
gumy do ćwiczeń lub taśmy oporowe zyskują 
na popularności zarówno podczas 
indywidualnych, jak i grupowych treningów.

STOJAK  
NA TUBINGI

 Prosty design i montaż

 Przechowuje  
 do 20 tubingów 

  Jedyny stojak 
zaprojektowany dla 
tubingów power tube

RSRK-TB
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TUBINGI REGULOWANE

Tradycyjne gumy do ćwiczeń są 
wspaniałym i wszechstronnym 
narzędziem do budowania siły 
funkcjonalnej.

W odróżnieniu od wolnych ciężarów, 
tubingi dają pewność, że taki sam 
poziom oporu jest utrzymany na każdym 
etapie ruchu dla kompletnej stymulacji 
mięśni.

Tubingi są dostępne w różnych 
poziomach oporu, by oferować różne 
stopnie trudności w treningu siłowym. 
Ponieważ gumy są lekkie i elastyczne, 
można nawet używać dwóch naraz dla 
dodatkowego oporu oraz używać ich do 
szeregu tradycyjnych ruchów, włączając 
wyciskanie leżąc  
i siedząc, wiosłowanie, przysiady,  
czy nawet ugięcia przedramion.

Co więcej, możesz użyć ich  
w kombinacjach z innymi urządzeniami, 
takimi jak platforma deck lub  
z jakimkolwiek innym typem płaskiej  
lub treningowej ławki.

TAŚMY POWER BAND

W przeciwieństwie do tubingów, taśmy 
power band są zaprojektowane tak, aby 
guma stanowiła zamknięty okrąg, czyniąc 
je idealnymi do szeregu ćwiczeń w treningu 
oporowym.  

Taśmy power band mogą być używane, aby 
dodać siłę eksplozywną do wielu ćwiczeń, 
włączając przysiady, martwe ciągi i wyciskania 
na ławce. Taśmy oporowe są zaprojektowane 
tak, aby pracować w kombinacjach  
z szeregiem tradycyjnych ćwiczeń opartych 
na sile, aby wzbogacić je o dodatkowy opór 
w czasie całego ruchu. Taśmy oporowe są 
również bardzo użyteczne w podciąganiach  
na drążku i mogą być używane niezależnie  
lub w połączeniu z ławkami, platformą deck  
lub rigami CrossFit.

Taśmy oporowe mogą pomagać 
użytkownikom w wykonywaniu wielu rodzajów 
ruchów w szerokiej gamie ćwiczeń, takich, 
jak aerobowe, siłowe, rozciągające, rzeźbiące, 
eksplozywne lub poprawiające plyometrię. 
Taśmy power band są dostępne w trzech 
różnych stopniach oporu i mogą pomóc  
w treningu na setki sposobów.

TUBING REGULOWANY

Wykonany są ze 100% 
naturalnej gumy, czyniącą  
je bardzo wytrzymałymi  
i odpornymi na 
intensywne użytkowanie. 
Tubing regulowany jest 
wszechstronnym przyborem  
do wzmacniania górnych  
partii ciała.

 Nie wchłaniające potu  
 uchwyty PU o dużej  
 gęstości

  Prosty mechanizm 
dostosowujący długość 
gum

  4 stopnie oporu sprawiają, 
że są idealne do treningu 
kondycyjnego  
i obwodowego.

 Długość: 122 cm

LIGHT. RSTB-10075 
MEDIUM. RSTB-10076 
HEAVY. RSTB-10077
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STYL  
ZE STUDIA

Piłki gimnastyczne są znakomitym narzędziem 
fitness poprawiającym siłę mięśni brzucha, 
prawidłową postawę i rozciągliwość. Kiedy połączy 
się je z obciążeniami, mogą również stać się częścią 
ćwiczeń na górne partie ciała oraz mięśni środka  
i poprawić ogólną kondycję.

PIŁKIGYMBALL

NASZ WYBÓR

WKRĘĆ SIĘ W NIE

PIŁKI GIMNASTYCZNE SĄ RÓWNIEŻ 
ŚWIETNĄ ALTERNATYWĄ DLA 
ŁAWEK DO PODNOSZENIA 
CIĘŻARÓW, PONIEWAŻ 
WYMAGAJĄ OD UŻYTKOWNIKA 
ZAANGAŻOWANIA WIĘKSZEJ LICZBY 
MIĘŚNI, BY UTRZYMAĆ STABILNOŚĆ.

Piłki gimnastyczne Reebok zostały stworzone 
przy użyciu gumy o większej gęstości  
u podstawy, aby zapewnić stabilność podczas 
mocniejszych ćwiczeń oraz chronić piłkę przed 
toczeniem się podczas ich wykonywania.

CZYM JEST ANTI-BURST?

Element anti-burst jest niezwykle istotny dla 
bezpieczeństwa użytkownika. Jeżeli dojdzie do 
przebicia piłki gimnastycznej Reebok, powietrze 
zejdzie z niej powoli, umożliwiając ćwiczącemu 
bezpieczne zejście bez ryzyka obrażeń.

PIŁKA GYMBALL

Piłka gymball jest wyprodukowana  
z gumy o dużej gęstości, co pozwala na 
bezkompromisowe i częste użytkowanie. 
Takie piłki gimnastyczne mogą być 
używane jako część każdego treningu, aby 
pomóc zwiększyć ogólną siłę i stabilność.

   Technologia Anti-burst dla 
bezpieczeństwa podczas ćwiczeń

 Duża gęstość gumy dla ochrony przed  
 zużywaniem się i darciem

   Obciążona podstawa pomaga 
zwiększyć stabilność

55cm. RSB-10015 
65cm. RSB-10016 
75cm. RSB-10017

 

STOJAK NA PIŁKI

Stojak jednocześnie ułatwia 
przechowywanie piłek, stając się zarazem 
stylowym obiektem na sali fitness. 
Utrzymuje do 9 piłek w rozmiarach  
od 55 do 75 cm.

RSRK-GB

WYBIERANIE ODPOWIEDNIEGO 
ROZMIARU PIŁKI

Właściwie dobrany rozmiar piłki jest istotny dla 
użytkownika, aby mógł maksymalnie skorzystać 
na ćwiczeniach. Rozmiary piłek gimnastycznych 
Reebok są oznakowane na ich górze, co zapobiega 
wybraniu zbyt dużego lub zbyt małego rozmiaru.

Poniżej proponujemy wskazówki do dobierania piłek 
dla różnego wzrostu:

- 55 cm - 160 cm do 172 cm  
- 65 cm - 175 cm do  189 cm 
- 75 cm - 189 cm i więcej 

Aby się upewnić, że wysokość piłki jest właściwa, 
usiądź na niej, opierając obie stopy na podłodze, 
podczas, gdy kolana powinny być nieco poniżej 
miednicy, tworząc kąt 90’.
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EASYTONE STEP

Easytone step zawiera dwie połączone  
ze sobą kapsuły, co pozwala na swobodne 
przemieszczanie się w nich powietrza. 
Kapsuły te zostały skonstruowane tak, 
by stworzyć naturalną niestabilność. 
Rezultatem tego jest trudne, ale bardzo 
satysfakcjonujące doświadczenie fitness.

     Wielozadaniowa platforma treningowa 
umożliwia szeroką gamę ćwiczeń

     Zapewnia trening całego ciała 

     Zbalansowane kapsuły tworzą 
naturalną niestabilność 

     Dwustronność urządzenia umożliwia 
korzystanie z niego kapsułami w górę 
lub w dół

     Regulowany przepływ powietrza 
pomiędzy kapsułami umożliwia 
dostosowanie intensywności treningu

     65cm x 41cm x 17cm

RSP-20185

 

STOJAK DO EASYTONE STEP

     Prosty, elegancki design

 Przechowuje do 10 stepów

  Jedyny stojak zaprojektowany  
do przechowania stepu easytone

  Dostarczany jako kompaktowy, 
płaski pakunek

  Stylowe przechowywanie Twoich 
stepów easytone

RSRK-ET

PRZEPŁYW POWIETRZA...

BOCZNY PRZEPŁYW POWIETRZATransfer powietrza jest dostosowywany poprzez regulację zaworów jego przepływu, aby uzyskać zróżnicowane stopnie.
ANTYPOŚLIZGOWA GÓRNA PODSTAWAWytrzymała i łatwa w utrzymaniu czystości podstawa umożliwia lepszą przyczepność pod stopami.

KOMPAKTOWY DESIGNSprawia, że easytone step jest łatwy w przenoszeniu i przechowywaniu.

TUBING  
DO EASYTONE STEP

Tubingi te zostały stworzone do użytku 
ze stepem easytone. Są znakomite jako 
dodatkowy element Twojego treningu, 
zwiększają wszechstronność stepu easytone.

   Nie wchłaniające potu uchwyty PU  
o dużej gęstości

   Idealne do treningu kondycyjnego  
 i siłowego

   Wytrzymały, nylonowy pokrowiec na tubing

   Karabinkowe zaciski zabezpieczające

   78cm x 18cm

RSTB-10060
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MATA DO JOGI  

  Zaprojektowana, by być wytrzymałą  
i mieć długą żywotność przy 
jednoczesnym komforcie

  Uformowana z jednej warstwy pianki, 
aby zachować kształt nawet, gdy jest 
intensywnie zwijana

  Oczka w macie umożliwiają szybkie  
i łatwe przechowanie na stojaku  
do mat Reebok

  173cm x 61cm x 0.4cm

RSYG-11024

KOSTKA DO JOGI 

Tego typu klocki mogą być kluczowe 
przy wykonywaniu pewnych póz w jodze, 
zwłaszcza dla początkujących.

Szukając odpowiednich klocków do jogi, 
wybieraj te o większej gęstości pianki  
o prostokątnym kształcie. To pozwoli Ci 
dłużej cieszyć się tym rodzajem podpórki.

  Pianka o dużej gęstości

  22 x 14 x 7.5 cm

RSYG-10025

Zasadniczym elementem podczas zajęć jogi jest mata do jogi.  
Wiele pozycji podczas ćwiczenia jogi nie powinno być 
wykonywanych na twardej podłodze, ale właśnie na macie 
specjalnie zaprojektowanej do ćwiczeń tego typu. Najlepsze maty 
do jogi posiadają nieznacznie “przyklejającą się” powierzchnię, 
by chronić korzystającego z maty przed poślizgiem podczas 
statycznych asan.

Maty są kluczowe dla wszystkich komponentów treningu podczas jogi i są oferowane 
w wielu rodzajach. Maty do jogi Reebok występują w dwóch typach: standardowa mata 
wykorzystująca przywierającą powierzchnię  
i mata do jogi Premium bez lateksu i PCV.

PASEK DO JOGI

Podobnie, jak kostka do jogi, pasek do jogi 
pomaga Ci wykonywać różne pozycje, 
jednocześnie wzmacniając Twoją siłę, 
wspomagając rozciągliwość i skupienie na 
właściwej pozie.

Sprzączka jest zasadniczą częścią designu, 
która pozwala dopasować długość  
i utworzyć pętlę do niektórych pozycji.

 Mocna sprzączka bezpiecznie  
 utrzymująca pasek we właściwym  
 miejscu

 Idealny do utrzymywania trudnych asan

 183 x 4cm

RSYG-10023

KIEDY 
ŻYCIE 
ZAKRĘCA, 
ZAKRĘĆ 
SIĘ Z NIM.

JAKIEGO SPRZĘTU  
DO JOGI POTRZEBUJĘ?

CZYM JEST JOGA?

CI, KTÓRZY KIEDYKOLWIEK PRÓBOWALI JOGI, 
ZAZWYCZAJ POSTRZEGAJĄ JEJ ĆWICZENIA JAKO 
ZWYKŁE TECHNIKI ROZCIĄGAJĄCE I ODDECHOWE.  
O ILE JOGA RZECZYWIŚCIE WŁĄCZA TE ELEMENTY,  
JEJ GŁÓWNYM CELEM JEST ZBALANSOWANIE CIAŁA, 
ABY ROZWINĄĆ SIŁĘ, ELASTYCZNOŚĆ I KONDYCJĘ.  

Aby osiągnąć te cele, możesz korzystać z różnych odmian jogi, które bazują 
na szeregu pozycji mających na uwadze różne efekty. Pozycje w jodze 
mogą być wykonywane w szybkich sesjach, aby rozwinąć rozciągliwość  
i siłę lub powoli, aby wzmacniać kondycję i wytrzymałość.

Wiele klubów fitness będzie koncentrować się na fizycznych korzyściach 
płynących z uprawiania jogi, jako innego podejścia do tradycyjnego 
treningu.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z JOGI 
Joga może dostarczyć niekończących się korzyści 
zdrowotnych i kondycyjnych tym, którzy ją praktykują. 
Mając do wyboru tak wiele odmian jogi, ustal swój główny 
cel, zanim zdecydujesz, który typ jogi wybierzesz.

Najbardziej oczywiste i długotrwałe korzyści to poprawa 
elastyczności, zwiększona siła i równowaga i rozciągnięcie 
stawów i mięśni. Joga dostarcza też korzyści duchowych, 
jako, że do ruchów dołączonych jest wiele elementów 
medytacji.

Podczas zajęć jogi można korzystać z wielu różnych 
akcesoriów fitness, aby zarówno początkującym jak  
i zaawansowanym pomóc w stabilizacji i poprawie postawy.

MATA DO JOGI PREMIUM

Zwiększona grubość i długość maty 
premium pomaga wykonać szerszą gamę 
pozycji jogicznych przy jednoczesnym, 
większym komforcie.

   Grubość 6 mm zapewnia pewną, ale 
komfortową warstwę pomiędzy Tobą,  
a podłogą.

   Posiada oczka do łatwego 
przechowywania na wieszaku Reebok 
Mat Rack

 Boczne, kolorowe paski pozwalają  
 na lepsze ułożenie stóp i dłoni

   183cm x 61cm x 0.6cm

ORANGE. RSYG-21022
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STOJAK NA MATY 

Zaprojektowany do wieszania mat do jogi, pilatesa i mat  
do aerobiku.

     Prosty, elegancki design

     Kompaktowe przechowywanie  do 30 mat

     Stabilna podstawa  

RSRK-MT

JAKĄ MATĘ WYBRAĆ? 
Maty do ćwiczeń są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach, aby dopasować 
je do różnych rodzajów ćwiczeń. Wybór właściwej maty jest niezwykle istotny dla 
każdego, kto wykonuje ćwiczenia fitness.

Korzystanie z maty jest często kluczowe przy takich aktywnościach, jak joga lub 
pilates. Maty są oferowane w dziesiątkach odmian różniących się materiałem, 
powierzchnią i grubością.

MATY
MATA DO AEROBIKU

 Oczka zapewniają łatwe 
  przechowywanie  
 na stojaku do mat

  Zaprojektowana, by być 
wytrzymałą i trwałą, 
jednocześnie 
zapewniając komfort 
użytkowania

  100cm x 50cm x 1cm

RSYG-40021

NASZ WYBÓR

NASZ WYBÓR

MATA  
DO JOGI

MATA DO PILATES

  Zaprojektowana, by być 
wytrzymałą i trwałą przy 
jednoczesnym 
zapewnieniu komfortu

 Uformowana  
 z pojedynczego arkusza   
 pianki, by utrzymać  
 kształt nawet podczas  
 zwijania

  Posiada oczka dla łatwego 
przechowywania na 
stojaku do mat

  Zwiększona grubość 
odpowiednia dla 
wszystkich ćwiczeń 
pilates

  173cm x 61cm x 1.5cm

RSYG-21027

MATA DO JOGI  

 Stworzona, aby być 
 wytrzymałą i trwałą,  
 a jednocześnie  
 zapewniać komfort

 Uformowana  
 z pojedynczego arkusza   
 pianki, by utrzymać  
 kształt nawet podczas  
 zwijania

  Oczka pozwalają na łatwe 
przechowywanie na 
stojaku do mat

 Pozwala poprawić  
 gibkość, rzeźbę oraz siłę  
 mięśni środka.

  173cm x 61cm x 0.4cm

RSYG-11024

MATA DO JOGI PREMIUM

Zwiększona grubość i długość 
maty do jogi premium pomagają 
wykonać większą gamę pozycji, 
przy jednoczesnym większym 
komforcie

  Grubość 6 mm zapewnia  
 mocną, ale wygodną warstwę  
 pomiędzy Tobą a podłogą

 Posiada oczka do łatwego  
 przechowywania na stojaku 
 do mat

 Boczne, kolorowe paski służą  
 jako pomoc dla lepszego  
 układu stóp i dłoni na macie

   183cm x 61cm x 0.6cm

ORANGE. RSYG-21022

MATY DO PILATES

Maty do pilates są podobne do mat do jogi 
na wiele sposobów, ale dysponują dłuższą  
i szerszą powierzchnią ćwiczeniową.

Maty do pilates posiadają mocną 
konstrukcję o zamkniętych komórkach, 
która charakteryzuje się dodatkową 
grubością, aby wspomagać równowagę  
i komfort podczas treningu.

MATY DO JOGI

Maty do jogi Reebok są cieńsze, niż 
te do pilates, ponieważ ich wyłączny 
cel to zapewnić stabilność podczas 
wykonywania asan.

Tekstura mat do jogi Reebok jest 
przywierająca, aby pomóc stopom 
i dłoniom pozostać we właściwym 
położeniu podczas ćwiczeń i zapobiec 
ślizganiu się maty.

Maty do jogi Reebok mogą być 
przechowywane na stojaku do mat dzięki 
specjalnym oczkom.

MATY DO AEROBIKU

Maty do aerobiku cechuje solidny  
i uniwersalny design do różnorodnych 
ćwiczeń, rozciągań i treningów na 
równowagę. Dzięki wyściełanej 
powierzchni, standardowe maty studyjne 
zapewniają wystarczającą amortyzację 
pomiędzy użytkownikiem a twardą 
podłogą.

Maty posiadają antypoślizgową podstawę  
i łatwą do utrzymania w czystości, 
winylową powierzchnię. Posiadają 
też oczka służącemu łatwemu 
przechowywaniu na stojaku do mat 
Reebok.

Mata do jogi premium  
oferuje dodatkowe 0,2 mm 
grubości w porównaniu 
ze standardową matą, 
dla zapewnienia 
zwiększonego komfortu 
podczas wykonywania 
szeregu stojących  
i siedzących pozycji 
podczas jogi.
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CORE BOARD
RÓWNOWAGA  
I REGENERACJA

ROZRUSZAJ SWOJE  
CIAŁO DO GRANIC.
EKSPERTFITNESS.COM/REEBOK

CORE BOARD 

Core board to niestabilna platforma 
do ćwiczeń przeznaczona zarówno dla 
początkujących, jak  
i zaawansowanych użytkowników.

Niestabilna platforma pomaga poprawić 
siłę i funkcje mięśni środka dzięki jej 
zdolności do przechyleń, skrętów  
i odskakiwania, wbrew naturalnym  
ruchom ciała.

   Antypoślizgowa powierzchnia 
zapewnia znakomitą bazę dla treningu 
aerobowego poprawiającego też 
równowagę i siłę mięśni środka

   2 regulowane poziomy stabilności 
sprawiają, że staje się unikalnym 
narzędziem treningowym dla 
instruktorów zajęć grupowych  
i trenerów personalnych

   8 punktów zaczepowych dla tubingów 
power tube.  

   72cm x 53cm x 17cm

RSP-21160
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ROLLERY

JAKIE SĄ KORZYŚCI  
ROLOWANIA?

Uprawianie jakiejkolwiek aktywności fizycznej 
naraża na nieuchronne spięcie i sztywność mięśni. 
Rolowanie pomaga ciału w szybszej regeneracji, 
abyś mógł pozostać aktywny.

• Rolowanie zwiększa przepływ krwi do ćwiczonych 
mięśni, pomagając przyspieszyć regenerację  
po treningu
• Poprawia mobilność i gibkość, pozwalając  
na zwiększenie zakresu ruchu
• Pomaga korygować niewłaściwą postawę
• Samo w sobie działa jako trening mięśni środka

ROLOWANIE JEST FORMĄ MASAŻU POWIĘZIOWEGO LUB 
SAMODZIELNEGO MASAŻU, KTÓRY MOŻE POMÓĆ W ROZLUŹNIENIU 
SPIĘTYCH MIĘŚNI I STYMULOWAĆ PROCES REGENERACJI.
Rolowanie za pomocą pianki aktywnie pomaga rozmasować powięź, która jest warstwą tkanki łącznej 
pokrywającej i łączącej nerwy, kości i mięśnie w całym ciele. Tradycyjne techniki rozciągania powodują jedynie 
wzrost długości mięśnia, natomiast masaż powięziowy, poprzez użycie wałków piankowych, umożliwia  
 — wraz z rozciągnięciem mięśnia — uwolnienie sklejonych ze sobą warstw otaczających go powięzi.

ROLLER TUBA

   Łatwy w czyszczeniu, antypoślizgowa 
powierzchnia

   Solidny plastikowy rdzeń

   Zewnętrzna powłoka stworzona z syntetycznej 
gęstej pianki

   30 cm x 13 cm x 13 cm

RSYG-11010

NASZ WYBÓR

KTÓRY WAŁEK PIANKOWY WYBRAĆ?

Kompaktowy, lekki  
i wydajny Roller Tuba zapewnia  
inne doznania niż standardowe 
rollery. Wspomaga większą 
regenerację mięśni. 
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ROLLER 

Zaprojektowany, aby pomagać przy 
rozciąganiu oraz jako podpora do 
szeregu ćwiczeń. Dostępny w długiej lub 
krótkiej wersji. Ta syntetyczna pianka  
o dużej gęstości nie będzie kruszyć się 
pod wpływem ciężaru ciała i zapewnia 
dodatkową wytrzymałość i kontrolę.

 Syntetyczna pianka o dużej gęstości

 Łatwa w czyszczeniu,  
 antypoślizgowa powierzchnia

 Idealny do rozciągania się lub jako  
 podpora

ROLLER DŁUGI  
RSYG-11007 
90cm x 15cm x 15cm

ROLLER KRÓTKI  
RSYG-11009 
45cm x 15cm x 15cm

ROLLER DŁUGI

Idealny, jeśli zamierzasz rozmasowywać 
napięcie pleców. Mierzy 90 cm, co pozwala 
Ci rolować prostopadle bez obaw, że nie 
obejmiesz całych pleców.

Roller Długi może być również 
wykorzystywany do stworzenia właściwej 
równi poprzez równoległe ułożenie 
na nim kręgosłupa, co pozwala na 
rolowanie prostopadłe, obejmujące całą 
powierzchnię pleców. Użyj długiego rollera  
do stabilizacji mięśni środka albo  
do zaaplikowania średniej mocy ucisku 
przy masażu. Wykonany z pianki  
o wysokiej gęstości  co zapobiega jego 
zniekształcaniu się z biegiem czasu.

ROLLER KRÓTKI

Skorzystaj z krótszej wersji wałka Reebok, 
jeżeli zamierzasz zabrać go ze sobą na 
siłownię lub zajęcia fitness, by szybko się 
rozluźnić po skończonym treningu.

Roller Krótki ma 45 cm długości, aby 
pomóc Ci ukierunkować się na konkretne 
grupy mięśniowe podczas rozluźniania się 
po ćwiczeniach.

Tutaj również duża gęstość pianki 
gwarantuje, że wałek nie będzie ulegał 
odkształceniom po długim użytkowaniu  
i jest odpowiedni do stosowania średniego 
natężenia ucisku przy masażu.

ROLLER TUBA

Zbliżony do krótkiego wałka piankowego, 
Roller Tuba nadaje się świetnie do 
noszenia na siłownię lub na zajęcia fitness.

Mierzący 45 cm, tubowy wałek piankowy 
jest inny, niż tradycyjne wałki, ponieważ 
posiada twardszy wewnętrzny rdzeń, 
pomagający przy głębszym, mocniejszym 
masażu wybranych grup mięśniowych.

Wielowarstwowa konstrukcja 
wewnętrznego rdzenia czyni wałek o wiele 
bardziej wytrzymałym, niż tradycyjne wałki 
piankowe.
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STOJAK NA KETTLEBELLS

     Wykończenie wysokiej jakości

     Ergonomiczny sposób  
 przechowywania kettlebells

      Utrzymuje do 12 kettlebells

      Eleganckie rozwiązanie, które 
wygląda dobrze na sali fitness

      Stabilna konstrukcja  
i odpowiednia wysokość dla 
łatwego dostępu w miejscu 
częstego użytkowania

RSRK-KB

STOJAK NA HANTLE

     Solidna, stalowa rama

     Miejsce na 14 par hantli

     Pozwala zaoszczędzić  
 przestrzeń dzięki  
 ergonomicznemu  
 designowi

     Plastikowe osłonki  
 chronią stojak i hantle

      Szeroki rozstaw 
podstawy zapewnia 
stabilność

RSRK-DB

STOJAK NA MATY

     Zaprojektowany do  
 używania z matami  
 Reebok do jogi,  
 do pilates i do aerobiku

      Prosty, elegancki design

      Kompaktowe 
przechowywanie  
do 30 mat

      Stabilna podstawa  

RSRK-MT

STOJAK NA PIŁKI 
LEKARSKIE 

     Pojedynczy lub podwójny  
 stojak

      Wykończenie wysokiej 
jakości

      Ergonomiczny sposób 
przechowywania piłek 
lekarskich

      Utrzymuje do 10 piłek 
lekarskich

RSRK-MB

STOJAK  NA TUBINGI

      Prosty, płaski design  
i łatwy montaż

     Przechowuje do 20  
 tubingów

     Jedyny stojak  
 zaprojektowany  
 do używania z tubingami  
 Reebok

RSRK-TB

STOJAK NA SZTANGI 
REP SET

      Mocna konstrukcja 
utrzymuje do 20 
zestawów, włączając 
dyski, gryfy i zaciski

     Łatwy dostęp podczas  
 wybierania sprzętu

RSRK-RS

STOJAK NA PIŁKI

     Dostarczany jako  
 kompaktowy, płaski  
 pakunek

      Szybki i łatwy w montażu

      Odpowiedni do piłek 
gimnastycznych 
wszystkich rozmiarów

      Stylowy i dyskretny sposób 
przechowywania

      Mieści do 9 piłek 
gimnastycznych

RSRK-GB

STOJAK NA EASYTONE 
STEP

      Prosty, elegancki design

      Przechowywanie do 10 stepów

      Jedyny stojak zaprojektowany  
do używania ze stepem  
easytone

     Dostarczany jako  
 kompaktowy, płaski pakunek

       Prosta konstrukcja

     Stylowe przechowywanie  
 Twoich stepów easytone

RSRK-ET

STOJAKI
PROFESJONALNE Posiadanie dostępu  

do właściwego sprzętu jest 
kluczowe dla każdego użytkownika 
siłowni, a korzystanie ze stojaków 
czyni każdy trening bardziej 
sprawnym.



PROFESJONALNY WYBÓR
#LIVEWITHFIRE

WORK
OUT.
STAND
OUT.

AEROBIK STR. 26

PIŁKA GYMBALL

AEROBIK STR. 22

SKAKANKA

AEROBIK STR. 24

POWER TUBE

AEROBIK STR. 32

MATA DO 
AEROBIKU

AEROBIK STR. 28

TUBING
DO EASYTONE 
STEP

AEROBIK STR. 22

SKAKANKA 
SKÓRZANA

AEROBIK STR. 22

SKAKANKA 
SZYBKOŚCIOWA

AEROBIK STR. 24

TUBING 
REGULOWANY

AEROBIK STR. 28

EASYTONE STEP

JOGA STR. 30/32

MATA DO JOGI 
PREMIUM

JOGA STR. 30

PASEK DO JOGI

RÓWNOWAGA  
I REGENERACJA

STR. 36

ROLLER DŁUGI

RÓWNOWAGA  
I REGENERACJA

STR. 36

ROLLER TUBA

JOGA STR. 30/32

MATA DO JOGI

JOGA STR. 32

MATA DO 
PILATES

RÓWNOWAGA  
I REGENERACJA

STR. 34

CORE BOARD  

RÓWNOWAGA  
I REGENERACJA

STR. 36

ROLLER KRÓTKI

JOGA STR. 30

KOSTKA  
DO JOGI

SIŁA STR. 24

TAŚMY POWER 
BAND

SIŁA STR. .12

X-TRAINER

SIŁAA STR. 12

KÓŁKA 
GIMNASTYCZNE

SIŁA STR. 13

STEP

SIŁA STR. 11

SZTANGA VINYL 
REP SET

SIŁA STR. 11

STALOWY GRYF 
REP SET

SIŁA STR. 11

SZTANGA  
REP SET

SIŁA STR. 11

ZACISK REP SET

SIŁA STR. 15

DECK 

SIŁA STR. 12

BATTLE ROPE

SIŁA STR. 11

OBCIĄŻENIA  
DO SZTANGI  
REP SET

SIŁA STR. 9

PIŁKA LEKARSKA  
Z PODWÓJNYM 
UCHWYTEM

SIŁA STR. 9

PIŁKA 
LEKARSKA

SIŁA STR. 9

PIŁKA 
LEKARSKA 
SOFT

SIŁA STR. 9

PIŁKA SLAM

SIŁA STR. 5

HANTLE

SIŁA STR. 6

KETTLEBELLS 

AEROBIK STR. 22

SKAKANKA 
SZYBKOŚCIOWA 
PREMIUM
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TRENUJ. 
WYRÓŻNIAJ SIĘ.

#LIVEWITHFIRE



ekspertfitness.com
ul. Brukowa 6/8
91-341 Łódź
tel.: 42 640 77 22
fax: 42 653 39 39
e-mail: biuro@ekspertfitness.com

EKSPERTFITNESS.COM/REEBOK

wyłączny dystrybutor   
Reebok Professional w Polsce:

#LIVEWITHFIRE


