AERIAL,
wznoszący
TREND w branży
fitness
Marka tiguar wyrosła na akcesoriach do treningu grupowego,
jednak z biegiem lat dodawaliśmy do naszego portfolio
kolejne grupy produktowe, takie jak wolne ciężary
oraz akcesoria do treningu funkcjonalnego.
Obecnie mamy w swojej ofercie ponad 320 pozycji. Stawiamy na wysoką jakość,
unikalny design i innowacyjne rozwiązania. Markę tiguar cechuje przekrojowe,
holistyczne podejście do fitnessu przejawiające się dbałością o detale
i stosowanie praktycznych rozwiązań.
W związku z nieustannym rozwojem znaczna część naszych odbiorców
poszukuje nowych doświadczeń, a także świadomego, pogłębionego ruchu
połączonego z treningiem mentalnym. Wychodząc im naprzeciw, zwróciliśmy
uwagę na trening aerialowy, który w wyjątkowy sposób łączy fitness,
akrobatykę, taniec i elementy jogi. Zaowocowało to stworzeniem
i wprowadzeniem linii produktów tiguar aerial do naszej oferty.
Linia tiguar aerial jest dedykowana profesjonalnym klubom fitness, studiom jogi
oraz użytkownikom domowym poszukującym produktów premium. Cechuje ją
bezkompromisowa jakość, polska produkcja, piękne kolory i najwyższa dbałość
o bezpieczeństwo.
Po miesiącach pracy z radością przedstawiamy Wam linię tiguar aerial.

AMBASADORKI
LINII TIGUAR AERIAL
Do udziału w sesji inaugurującej linię tiguar aerial
zaprosiliśmy dwie wybitne zawodniczki aerial –
Urszulę Machowską oraz Jagodę Lasotę.

Urszula Machowska

Jagoda Lasota

Mistrzyni Polski Aerial Hoop Artistic w kategorii
profesjonaliści (Mistrzostwa Polski Pole & Aerial IPSF 2021).
Czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata w kategorii
Aerial Hoop Artistic Professional (IPSF World Pole
and Aerial Championships 2021). Absolwentka Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Instruktorka akrobatyki powietrznej oraz crossfiterka.
Półfinalistka programu Mam Talent (2021).

Mistrzyni Polski w Aerial Hoop Artistic w kategorii
półprofesjonaliści (Mistrzostwa Polski Pole & Aerial
IPSF 2021). Mistrzyni Europy w Aerial Hoop (2019).
Trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w akrobatyce
powietrznej (POSA Aerial World Championship 2019).
Instruktorka akrobatyki powietrznej.

dlaczego warto?
Dzięki treningowi w powietrzu rozwiniesz mięśnie bioder,
lędźwi i brzucha, które odpowiedzialne są za stabilizację
kręgosłupa i miednicy, utrzymanie prawidłowej postawy
ciała oraz wzmocnienie całej sylwetki. Ponadto wzmocnisz
ramiona, rozciągniesz mięśnie nóg oraz rozwiniesz
koordynację i propriocepcję.
Jeśli jesteś osobą początkującą, możesz zacząć od hamaka (to akcesorium
o najniższym poziomie trudności), a następnie przejść do treningu na szarfie lub
kole akrobatycznym. A gdy już poczujesz się swobodnie w treningu w powietrzu,
nadejdzie czas na satysfakcję z estetyki ruchu oraz zachwycającą choreografię.
Trening aerialowy, w zależności od wybranego akcesorium i ambicji ćwiczącego,
może być łatwy lub ekstremalnie wymagający. Tym samym daje satysfakcję
zarówno na podstawowym, jak i zaawansowanym etapie ćwiczeń.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
Podczas treningu w powietrzu bezpieczeństwo odgrywa
szczególnie istotną rolę. Dlatego w naszych produktach aerialowych
zastosowaliśmy niezawodny osprzęt alpinistyczny. Wykorzystywane
przez nas materiały każdorazowo przechodzą rygorystyczne testy
jakości. Dlatego wiemy, że wszystkie produkty i akcesoria do aerial
marki tiguar spełniają normy bezpieczeństwa. Sprawdzamy każdą
partię — zarówno osprzęt, jak i tkaniny, więc możemy ręczyć
za ich najwyższą jakość wykonania.
Dzięki licznym testom wiemy, że maksymalna waga osoby,
która może bezpiecznie korzystać z hamaka lub szarfy
(udźwig) to 100 kg. Daje to więc bardzo wysoki współczynnik
bezpieczeństwa — 12:1 (gdzie 12 to obciążenie statyczne,
a 1 to udźwig).

Ze względu na wykonywanie ćwiczeń w podwieszeniu, osoby początkujące
powinny skorzystać z pomocy doświadczonego instruktora, który pomoże
im rozpocząć tę fascynującą przygodę.
Trening w powietrzu kochają zarówno kobiety jak i dzieci.
Mężczyźni rzadko mają w sobie tyle odwagi...

Hamaki i szarfy są przygotowane w zestawach
do szybkiego montażu ― przewiązane i zamocowane
na akcesoriach. Do zawieszenia zestawu w klubie lub
w domu potrzebujesz jedynie uchwytu mocującego.

tiguar
hamak aerial
Hamaki marki tiguar łączą w sobie elegancję, bezpieczeństwo
i prostotę użytkowania. Doskonale sprawdzają się podczas
zajęć grupowych oraz dla początkujących użytkowników.
Zastosowana w nich tkanina zapewnia osobom ćwiczącym
komfort oraz sensualne doznania.
Hamaki marki tiguar są przystosowane do swobodnego utrzymania ciężaru
ciała, umożliwiając rozciąganie, trening akrobatyczny, a także wykonywanie
pozycji jogowych i relaksację.
Aerial joga, czyli inaczej mówiąc joga w hamakach, to odmiana jogi
zapoczątkowana w 2006 roku w Nowym Jorku. Łączy ona w sobie cechy
akrobatyki, tańca, stretchingu, fitnessu oraz jogi. To doskonała forma tzw.
slow fitnessu, czyli aktywności fizycznej, która relaksuje i rozciąga. Pozwala
ona połączyć zdrowotne właściwości jogi z pięknem gimnastyki powietrznej.

podstawowy
rozmiar*
kolory

6m
* opcjonalnie dostępne są inne rozmiary na indywidualne zamówienie

uniwersalna długość HAMAKa
Hamaki długości 6 m* (długość robocza hamaka około 1.7 m) są najczęściej
wybierane przez właścicieli klubów fitness i studiów jogi a także użytkowników
domowych. Ta długość sprawdzi się w pomieszczeniach o wysokości 2.5-2.9 m.
W razie konieczności zawieszenia hamaka w pomieszczeniu, którego wysokość
przekracza 2.9 m, istnieje możliwość dokupienia zawiesia lub pasa przedłużającego.
* opcjonalnie dostępne są inne rozmiary na indywidualne zamówienie

Mocne strony
• bezpieczeństwo użytkowania — każda partia
hamaków jest testowana i sprawdzana;KAMAH
hamaki posiadają bardzo wysoki współczynnik
bezpieczeństwa — 12:1
• materiał — hamak wykonany jest w
100 procentach z poliamidu, materiału
specjalistycznego wykorzystywanego
do produkcji sprzętu do akrobatyki
• ciągliwość (w pionie): 5-7% — tak niska
ciągliwość znacząco zwiększa komfort ćwiczeń
oraz ułatwia wykonywanie akrobacji

Zastosowanie

• duża ilość dodatku antystatycznego

• aerial joga

• rozciągliwość (w poziomie) — materiał hamaka
może rozciągnąć się aż do 280 cm, co zapewnia
amortyzację podczas wykonywania ćwiczeń
i akrobacji

• ćwiczenia rozciągające i wzmacniające

• polska produkcja — hamaki produkowane
są w Polsce, a cały proces produkcji podlega
szczegółowemu nadzorowi ekspertów

• trening dla wszystkich grup wiekowych
(dzieci-seniorzy)
• trening z elementami akrobatyki
• gimnastyka powietrzna
• ćwiczenia relaksacyjne i medytacja

tiguar koło
akrobatyczne
aerial
Trening na kole nie należy do łatwych, ale po opanowaniu
podstawowych umiejętności i technik daje ogromną satysfakcję,
zapewniając nowe doświadczenia treningowe.
W klubach fitness duża grupa klientów nieustannie oczekuje kolejnej dawki nowości,
radości, zaskoczenia i rozrywki. Tradycyjne treningi często nie wystarczają, aby
zaspokoić te potrzeby. Rozwiązaniem mogą być zajęcia z wykorzystaniem kół
akrobatycznych (aerial hoop) pozwalających wznieść ofertę klubu fitness
na nowy poziom.
Nasze koła mają zewnętrzną średnicę o wymiarach 90, 95 lub 100 cm.
Aerial hoop produkowane są w Polsce z jednego kawałka rury stalowej
o średnicy 27 mm, która następnie jest malowana proszkowo dla zabezpieczenia,
zapewnienia dobrego chwytu i atrakcyjnego wyglądu.
Produkcja z jednego kawałka rury zapewnia kołom marki tiguar wielokrotnie
wyższy poziom bezpieczeństwa niż posiadają produkty innych producentów.

rozmiary:

90, 95,
100 cm

czarny

jeden
uchw yt

jak wybrać ROZMIAR KOŁA?

Mocne strony

Wyboru odpowiedniego rozmiaru koła należy dokonać na podstawie
wzrostu osoby ćwiczącej. Poniżej opisana jest powszechnie
wykorzystywana metoda określenia idealnego rozmiaru obręczy.

• bezpieczeństwo użytkowania — każda partia jest
testowana i sprawdzana; aerial hoop posiada certyfikat
TÜV NORD; wysoki współczynnik bezpieczeństwa — 7:1

Należy usiąść na twardym krześle i poprosić drugą osobę o wykonanie
pomiaru długości odcinka od styku pośladków z siedziskiem do czubka
głowy. Do tak otrzymanego wymiaru należy dodać 15 cm i zaokrąglić
do najbliższego dostępnego rozmiaru koła.

• materiał — koło akrobatyczne marki tiguar wykonane
jest z jednego kawałka rury stalowej i posiada proszkową
powłoką malarską. Stal czarna produkowana jest specjalną
technologią, dzięki czemu koła nie mają dodatkowych
łączeń i nie ulegają korozji
• sprawdzona powłoka lakiernicza o dobrych
właściwościach chwytnych
• wyjątkowy kształt mocowania koła ułatwia trening
z pozycjami wymagającymi siadania na górnej obręczy

Zastosowanie
• gimnastyka powietrzna
• trening z elementami akrobatyki
• ćwiczenia rozciągające i wzmacniające

• specjalna technologia spawania uchwytu
do obręczy zwiększa wytrzymałość koła
• polska produkcja — koła produkowane są w Polsce,
przy wykorzystaniu własnych form, a cały proces
produkcji podlega szczegółowemu nadzorowi
ekspertów i kontroli jakości

certyfikacja tüv nord
Koła akrobatyczne marki tiguar posiadają atest niezależnej jednostki
badawczej TÜV NORD gwarantujący jakość i wytrzymałość naszych
produktów. Sprzedawane przez nas koła uzyskały ten certyfikat
najprawdopodobniej jako jedyne na świecie!

tiguar
szarfa aerial
Szarfy marki tiguar (zwane też aerial silks lub chustami
wertykalnymi) to akcesorium treningowe wybierane najczęściej
przez profesjonalistów i osoby trenujące na wyższym
poziomie zaawansowania. Szarfy przeznaczone są
do wysokich pomieszczeń, gdyż wykonywane na nich
figury wymagają przestrzeni.
Aerial silks stanowią podstawowe wyposażenie studiów aerial. Dodatkowo są
one wybierane przez właścicieli studiów pole dance, klubów fitness i studiów jogi
chcących rozszerzyć swoja ofertę. Korzystanie z szarf w treningu funkcjonalnym
stanowi alternatywę dla systemu pasów podwieszanych.
Szarfy marki tiguar to nieskończona gama ćwiczeń możliwych do wykonania
na podłodze i w powietrzu, a także wyjątkowe doświadczenie poszerzające
świadomość ciała oraz zapewniające niezwykłe doznania estetyczne.
Trening na szarfie pozwala w wyjątkowy sposób doświadczyć piękna
tańca w powietrzu.

podstawowe
rozmiary*
kolory

6, 7, 8 m

* opcjonalnie dostępne są inne rozmiary na indywidualne zamówienie

jak wybrać długość szarfy?
Szarfy dostępne są w trzech długościach: 6, 7 i 8 m. Aby wybrać idealną długość szarfy, skorzystaj
z następującego wzoru: 2 x wysokość pomieszczenia + min. 2 x 0,5 m (maks. 2 x 2 m)* = długość szarfy
Przykład 1: wysokość pomieszczenia (2 x 3.5 m) + (2 x 0.5 m) = 8 m
Przykład 2: wysokość pomieszczenia (2 x 3 m) + (2 x 0.5 m) = 7 m
* ilość materiału leżąca na podłodze

Mocne strony
Zastosowanie
• gimnastyka powietrzna
• trening z elementami akrobatyki
• ćwiczenia rozciągające i wzmacniające
• ćwiczenia relaksacyjne i medytacja

• bezpieczeństwo użytkowania — każda partia szarf
marki tiguar jest testowana i sprawdzana; bardzo
wysoki współczynnik bezpieczeństwa — 12:1
• materiał —szarfy wykonane są w 100% z poliestru,
najlepszego materiału do produkcji szarf
• duża ilość dodatku antystatycznego
• niska ciągliwość (w pionie) — 7-9% — znacząco
zwiększa komfort ćwiczeń oraz ułatwia
wykonywanie akrobacji
• polska produkcja — szarfy produkowane są
w Polsce, a cały proces produkcji podlega
szczegółowemu nadzorowi ekspertów
• idealna elastyczność (low-medium stretch)
• dokładne docinanie i obszywanie krawędzi
końcowych zapewnia trwałość produktu
• możliwość związania i w pewnym stopniu
użytkowania jako hamak aerial
• sprzedaż w gotowym zestawie (szarfa,
karabińczyk, ósemka, osłonka na osprzęt)

PRZYKŁADOWE SCHEMATY ZAWIESZENIA DLA WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA DO 2.9 M, PRZY MOCOWANIU DO SUFITU

UCHWYT
MOCUJĄCY

w przypadku hamaka sugerujemy dodanie
drugiego punktu zawieszenia dla pełnego
komfortu ćwiczeń na hamaku

UCHWYT
MOCUJĄCY

OPCJONALNIE: KRĘTLIK

elementy zawarte w danym zestawie

UCHWYT
MOCUJĄCY

OPCJONALNIE: KRĘTLIK

OPCJONALNIE: KRĘTLIK

ZAWIESIE
jeśli pomieszczenie jest wyższe
niż 2.9 m wykorzystaj zawiesie
o odpowiedniej długości lub pas
przedłużający

ŁĄCZNIK
LUB

jeśli pomieszczenie jest
wyższe niż 2.9 m dobierz
dłuższe zawiesie albo zastosuj
dodatkowe zawiesie lub pas
przedłużający
zawiesie PES,
zawiesie aksamitne
lub pas przedłużający

jeśli pomieszczenie jest wyższe
niż 2.9 m wykorzystaj zawiesie
o odpowiedniej długości lub pas
przedłużający

ŁĄCZNIK
LUB

LUB

lub wybierz dłuższą szarfę

HAMAK

KOŁO

SZARFA

OPCJONALNIE:
HAND LOOP

ASEKURACJA

ASEKURACJA

ASEKURACJA

hamak

koło akrobatyczne

szarfa

uchwyt mocujący

• długość*: 6 m (+/- 10 cm)

• dostępne rozmiary: 90, 95 lub 100 cm
(średnica zewnętrzna obręczy)

• dostępne długości*: 6, 7, 8 m (+/- 7.5 cm)
• szerokość: 150 cm (+/- 7.5 cm)

Uchwyt umożliwia bezpieczne podwieszenie hamaka,
szarfy oraz koła akrobatycznego do sufitu.

• udźwig: 100 kg (maksymalna waga osoby, która
może bezpiecznie korzystać z hamaka)

• jeden uchwyt

• udźwig: 100 kg (maksymalna waga osoby,
może bezpiecznie korzystać z szarfy)

• materiał: stop aluminium

• ciągliwość: 5-7%

• ciągliwość: 7-9%

• wytrzymałość: 12 kN

• współczynnik bezpieczeństwa: 12:1

• udźwig: 140 kg (maksymalna waga osoby, która
może bezpiecznie korzystać z koła akrobatycznego)

• współczynnik bezpieczeństwa: 12:1

• montaż: możliwość zamontowania w betonie lub stali

• dostępne kolory: jasny szary, śliwka, morski, grafit

• współczynnik bezpieczeństwa: 7:1

• dostępne kolory: jasny szary, śliwka, morski, grafit

• bezpieczeństwo: zestaw posiada wszystkie niezbędne
certyfikaty i jest zgodny z normą wytrzymałości
EN 795:2012 typ A

• szerokość: 215 cm (+/- 10 cm)

• średnica rurki: 27 mm; grubość ścianki 3 mm

• certyfikat: TUV NORD
* opcjonalnie dostępne są inne rozmiary na indywidualne zamówienie

• materiał: stal

* opcjonalnie dostępne są inne rozmiary na indywidualne zamówienie

• powłoka malarska: proszkowa
• kolor: czarny

duży karabińczyk

karabińczyk owalny

krętlik

ósemka

Duży stalowy karabińczyk służy do podwieszenia hamaka
do jogi. Istnieje możliwość zaczepienia o niego obu węzłów
hamaka. Karabińczyk wyposażony jest w zakręcany zamek
w systemie key-lock.

Karabińczyk owalny służy do podwieszenia koła
akrobatycznego, szarfy oraz łączenia akcesoriów
aerial (zawiesie, pas przedłużający, krętlik).
Charakteryzuje się dużą wytrzymałością.

Krętlik umożliwia swobodny obrót bez skręcania się
chusty, hamaka, czy zawiesia. Jest stosowany do koła
akrobatycznego, szarfy oraz hamaka.

Ósemka sprawdza się jako element służący do zawieszenia
szarfy. Przez dolne, większe oczko ósemki można w łatwy
sposób przełożyć złożony na pół materiał. Górne, mniejsze
oczko pozwala na zaczepienie karabińczyka.

• materiał: stal cynkowana

• materiał: stal galwanizowana

• wytrzymałość statyczna: powyżej 30 kN

• materiał: stop aluminium

• wytrzymałość przy otwartym zamku: 20 kN

• wytrzymałość podłużna: 20 kN

• waga: 157 g

• waga: 200 g

• waga: 200 g

• waga: 170 g

• krętlik posiada łożysko kulkowe

• wytrzymałość: 25 kN

• materiał: stop aluminium

zawiesie pes

zawiesie aksamitne

hand loop

pas przedłużający

Zawiesie umożliwia zamocowanie koła
akrobatycznego pod sufitem, co jest niezbędne
do wykonywania treningów w powietrzu.
Dzięki wypełnieniu przędzą o specjalnym splocie
charakteryzuje się wysoką wytrzymałością.

Zawiesie PES obszyte aksamitem w celu zapewnienia
dodatkowego komfortu podczas treningów. Umożliwia
zamocowanie koła akrobatycznego pod sufitem.
Dzięki wypełnieniu przędzą o specjalnym splocie
charakteryzuje się wysoką wytrzymałością.

Hand loop to wytrzymały i wygodny uchwyt
wzbogacający ćwiczenia na kole akrobatycznym.
Został wykonany ze sprawdzonych, trwałych materiałów
i obszyty aksamitem w celu zapewnienia dodatkowego
komfortu podczas treningów.

Pas przedłużający to element mocowania umożliwiający
prostą zmianę wysokości, na jakiej znajduje się koło,
szarfa lub hamak. Umożliwia zawieszenie akcesoriów
w zbyt wysokich pomieszczeniach. Oczka regulacyjne
rozstawione są co 20 cm.

• materiał poszycia: poliester

• materiał zewnętrzny: aksamit
• materiał poszycia: poliester

• materiał poszycia: poliester dodatkowo
obszyty aksamitem

• długość: 180 cm

• materiał wypełnienia: przędza
• dostępne długości: 50, 100, 200 cm

• materiał wypełnienia: przędza

• materiał wypełnienia: przędza

• wytrzymałość: 20 kN

• wytrzymałość: 20 kN

• długość: 100 cm

• długość: 50 cm

• kolor: czarny

• kolor: czarny

• wytrzymałość: 20 kN

• wytrzymałość: 20 kN

• dostępne kolory: srebrny, śliwka, niebieski, czarny

• kolor: czarny

materac okrĄgły

materac gimnastyczny

materac gimnastyczny

200 x 120 x 20 cm

200 x 120 x 10 cm

Dzięki wypełnieniu wysokoelastyczną pianką poliuretanową
o aż dwudziestocentymetrowej grubości, materac zapewnia
odpowiednią amortyzację podczas treningu (zalecany przy
treningach w wysokich pomieszczeniach).

Materac gimnastyczny 200 x 120 x 10 cm został wypełniony
pianką poliuretanową o wysokiej gęstości. Jest niezbędnym
zabezpieczeniem podczas aktywności gimnastycznych
oraz ćwiczeń akrobatyki powietrznej.

• wymiary: długość 200 cm, szerokość 120 cm,
grubość 20 cm

• wymiary: długość 200 cm, szerokość 120 cm,
grubość 10 cm

• kolor: niebieski

• kolor: czarny z czerwonymi narożnikami

• materiał poszycia: PVC

• materiał poszycia: skaj

• wypełnienie: pianka T25 — pianka poliuretanowa
wysokoelastyczna

• wypełnienie: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości
(gęstość pianki wynosi 60 kg/m3)

tape do koła
Taping używany jest w celu zapewnienia lepszych
właściwości przyczepnych i chwytnych koła
akrobatycznego. Zapobiega ślizganiu się rąk,
a także dodatkowo zabezpiecza koło akrobatyczne
przed powstawaniem rys.

Okrągły materac stworzony z myślą o ćwiczeniach
z produktami z linii tiguar aerial. Wypełnienie sprężystą
pianką poliuretanową zapewnia odpowiednią amortyzację
i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń, a pokrycie skajem
— doskonałą przyczepność.

• taśma bawełniana z klejem

• dostępne rozmiary:
• średnica 120 cm, grubość 5 cm
• średnica 120 cm, grubość 10 cm
• średnica 150 cm, grubość 5 cm
• średnica 150 cm, grubość 10 cm

• rozmiar: 910 x 3.8 cm
• kolor: czarny

• kolor: czarny
• materiał poszycia: skaj
• wypełnienie: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości

• waga: 300 g

właściciel marki tiguar:

Brukowa 6/8, 91-341 Łódź
+48 42 640 77 22
biuro@ekspertfitness.com
www.ekspertfitness.com

tiguar_fitness

tiguarfitness

www.tiguarfitness.com

