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Taśmy treningowe 
tiguar dla klubów 
i użytkowników 
domowych

Oprócz dostarczenia na światowy rynek systemu podwieszanego, który 

zmaksymalizuje możliwości jego wykorzystania w różnych rodzajach treningów, 

dając przy tym szeroki zakres możliwości zarówno siłowniom i klubom 

sportowym, jak i użytkownikom domowym, naszym najważniejszym celem  

było stworzenie najwyższej jakości, profesjonalnych taśm treningowych. 

Dlatego taśmy treningowe tiguar to zaprojektowany przez zespół ekspertów  

i wyprodukowany w Polsce sprzęt, który wybija się spośród innych, podobnych 

sprzętów, ponadprzeciętną jakością pozwalającą na użytek komercyjny.



Niezawodność sprzętu tiguar to dla nas kluczowa cecha,  
dlatego komponenty zestawów tiguar alfa wykonane są  
z materiałów o najwyższej możliwej jakości. 

Komponenty 
najwyższej jakości 
i współpraca 
z producentem 
systemów 
asekuracyjnych

Karabińczyki wykonane są z aluminium lotniczego (to najtrwalsze 

aluminium na rynku, wykonane z niego karabińczyki są jednocześnie 

lekkie i niezawodne), a same taśmy o specjalnie zaprojektowanym 

przez nas splocie są tkane w Polsce. W całym procesie projektowym 

współpracowaliśmy z firmą zajmującą się produkcją systemów 

asekuracyjnych do prac na wysokościach, co gwarantuje taśmom 

tiguar zachowanie najwyższej jakości standardów bezpieczeństwa  

w treningu w podwieszeniu.



tiguar alfa PRO to innowacyjny, modułowy system 
podwieszany – składa się z kilku komponentów, które 
zwiększają zakres jego zastosowania i umożliwiają 
wykorzystanie go nie tylko w treningu  
wzmacniającym i rozciągającym, ale także  
w treningu gimnastycznym oraz  
w treningu aerial.

Pierwszy na rynku 
modułowy system 
podwieszany

Wszystko to możliwe jest dzięki otwartemu systemowi  

pozwalającemu na łączenie modułów w różny sposób,  

uzyskując dzięki temu wiele rodzajów sprzętów.  

Od teraz standardowe zastosowanie taśm w treningu z ciężarem 

własnego ciała to tylko jedna z opcji, jakie dostępne są dla osób 

wybierających taśmy tiguar alfa PRO. Wystarczy kilka sekund,  

aby rozłączyć poszczególne części systemu i zastąpić tradycyjne 

rączki do ćwiczeń kołami gimnastycznymi, akcesoriami do aerialu, 

trapezem czy huśtawką.



Taśmy treningowe tiguar alfa ONE to 
zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce 
najwyższej jakości sprzęt do użytku komercyjnego 
oraz dla wymagających użytkowników domowych. 
Powstał, aby dostarczyć na rynek polski  
i zagraniczny pierwsze tak profesjonalne  
i wytrzymałe taśmy do treningu  
w podwieszeniu w optymalnej cenie.

Wygoda  
i efektywność treningu 
w podwieszeniu

Rewolucyjne rozwiązanie, jakim są ćwiczenia z ciężarem  

własnego ciała wykonywane przy użyciu specjalnie skonstruowanych 

pasów, to niezbędny element treningów zarówno osób uprawiających 

sport zawodowo, jak i amatorsko. Taśmy treningowe powinny  

znaleźć się w każdym klubie sportowym, siłowni czy studiu treningu – 

jednak wybór modelu taśm, które zawisną na salach treningowych, powinien 

być podyktowany przede wszystkim troską o bezpieczeństwo klubowiczów 

i Twoich podopiecznych. Dlatego tiguar alfa ONE z gwarancją na użytek 

komercyjny to jeden z niewielu modeli na rynku, które nadają się  

do treningów w klubach i siłowniach.



worek do przechowywania 
i transportu

przedłużka  
z karabińczykiem 

101,5 cm

worek do przechowywania 
i transportu

rączki

pętla loop

uchwyt na drzwi

przedłużki 123,4 cm 
2 szt.

ramię L/P

przedłużka  
z karabińczykiem 

101,5 cm





uchwyt mocujący

instrukcja montażu  
taśm tiguar

uchwyt do drzwi

podwieszka

regulacja długości taśm

skracanie wydłużanie

UCHWYT 
REGULACYJNY

REGULATOR

ćwiczenia na ziemi



tiguarfitness www.tiguarfitness.comtiguar_fitness

w ł a ś c i c i e l  m a r k i  t i g u a r :

Brukowa 6/8, 91-341 Łódź

+48 42 640 77 22

www.ekspertfitness.com


