různá rehabilitace

Novinka

Ultralehká žíněnka B: - spodní strana s protiskluzným dezénem.
Rohy se suchými zipy umožňují skládání kompaktních ploch,
jádro z polyetylénu s otevřenou buněčnou strukturou. Žíněnka je
velice lehká (podle velikosti 5-7kg), takže ji unesou i malé děti.
Žíněnka není navržena pro vysokou zátěž pro použití ve školách
a klubech, ale spíše pro účely domáciho cvičení. Tyto žíněnky se
používají pro jednoduché cvičení a skoky při prostných. Jsou
vhodné k dopadům a pádům z výšky do 60 cm.
Typ 3 podle normy EN ČSN 12503-1.

3-10040 150x100x6 cm
3-10041 200x100x6 cm
3-10042 200x100x8 cm

2 285,- (114,25 €)

2 855,- (142,75 €)
3 394,- (169,70 €)

pro děti
i dospělé

Novinka

Žíněnka Klasik: povrch s protiskluzovým dezénem, kože-

né rohy, skrytý zip, jádra RE 100 nebo 120 kg/m3. Tyto žíněnky se používají pro jednoduché cvičení a skoky při
prostných. Jsou vhodné k dopadům a pádům z výšky do
60 cm. Typ 3 podle normy EN ČSN 12503-1.

Žíněnka Klasik RE 120

3-10020
3-10021
3-10022
3-10023
3-10024
3-10025

150x100x6 cm
150x100x8 cm
200x100x6 cm
200x100x8 cm
200x125x6 cm
200x125x8 cm

3-10045
3-10046
3-10047
3-10048
3-10049
3-10050

150x100x6 cm
150x100x8 cm
200x100x6 cm
200x100x8 cm
200x125x6 cm
200x125x8 cm

Žíněnka Klasik RE 80

lehká

2 423,- (121,15 €)
2 708,- (135,40 €)
2 771,- (138,55 €)
2 903,- (145,15 €)
3 220,- (161 €)
3 834,- (191,70 €)

Žíněnka Economy: kvalitní a cenově úsporné řešení, povrch
bez protiskluzového dezénu, jádro RE 100 kg/m3. Tyto
žíněnky se používají pro jednoduché cvičení a skoky při
prostných. Jsou vhodné k dopadům a pádům z výšky do 60
cm. Typ 3 podle normy EN ČSN 12503-1
Žíněnka Economy RE 100

3-10039
3-10038
3-10037
3-10036

150x100x4 cm
150x100x6 cm
200x100x4 cm
200x100x6 cm

2 279,- (113,95 €)
2 554,- (127,70 €)
2 578,- (128,90 €)
2 687,- (134,35 €)
3 019,- (150,95 €)
3 476,- (173,80 €)

1 583,- (79,15 €)
1 912,- (95,60 €)
1 939,- (96,95 €)
2 283,- (114,15 €)

Ultralehká žíněnka A: - spodní strana s
protiskluzným dezénem. Rohy se suchými
zipy umožňují skládání kompaktních ploch,
jádro z polyetylénu s uzavřenou buněčnou
strukturou. Žíněnka je velice lehká (podle
velikosti 5-7kg), takže ji unesou i malé děti.
Žíněnka je navržena pro vysokou zátěž.
Hodí se zvláště do škol a klubů. Tyto žíněnky
se používají pro jednoduché cvičení a skoky
při prostných. Jsou vhodné k dopadům
a pádům z výšky do 60 cm. Typ 3 podle
normy EN ČSN 12503-1.
3-10098 150x100x6 cm 2 697,- (134,85 €)
3-10099 200x100x6 cm 3 370,- (168,50 €)
3-10100 200x100x8 cm 4 005,- (200,25 €)
Žíněnka Variant spojuje vlastnosti žíněnky Klasik a
Standard.
Potah není pevně spojen s jádrem, spodní antismyková
strana zabraňuje nežádoucímu posunu po podlaze.

Žíněnka Variant RE 100

3-10180
3-10181
3-10182
3-10183
3-10184
3-10185

150x100x6 cm
150x100x8 cm
200x100x6 cm
200x100x8 cm
200x125x6 cm
200x125x8 cm

Doplňky k žíněnce Variant

2 368,- (118,40 €)
2 641,- (132,05 €)
2 701,- (135,05 €)
2 828,- (141,40 €)
3 131,- (156,55 €)
3 718,- (185,90 €)

3-10026 úchyty na přenášení 211,- (10,55 €)
3-10028 kapsy na přenášení 238,- (11,90 €)

Novinka

Doskočiště interiér

Doskočiště se používají k plochým příp. nekontrolovaným dopadům při
skoku vysokém, nácviku salta z trampolínky apod. Cvičenci dodáte jistotu
díky velkému tlumení. Relativně hluboký propad při doskocích na nohy
zde ale představuje problém. Velké propadnutí může způsobit cvičenci
zranění. Abychom tomu zabránili, je možné na dopadovou plochu položit
doskokovou žíněnku nebo gymnastický koberec. Tím získá cvičenec lepší
stabilitu při doskoku na nohy. Typ 7 a 8 podle normy EN ČSN 12503-1
(Pro doskok z nářadí je vhodnější dopadová plocha A653, 3-10056)

Interiérové dopadové plochy

3-10052
3-10053
3-10054
3-10056
3-10051
3-10058
3-10055

150x100x25 cm
200x150x30 cm
300x200x25 cm
300x200x30 cm
300x200x40 cm
350x200x30 cm
400x300x60 cm

5 528,- (276,40 €)
7 536,- (376,80 €)
10 574,- (528,70 €)
11 713,- (585,65 €)
15 926,- (796,30 €)
15 542,- (777,10 €)
43 430,- (2 171,50 €)

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
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