Sprzęt fitness

Step do aerobiku Meteor
3-poziomowy 128,- zł
Materiał: plastik, platforma pokryta
plastikiem antypoślizgowym
Wymiary platformy: 78 x 29 cm
Trzy możliwości stopniowania
poziomu wysokości: 10 cm - 15 cm - 20 cm
Dopuszczalne obciążenie: 100 kg
Przeznaczenie: do treningu aerobowego,
ćwiczeń wzmacniających różne grupy
mięśni oraz poprawy koordynacji ruchowej

Fitness

Hantle Meteor metalowo-winylowe
Materiał: metal oblany winylem
Przeznaczenie: wszelkie ćwiczenia siłowe, rehabilitacyjne
i ogólnorozwojowe.
W komplecie 2 sztuki hantli.
Waga:
0,5 kg - 9,80- zł
0,75 kg - 12,80- zł
1 kg
- 19,80- zł
1,5 kg - 25,80- zł
2 kg
- 38,- zł
3 kg
- 53,80- zł
4 kg
- 58,- zł
5 kg
- 78,- zł
6 kg
- 98,- zł

Obciążniki na ręce i nogi Meteor
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Materiał: nylon, wypełnienie- piasek
W komplecie: 2 sztuki, zapinane na regulowany rzep
Przeznaczenie: do ćwiczeń rehabilitacyjnych a także wielu innych form treningu sportowego
Waga:
0,5 kg
0,75 kg
1 kg
1,5 kg
2 kg
2,5 kg
3 kg
4 kg

-

24,80- zł
26,80- zł
28,- zł
30,80- zł
38,- zł
40,80- zł
48,- zł
58,- zł
kup online - www.SPD.pl

Sprzęt fitness

Guma do ćwiczeń z rączkami
KETTLER
Materiał: lateks
Długość całkowita: 167 cm
Przeznaczenie: do ćwiczeń
różnych części ciała np. rąk, nóg
Wyposażona w rączki do trzymania w dłoni
Kolory i naciągi:
zielony - średni - 39,99- zł
fioletowy - mocny - 49,99- zł

18,99- zł

Skakanka KETTLER
18,99- zł
Speed

Materiał: guma z kolcami
Przeznaczenie: masaż ,
rehabilitacja
Średnica: 7 cm
W komplecie: 2 sztuki

Materiał: tworzywo sztuczne
o szybkiej rotacji
Długość: 300 cm
Możliwość regulacji długości
Kolory: czerwony, zielony, niebieski

Fitness

Piłeczki Jeż
KETTLER
do masażu
i rehabilitacji

259,- zł

Kołyska do ćwiczeń mięśni
brzucha Ab-Roller KETTLER
Przeznaczenie: do ćwiczeń mięśni brzucha,
ramion i klatki piersiowej
Komputer treningowy z funkcjami:
czas treningu, ilość
spalonych kalorii, ilość
wykonanych
skłonów, funkcja
przeglądowa „scan”
Waga: 5 kg

Skakanka KETTLER
z licznikiem 66,99- zł
Materiał: tworzywo sztuczne
o szybkiej rotacji
Długość: 300 cm
Wyświetlacz z 3 funkcjami:
zużycie energii, czas treningu,
ilość obrotów
Kolory: czerwony, zielony, niebieski

kup online - www.SPD.pl
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Trenażery

Stepper Mini KETTLER z komputerem
399,- zł
Wymiary: 47 x 33 x 22 cm
Opór: 2 tłoki hydrauliczne
Maksymalne obciążenie wagowe: 80 kg
Komputer treningowy z funkcjami: czas, zużycie energii,
ilość wykonanych ćwiczeń
Przeznaczenie: trening nóg i pośladków

Fitness

Ergometr KETTLER X1
2999,- zł
Dane techniczne:
podłączenie do sieci (230 V)
zakres obciążenia: 25 - 400 Wat
(w odstępach co 5 Wat)
ciężar koła zamachowego: 8 kg
system hamowania: elektromagnetyczny
max. obciążenie wagowe: 130 kg
rolki transportowe,
wielopozycyjna kierownica
z regulacją wysokości
regulacja siodła w pionie
i w poziomie
wymiary: długość 100 cm,
szerokość 53 cm,
wysokość 128 cm

Ergometr KETTLER RX7
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6899,- zł
Dane techniczne:
system
hamowania: elektromagnetyczny
ciężar koła zamachowego: 10 kg
zakres obciążenia: 25-400 Wat
(w odstępach co 5 Wat),
podłączenie do sieci (230 V)
max. obciążenie wagowe: 150 kg
regulacja siodła w pionie i poziomie
rolki transportowe
funkcje komputera:
moc, czas, odległość,
całkowita liczba kilometrów,
prędkość, częstotliwość pedałowania,
zużycie energii,
pomiar pulsu: klips na ucho,
pas na klatkę piersiową
(w zestawie), pomiar tętna
w fazie odpoczynku z oceną sprawności,
programy treningowe (łącznie): 48,

funkcje komputera:
moc, czas, odległość,
prędkość, całkowita liczba
kilometrów, częstotliwość
pedałowania, zużycie energii,
pomiar pulsu, klips na ucho
(w zestawie), pomiar tętna
w fazie odpoczynku
z oceną sprawności,
programy treningowe
(łącznie): 2,
programy sterowane
tętnem: 1,
złącze PC KETT.NET - RS 232,
trening ukierunkowany
na strefy (FAT/FIT/MANUELL)

dowolnie stopniowane profile obciążenia: 10,
programy sterowane tętnem: 5,
indywidualne programy sterowane tętnem/W: 32,
pamięć dla 4 osób + 1 osoba dodatkowa: 4 + gość,
złącze PC KETT.NET: USB ,
trening ukierunkowany na strefy (FAT/FIT/MANUELL)
wymiary: długość 150 cm, szerokość 61 cm,
wysokość 105 cm

kup online - www.SPD.pl

Trenażery

Orbitrek KETTLER Vito XS

funkcje komputera:
czas, dystans, prędkość,
całkowita liczba
kilometrów, częstotliwość
pedałowania, zużycie
energii, pomiar pulsu,
czujniki dłoni, klips na
ucho (w zestawie)
wymiary:
długość 136 cm
szerokość 53 cm
wysokość 154 cm

2599,- zł
Dane techniczne:
podłączenie do sieci - baterie
zakres obciążenia - 1-10 (manualnie)
ciężar koła zamachowego - 14 kg
system hamowania - magnetyczny
maksymalne obciążenie wagowe - 130 kg
regulacja mocy - zależnie od liczby obrotów
długość kroku 39 cm
pedały - technika mimośrodowa
rolki transportowe
regulowane oparcie stóp
łożyskowane przeguby
wyświetlacz LCD

4899,- zł

Dane techniczne:
moc: 2 KM
prędkość: 1-16 km/h
kąt nachylenia: 0-12 %
max. waga użytkownika: 120 kg
wymiary pasa: 132/48 cm
rolki transportowe
funkcje komputera:
pomiar czasu, odcinka treningowego, prędkości, zużycia energii,
profile: 6 (3 nachylenia, 3 prędkości), pomiar pulsu: sensory dotykowe
wymiary:
długość 150 cm
szerokość 170 cm
wysokość 46 cm

Wioślarz KETTLER Kadett
1999,- zł
Dane techniczne:
opór: tłoki hydrauliczne
napęd: specjalnie wykonane ramiona wioślarskie
regulacja obciążenia: 12-stopniowe
poprzez tłoki hydrauliczne
siodełko ułożyskowane, na rolkach
max. obciążenie wagowe: 130 kg
funkcje komputera:
czas, odległość w km, ruchy wiosłami, tempo
wiosłowania z sygnałem akustycznym,
zużycie energii, pomiar tętna, górna granica
tętna - optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy,
pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności
kup online - www.SPD.pl

Fitness

Bieżnia KETTLER Track Motion

wymiary: długość 150 cm,
szerokość 170 cm, wysokość 46 cm
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