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lIFe FIndS StRenGth 
In nUmbeRS.
ReeboKpRoFeSSIonal.com

CO JE TO SILOVÝ TRÉNINK?
Silový trénink může být prováděn mnoha druhy pohybů a cviků. Fitness vybavení 
určené pro silový trénink se soustřeďuje na zaměření specifických skupin svalů, 
které pracují buď samostatně, nebo jako skupina svalů. 
Silový trénink je univerzální element každého posilovacího režimu a může být 
dosažen mnoha různými způsoby. Silový trénink obvykle zahrnuje druh vybavení, 
všechny s cílem na zlepšení celkové síly. 

Přestože všichni fitness trenéři jsou odlišní, mnoho z nich se soustřeďuje výhradně 
na free weight trénink zahrnující činky, zatímco ostatní jsou více nakloněni k cvičení 
s medicinbaly a kettlebelly. Všechny fitness doplňky v tomto katalogu pomohou 
podporovat funkční trénink a zlepšovat fitness celkově.   

StRenGth

KettlebellS weIGhted ballS battle RopeS

what
eqUIpment

IS theRe?
dUmbbellS

Rep Set

x tRaIneR
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Kettlebell RacK

 Velmi kvalitní provedení s 
profesionálním vzhledem 

 Jednoduchý a úsporný způsob 
jak uskladnit kettlebelly

 Přizpůsobený k udržení 12 kettlebelllů

 Těžká konstrukce a vhodná výška 
je určena pro snadné využítí na 
velmi frekventovaných místech.  

RSRK-Kb 

KettlebellS 
Kettlebelly od Reeboku jsou 100% odlitek železa 
s těžkým máčeným pogumováním, které 
zvyšuje životnost podlah a zaručuje bezpečí 
uživatelů. 

Jednotný, široký úchop je perfektní pro tvrdé 
zacházení a silový trénink, který umožňuje, že 
kettlebell je dobře uchopitelný. Váha je jasně 
zobrazena barevným povrchem ke snadnému 
rozeznání a použitelnosti. 

 IIdeální pro výbušné cviky, které 
pracují s mnoha svaly na zvýšení síly. 

 Hladký povrch rukojeti poskytuje sndný úchop. 

 Tenký design rukojeti sedí velké škále 
uživatelů a nebude překážet během 
cvičení.

 Nová ergonomická široká úchopová 
část pro snadné použití 

4kg. RSwt-10300 
8kg. RSwt-10301 
12kg. RSwt-10302 

 In addItIon to StRenGth 
woRKoUtS, KettlebellS 
alSo oFFeR a GReat 
caRdIo woRKoUt dUe 
to the extRa movement 
Involved In execUtInG 
ceRtaIn exeRcISeS. 

VÝBĚR EDITORA 

16kg. RSwt-10303  
20kg. RSwt-10304 
24kg. RSwt-10305

ČINKY 
Činky jsou jedním z nejběžnějších druhů fitness vybavení, které jsou 
využívané v posilovnách jak v minulosti, tak v přítomnosti. V každém 
cvičebním plánu můžete najít spektrum základních cviků, které zahrnují 
zvedání činek, rozpažování, tlaky, bicepsové a tricepsové zdvihy. 

Činky jsou také určeny k přidání extra váhy během běžného tréninku s 
vlastní váhou, například výpady, dřepy. Činky nutí cvičícího vynaložit 
více energie k provádění těchto základních cviků. Činky jsou také ideální 
k dosažení vlastních fitness cílů, když cvičící chtějí cvičit danou skupinu 
svalů ke zvýšení celkové síly. Reebok činky jsou ve škále od 1 do 20kg. 

VÝHODY ČINEK
Činky jsou mimořádně univerzální druh fitness vybavení, když se na ně díváme jako nástroj k 
budování svalů. Činky jsou nezbytnou součástí spektra výběru každého fitness trenéra během 
efektního cvičebního programu. Cviky s činkami jsou excelentním způsobem jak vyrovnat 
nerovnováhu mezi oběma rukama. Také jsou důležité pro zlepšení balančních schopností a 
koordinace potřebné k silovým tréninkům. Jejich kompaktnost je ideální pro dynamické a silové 
tréninky. Mohou být přidány ke cardio tréninkům nebo různým rychlostním tréninkům.  

CO SI VYBRAT? 
Pokud chcete celkový silový trénink a cardio trénink, nejjednodušší forma je použít kettlebelly. Když se 
chcete zaměřit na specifické skupiny svalů, jako jsou například bicepsy nebo tricepsy, použijte činky. 
Nicméně jak činky tak kettlebelly poskytují mnoho zdravotních výhod, musí se však cvičit izolovaně, 
jako jedna partie. Oboje mohou být sjednoceny do celkového, správně vyváženého tréninku, který 
pomáhá poskytnout mnoho variací ke všem cvikům. Použitím rozdílných vah může pomoci 
uživatelům k práci celého těla, tak i jednotlivých svalových skupin ve stejné chvíli. 

KettleBELLY

Na rozdíl od činek, kettlebell má centrum gravitačního pole mimo Vaši ruku, tudíž 
mění závislost jak kettlebell držíte a jak jím pohybujete. To zvyšuje víceúčelovost a 
zvyšuje náročnost cviků funkčních tréninků, které pomáhají zlepšovat sílu a koordinaci. 
Kromě cardia a silových tréninků, tyto rozmanité pohyby s kettlebelly pomáhají 
zároveň pracovat na zlepšení flexibility stejně jako na zlepšení efektivity cviků. 

VÝHODY KETTLEBELLŮ
Díky dalším pohybům, které jsou zahrnuty prováděním cviky s kettlebelly, cvičení 
nabízí také výbornou možnost cardio cviků. To je důvod, proč mnoho osobních trenérů 
používá kettlebelly nejen k silovým tréninkům, ale také proto že zároveň pálí tuky. 

Jedním z hlavních důvodů pro dnešní výrazné zvýšení popularity kettlebellů je fakt, že 
jsou plně funkční: během cvičení se zapojuje mnoho druhů skupin svalů a je vhodný 
na trénink celého těla.  

 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

STOJAN  NA ČINKY

 Masivní ocelový rám

 Šetří místo díky jeho výšce 
a úzkému designu 

Má plastické držáky 
chránící jak stojan, tak 
činky

 Široká základna 
poskytující 
stabilitu 

ČINKY
Reebok činky mají tvrdý pogumovaný 
povrch, který dopomáhá zvyšování životnosti 
činek. Činky jsou přímo určeny k 
jakémukoliv kruhovému tréninku, do studií 
nebo k osobním tréninkům.   .

 Pomáhají zvyšovat sílu a budovat svaly

 Silné, hezky designované a odolné 

 Schopné se zaměřit na mnoho svalových 
skupin celého těla 

V porovnání s činkami, kettlebelly nabízejí více unikátních 
silových tréninků, které zahrnují celé tělo. Cviky s kettlebelly se 
zaměřuje na výdrž, sílu a dynamiku, mohou přidat elementy z 
cardia k běžnému zvedání. Některé z hlavních pohybů 
praktikovaných s kettlebelly zahrnují například švih nebo tlaky. 
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SÍLA MEDINEBALŮ

MEDICINBALY S DVĚMA ÚCHOPY

Na rozdíl od standardních medicinbalů, medicinbaly s 
dvojitým úchopem nám umožňují mnoho nových pohybů, 
které bychom s běžným medicinbalem dělat nemohli. S tímto 
medicinbalem, můžeme včlenit další rotace tak jako 
jednoruční zvedání podobné jako u kettlebellů.

Pohyby jako cvičení s jednou rukou nad hlavou nebo pohyb, 
kde je nutný švih nemohou být provedeny se standardním 
medicinbalem, ale pouze s medicinbalem s dvěma úchopy. 
Tyto cviky jsou vhodné pro zlepšení síly a využívají se v 
aerobiku. 

Přestože nejsou určeny k odrazům, medicinbal s dvěma úchopy 
nám nabízí více dynamické cviky, protože pohyby mohou být 
prováděny ve větší rychlosti. Tyto medicinbaly jsou vhodné při 
cvičení funkčního tréninku a tehdy, když je nutné vynaložit 
výbušnost.

MĚKKÉ MEDICINBALY

Tyto míče jsou větší než ostatní „těžké míče“, měkké medicinbaly 
jsou stvořeny k tomu, aby se využívaly ve velké rychlosti. S měkkou 
horní vrstvou a vycpávkou jsou vhodné pro bezpečné cvičení. Měkké 
medicinbaly se používají pro pohyby, kde využíváme házení a 
chytání.  

Tak jak jsou slambaly určeny primárně k házení ve vysoké rychlosti, 
tak měkké medicinbaly se obvykle hází proti zdi, podlaze nebo s 
partnerem, avšak  měkké medicinbaly nedokážou snést tak silný náraz 
jako slambaly.

Vstřebání nárazu je jeden z klíčových atributů tohoto typu 
medicinbalů a specifický měkký vnější obal dopomáhá k tomu, že se 
dá cvičit ve velké rychlosti. Díky univerzálnost, kterou tento míč má, 
se stal základním vybavením většiny osobních trenéru, fitness center 
po celém světě. 

Poskytují možnost pro 
různorodý, funkční trénink. 
Jsou důležité pro každého 
osobního trenéra a všechny 
zdravotní střediska. Použití 
medicinbalů je považováno 
za klíčovou součást veškeré 
tréninku. 

CO TO JSOU TĚŽKÉ BALONY?
Medicinbaly jsou nejběžnější typ „těžkých balonů“ používaných při cvičení. Tyto balony se 
vyvíjejí už mnoho let a dále se vyvíjejí ve všech ohledech, tak aby vyhovovaly všem uživatelům ve 
velké škále cviků. 

Dvou úchopové medicinbaly, slam baly a měkké medicinbaly jsou jen zlomkem míčů, které jsou 
teď k dispozici. Každý z těchto míčů nabízí odlišné výhody a odlišné spektrum cviků od otáčení a 
házení a používají se jako podpěra při klicích a jiných cvicích. 

SlamballY

Rozdíly mezi medicinbaly a slambaly jsou evidentní, přestože jsou velikostně 
stejně velké, tak dokážou udělat velký rozdíl v jakémkoliv tréninku.

Za prvé, vnější část slamballu je z gumy, je tedy více elastický a mnohem silnější. 
To dělá ze slamballu, věc odolnou, která vydrží velký náraz a rychlost, pro kterou 
jsou stvořeny. Navíc slambally se neodráží jako běžné medicinbaly, protože jsou 
naplněny pískem nebo gelem. Tyto materiály ještě vylepšují vlastnosti slamballu, 
když je hozen směrem dolů. Je přizpůsoben pro výbušné, silové a vytrvalostní 
tréninky.

Slambally jsou designovány pro velkou škálu cviků, kde se hází. Cviky se zaměřují 
na zesílení ramen, tricepsů, břišních svalů a hýždí. Trénink s medicinbaly může 
být jednoduše zaměněn za cvičení se slambally, přesto že cvičené partie svalů se 
budou lišit. Slambally mohou být také využívané jako odpor při cvičení dřepů, 
sedů-lehů a výpadů. 

MEDINBALY

Běžné medicinbaly obvykle mají dvojitý úchop po 
obou stranách medicinbalu, což umožňuje 
jednodušší použití pro uživatele během silového 
tréninku.

Univerzálnost medicinbalů je zapříčiněna díky stupni 
odrazu, když je medicinbal hozen nebo puštěn proti 
tvrdému podkladu. Medicinbaly jsou používány hlavně 
pro zvýšení celkové síly, koordinace a formování jak 
horní tak dolní části těla. 

Díky tomu, že váha medicinbalu je v jeho jádru, jsou 
medicinbaly určeny k tomu, aby byli drženy oběma 
rukama. Medicinbaly můžeme zahrnout do 
plyometrického tréninku, který se zaměřuje na 
výbušnost a dynamiku nebo do jakéhokoliv jiného 
tréninku. Medicinbaly se často používají k 
tradičnímu cvičení sedů lehů nebo dřepů. 
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MEDICINBALY S DVĚMA ÚCHOPY
Dvou úchopový medicinbal od Reeboku tvoří dva 
zdrsněné úchopy pro pohodlnější držení a flexibilitu 
během cvičení. Mohou být použity pro širokou škálu 
cviků. Vysoká hustota, pogumovaný povrch je 
designován pro jednoduchou údržbu a pomáhá 
eliminovat ošoupání a oděrka na zdech a podlaze 
fitness center. Protože mají vyšší hustotu než běžné 
medicinbaly, může s nimi být každodenně zacházeno 
s větší tvrdostí. Tyto dvou úchopové medicinbaly jsou 
k dispozici v rozmezí od 6-10kg a jsou vhodné k 
velkému spektru cviků.

  Odolnější než standardní medicinbal s 
nižší hustotou. 

  Perfektní pro intenzivní trénink.
  Úchopy uživateli umožňují provádět pohyby s 
větším rozsahem pohybu 

 Průměr 26cm

6kg. RSb-10126 
7kg. RSb-10127 
8kg. RSb-10128 

Slam ball

Slam bally byly navrženy tak, aby byly 
odolné a aby dokázaly vydržet tvrdé 
zacházení a silné nárazy běžného i 
funkčního tréninku. Odolná svrchní část 
míče je tvořena ochranným povrchem 
pro mnoho druhů tréninků ve vysoké 
rychlosti. Míče mohou být jednoduše 
ošetřovány po ukončení tréninku. 

  Navrženy k tomu, aby vydržely 
nekompromisní zacházení. 

 Průměr 37cm

  Pružný povrch pro 
jednodušší úchop během 
tréninku6kg. RSb-10232

8kg. RSb-10233 
10kg. RSb-10234 
12kg. RSb-10235

„Těžké míče“ jsou schopné díky jejich všestrannosti přinést do každého tréninku něco 
navíc. Toto nezbytné vybavení každého fitness centra přichází v mnoha velikostních a 
zátěžových variantách, takže dokáže prověřit každého uživatele. Postupně pomáhají 
zvětšovat sílu a zaměřují se na zlepšení stability. 

MEDICINBALY
K dispozici v rozmezí od 1-5kg, Reebok 
medicinbaly jsou ideální doplněk do fitness 
center, využitelný v kruhovém tréninku a pro 
osobní trenéry. Rozdílná struktura na vrchu a na 
spodku míče nabízí mnoho druhů úchopů míče 
pro rozdílná cvičení.  

Kvůli tomu, že Reebok medicinbaly jsou 
vyrobeny z odolné směsi gumy, mají speciální 
charakteristiky zahrnující například lepší odraz 
nebo delší životnost. Společně se stojanem 
vydrží každodenní použití.  .

 Velmi odolný a lehce udržovatelný 
povrch

 Jeden z nejvíce využívaných doplňků 
ve fitness centrech, který dopomáhá k 
zvětšování celkové síly a pomáhá 
dosáhnout fitness cílů. 

 Průměr - 22.8cm

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

MĚKKÉ MEDICINBALY
Měkké medicinbaly od Reeboku byly 
navrženy, aby zvýšily odolnost a jsou perfektní 
pro mnoho odlišných cviků.. 

Zvýšená odolnost je kombinována s lehce 
udržovatelným povrchem, což z nich dělá 
bytelné míče, které dlouho vydrží.

   Vytvořeny k tomu, aby vydržely 
běžné i tvrdé zacházení. 

  Průměr 37cm

Pružný povrch který 
napomáhá snadnému 
úchopu během tréninku. 

6kg. RSb-10181 8kg. 
RSb-10182 10kg. 
RSb-10183 12kg. 

RSb-10184 

9kg. RSb-10129 
10kg. RSb-10130

 “Slam” exercise 
ideal for working 
shoulders, 
triceps, abs, 
quads and glutes 
simultaneously. 

STOJAN NAN MEDICINBALY

 Samostatný nebo dvojitý stojan 

 Velmi kvalitní provedení 

 Jednoduchý způsob, 
jak uskladnit 
medicinbaly

      

Udrží až 10 medicinbalů 

RSRK-mb 
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LODNÍ TRÉNINKOVÉ LANA
Lodní tréninková lana se zaměřují na cvičení 
rukou, zad a ramen ale zapojují celé tělo jako 
intenzivní cardio nebo HIIT (vysoce intenzivní 
intervalový trénink)

Reebok lana jsou těžká lana 5cm x 10m a 
poskytují výraznou výzvu pro každého uživatele. 
Cviky jako vlnění nebo bouchání jsou ideální na 
procvičování torza a ramen, používají se 
jednoručně nebo oběma rukama.

RSRp-10050

x-tRaIneR
X- Trainer se skládá z pevné tyče a dvou 
středně ohybatelných trubek, poskytuje 
unikátní kombinaci rotace, síly a celkové 
stability pro trénink celého těla. 

Unikátní design X- Traineru využívá 
integrované karabiny s klipy, tak aby 
pracovaly na nejdůležitějších bodech lidského 
těla. Zatěžuje horní část těla prováděním 
cviků, jako jsou dřepy nebo veslování. 

RSRp-10070

Kruhy nabízení 
excelentní metodu 
jak provozovat 
univerzální cviky na 
horní i spodní části 
těla, stejně tak jako 
pomáhají zlepšovat 
celkovou 
pohyblivost. 

StUdIo vInylOVÉ Rep SetY
Reebok Studio vinylové Rep Sety jsou designovány tak, 
aby splnily požadavky všech zákazníků. Tyto Sety 
zahrnují osu, objímky, 2x 1,25kg, 2x 2,5kg a 2x 5kg 
vinylové kotouče. 

RSwt-10190

StUdIo KOTOUČE
Reebok Rep kotouče jsou obaleny měkkou ale odolnou 
gumovou směsí, která je jednoduše udržovatelná, 
pomáhá redukovat poškození podlah a zabraňuje 
škrábancům na stojanech a zdích.  

Díky držákům na každé z obou stran kotouče mohou 
být jednoduše přenášeny. 

Jednoduše ošetřovatelné 

 Povrch kotoučů chrání jak 
závaží tak povrchy se kterými 
přijde do kontaktu. 

 Pohodlné držáky pro 
jednoduché použití

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

STUDIO REPSETY 
Reebok Studio Rep Set je příslušenství, 
které musí mít každé fitness centrum, 
protože každému pomáhá zlepšovat jejich 
celkové schopnosti. Osa společně s mnoha 
kotouči je designována tak, aby byla 
vhodná pro všechny uživatele na jakékoliv 
fitness úrovni. 

 Jednoduchý design je vhodný pro 
bezproblémové změny závaží během 
tréninku. Perfektní pro fitness kurzy.

 Polyurethaneová svrchní vrstva 
představuje profesionální 
provedení. 

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

1.25kg
RSwt-10090

VÝBĚR EDITORA

Rep SetS
vInylOVÉ vS GUMOVÉ  Rep SetY
Nejběžnější typy zátěží, které se dají využívat 
společně s rep sety jsou vinylové a gumové 
kotouče. Vinylové kotouče jsou skvělým 
způsobem jak začít s cvičením s volnými 
váhami, protože nabízejí přesně to, čím jsou – 
zátěží, která je jednoduše přidána na osu.

Gumové kotouče poskytují odlišné benefity 
než ty vinylové. Šestiúhelníkový design 
gumových kotoučů zabraňuje kutálení. 
Struktura kotouče přidává vyšší přilnavost k 
tvrdým povrchům, což umožňuje širší výběr 
cviků, které můžete zahrnout do Vašeho 
tréninku. 

Činky nebo rep sety jsou důležité pro většinu silových tréninků. Rep 
set zahrnuje osu, závaží a upínací kroužky. Dohromady tvoří 
excelentní způsob jak cvičit buď individuálně, nebo skupinově a to 
díky své univerzálnosti a jednoduchosti.

Hlavním důvodem, proč jsou rep sety populární, je že s nimi lze provádět 
nespočet druhů cviků. Cviky, které mohou být prováděny s rep sety jsou 
neomezené kvůli jejich flexibilitě, protože nastavená váha může být 
jednoduše změněna. Rep sety se hojně využívají při dřepech nebo mrtvém 
tahu, kde můžeme jednoduše přidat další kotouče.   

Reebok má širokou škálu výběru rep setů, dělají se jak gumové tak 
vinylové kotouče od 1,25kg až po 10kg. Dostupné jsou taktéž stojany 
na jednoduché uskladnění.  

KRUHY
Kruhy nabízejí vynikající způsob jak 
zlepšit Vaši pohyblivost. Jsou také 
vhodným prostředkem jak pracovat s 
celým tělem. Reebok kruhy se používají 
ke cvikům, jako jsou například dipy, 
kliky, výpady nebo shyby. Kruhy mají 
možnost nastavení ramínek. 

Společně s každým cvikem, kde je 
nutné přitahování, se budou kruhy s 
ramínky pohybovat a vibrovat, aby 
cvičícího nutily k použití větší svalové 
aktivity. 

 Nastavitelná délka pro cviky 
horní a spodní části těla.

 Jednoduše upravitelný mechanismus

 Vhodné pro fitness centra a funkční zóny 

 RSRp-10060

Rep Set mUScle clamp 
Rychle upínací příslušenství vhodné pro 
použití s Reebok Rep Sety.    

RSwt-10090-c

Rep Set OCELOVÁ OSA
Pevná ocelová osa je pevná a odolná, navržena tak 
k tréninku s vinylovými a gumovými kotouči pro 
rychlé změny zátěží. .

 140cm dlouhá

RSwt-10090-b

Rep Set RacK

 Robustní stojan, který udrží až 20 
setů zahrnující kotouče, osy a 
objímky.

Provedený tak, aby výběr Vašeho 
příslušenství byl jednoduchý. 

RSRK-RS
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Reebok step byl představen zdravotním střediskům 
před 25 lety, pomohl efektivně a revolučně celému 
aerobiku. Po celou dobu zůstává jedním z 
nejpopulárnějších druhů fitness příslušenství v našem 
odvětví a ve skupinovém cvičení po celém světě..

25 
yeaRS 
StRonG

Design Reebok Stepu se postupně vyvíjí už více než 25 let, 
cílem je pomoct zlepšit výkony a komfort jeho uživatelů. 
Nejnovější vydání Stepu je má inovativní provedení, které 
má na povrchu zdrsněný „bublinkový“ povrch, 
umožňující zlepšenou kontrolu a funkčnost celého stepu.

Výška Reebok stepu 
může být upravena 
velmi rychle a 
jednoduše do tří 
rozdílných navýšení. To 
umožňuje výraznou 
změnu intenzity během 
cvičení, což z něj dělá 
neuvěřitelně všestranné 
příslušenství do 
každého fitness centra.  

ReeboK Step

Reebok Step je perfektní pro mnoho 
různorodých fitness aktivit zahrnující 
cardiovasculární trénink, tvarování spodní 
části těla a je vhodný pro aerobik.

Platforma je vyrobena s tvrdou svrchní 
gumou a protiskluzovým povrchem. 
Step může být vysoký od 15 do 25 cm 
ve třech stupních nastavení.

Tento unikátní step je tvořen silnou a 
odolnou platformou pro všechny druhy 
aktivit spojené s aerobikem a jeho design z 
něj také dělá lehce použitelný doplněk 
fitness center, který je lehce uskladnitelný. 

  Protiskluzová platforma

  Jednoduché uskladnění 

  Unikátní zařízení, které musí být 
v každém fitness centru

   Nastavitelný do tří různých 
výškových poloh 
(15cm/20cm/25cm)

RSp-10150

15cm

20cm

25cm

 Keep Up and
Step to the 
Rhythm.

ReeboK 
Step
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16 VARIACÍ
Reebok Deck je jeden z nejvíce univerzálních druhů vybavení, které jsou k dispozici díky stovkám cvikům, 
které se dají s Reebok Deck provádět.

S šestnácti rozdílnými nastaveními Reebok Deck poskytuje nekonečné množství kombinací pro silové 
tréninky a aerobik. Přidáním resistance tubes nebo činek k běžnému tréninku se ještě navyšuje 
univerzálnost celého stroje. 

Reebok deck je jeden všestranný druh vybavení pro mnoho rozdílných cviků. Zatímco Reebok deck si udržuje 
jeho pevnou základnu, jeho další část může být přetransformována z normální pozice stepu do stepu 
zvednutého stejně tak může být využíván jako incline nebo decline lavička. 

Použijte Reebok Deck 
na cvičení aerobiku 
společně s  činkami a 
nebo Resistance Tubes 
pro silové tréninky.

exeRcISeS

wIth
oveR

Reebok Deck je revoluční nastavitelná platforma, která 
je posledním výsledkem vývoje Reeboku v oblasti 
nášlapných desek.  

Reebok Deck umožňuje efektně procvičovat cardio cviky založené na 
aerobiku, dále může být přeměněna v plošinu, může být nakloněna nebo 
použita jako polohovací lavička. 

Když je Deck používán jako step, má výšku 20,5cm, je ideální pro méně 
zátěžový aerobik. Pro zvýšení intenzity cviků, jednoduše použijeme 
stoupačky, které zvýší Deck až do výše 35,5cm.  

Setrvačnost a protiskluzový povrch dělá z Reebok Decku velmi stabilní 
a bezpečný doplněk každého fitness centra. Pokud přidáme k tréninku 
s Reebok Deck Reebok činky a Reebok Resistance Tubes máme tak 
ideální volbu pro každého fitness trenéra. 

  3 úhly - náklon nahoru/dolů/rovná pozice

 2 výškové nastavení

 Spínače na uchycení Resistance Tubes pro rozmanitější cvičení

   Vnitřní uskladňovací přihrádka pro zátěže a 
Resistance Tubes

    Rozměry 110cm x 33cm x 21-36cm plus variabilní výškové nastavení 

RSp-10170

decK
ReeboK
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JÓGA
Počet lidí, kteří praktikují 
jógu, se v průměru 
každoročně zvyšuje o 
20-25%.

SÍLA
Silový trénink Vám pomůže 
zvýšit velikost svalů tak jako 
dopomáhá k nabuzení 
metalismu. Běžný silový 
trénink je také účinný při 
odbourávání kalorií.

balance
Cviky, které zlepšují balanci, se 
zaměřují zároveň na zesílení 
břišních a zádových svalů.  Každé 
cvičení, které budete praktikovat, 
a bude se orientovat na celé tělo, 
se pozitivně podepíše na správný 
vývin Vaší rovnováhy a stability. 

aeRobIK
Cardio a aerobik pomáhají 
uživatelům dosáhnout jejich 
fitness cílů a udržují zdravý 
životní styl. Tyto typy cvičení se 
zaměřují na pálení kalorií, 
zlepšování vytrvalosti, takže 
dokážete vydržet cvičit delší 
časový úsek. 

FItneSS Fact FIle....

FIND OUT MORE...

don’t pUSh
boUndaRIeS,
bReaK thRoUGh
them.

lIve lIFe,
love FItneSS.

 RocK yoUR
body to ItS
veRy coRe.

 lIFe FIndS 
StRenGth In
nUmbeRS.
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Skákání přes švihadlo je jedno z 
nejefektivnějších kardiovaskulárních 
cvičení, které se dají praktikovat. S 
jednoduchým cvičením, které se 
zaměřuje na celé tělo, si můžete 
vytyčit fitness cíle, kterých chcete 
dosáhnout. Cvičením zlepšujete Vaši 
výdrž.

typeS oF SKIppInG Rope
Je mnoho rozdílných druhů přeskakování švihadla, každý 
nabízí své výhody. Tradiční přeskakování se už vyvíjí 
mnoho let a každý si vybere ten způsob, který právě jemu 
vyhovuje. 

V závislosti na Vašich cílech Vašich tréninků je velmi důležité 
vědět, který typ švihadla Vám vyhovuje a jaký byste měli 
využívat. Ztížené úchopy, kuličková ložiska, rotační úchopy, 
lehké švihadlo, těžké švihadlo a nastavitelné délky jsou věci, 
které byste měli zvážit před zapojením skákání přes švihadlo 
do Vašeho tréninkového programu. 

Jednou možná budete potřebovat využít více různých 
švihadel, abyste přidali rozmanitost do Vašeho tréninku. 

SKIppInG
RopeS

aeRobIc

ReeboK pRoFeSSIonal   |   www.reebokprofessional.com   |  20

Keep Up and Step 
to the Rhythm.
ReeboKpRoFeSSIonal.com
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KOŽENÉ ŠVIHADLO 
Těžké kožené švihadlo má zvýšenou 
setrvačnost, tím přispívá ke zpětné vazbě 
během cvičení.  

 Vysoká kvalita je lehce zaznamenatelná během 
skákání. Pohyby jsou plynulé a konzistentní po 
celou dobu cvičení. 

 Ergonomicky navržené úchopy zajišťují 
uživateli přirozené sevření. 

 Délka   280 cm 

RSRp-10080

VÝBĚR EDITORA

RYCHLOSTNÍ ŠVIHADLO

Rychlostní švihadlo nabízí snadno nastavitelnou 
délku lana, která může být přizpůsobená výšce 
cvičících. Lehké rukojeti spolu s polymerním lanem 
umožňují rychlé a efektivní cvičení. Odolný materiál 
je vhodný pro pravidelné používání v řadě fitness 
center.

 Jednoduchý a elegantní diesign 

Štíhlé lano je extrémně odolé 

 Individuální nastavení pro každého uživatele 

  Délka 300cm   

RSRp-10082

RYCHLOSTNÍ ŠVIHADLO PREMIUM 

Obsahuje ocelové lano pro maximální rychlost. Reebok 
Premium Speed Švihadlo má uhlazený vzhled a jeho 
autentický design je populární položkou do každého 
fitness centra. 310 cm dlouhé a regulovatelné švihadlo 
díky šroubovatelnému mechanismu na rukojetích 
umožňuje cvičit výškově i fyzicky rozdílným 
uživatelům.Rukojeti jsou vybaveny integrovaným kuličkovým 
ložiskem pro plynulé přeskakování a jsou tvořeny 
zdrsněnými rukojetěmi pro komfortní držení. 

  Kuličková ložiska

  Zdrsněné rukojeti

Odolné ocelové lano

 Délka310cm , lehké a rychlé nastavení délky 
blacK. RSRp-10083bK 
Red. RSRp-10083Rd

ŠVIDHADLO 
Švihadlo Reebok je vhodně navrženo pro rychlost. 
Spojení rukojeti s lanem je extrémně citlivé a 
přirozeně reaguje na změny pohybu. Švihadlo je 
perfektní pro uživatele fitness center všech 
kategorií. Design dovoluje každému lehce zvládat 
rychlost cvičení, kterou vyžaduje. 

Lehké švihadlo  s plastickými rukojetěmi

  Polymerové lano umožňuje častý provoz bez 
rizika poškození.

Délka 320 cm 

RSRp-10081

SKÁKÁNÍ PŘES ŠVIDHADLO

heIGht Rope lenGth
4ft 5” – 4ft 10”  6ft   (1.8m)
4ft 10” – 5ft 5”  7ft   (2.1m) 
5ft 5” – 6ft 8ft   (2.4m)
6ft or over 10ft (3.0m)

heIGht – lenGth conveRSIon

JAKOUVELIKOST ŠVIHADLA BYCH MĚL MÍT?
Při používání jakéhokoliv švihadla, je podstatné mít správnou délku 
podle velikosti cvičícího. 

Délka švihadel je měřena od špičky ke špičce držáků, ne jen 
délka lana sama o sobě. Většina švihadel může být 
jednoduše upravena u držáku. Optimální délka závisí na 
typu cviků, které jsou prováděny. Důležité je také správné 
držení držáků. 

Ujistěte se, že švihadlo, které používáte, sedí Vaší výšce. To 
Vám pomůže využít více výhod, které všechny švihadla 
mají.  

ŠVIHADLA
Základní švihadla jsou výborným fitness 
vybavením pro uživatele všech fyzických 
kategorií. Tato jednoduchá fitness zařízení jsou 
vyrobena k tomu, aby testovala vaši fyzickou 
formu a techniku. Švihadla zlepší vaši výdrž, 
koordinaci a balanci. 

Švihadla jsou vyrobena z měkké plastické 
látky, polymeru. Švihadla poskytují lehkou a 
levnou alternativu za kožené nebo opláštěné 
ocelové švihadlo. 

 Lehké držáky a silnější lano dovoluje švihadlu 
otáčet se pomaleji, to je výhodou pro uživatele, 
kteří potřebují více času na naučení se 
správnému skákání. Uživatelé mohou lehčeji 
natavit délku švihadla. Švihadlo tak je úžasný 
nástroj pro trenéry, kteří pracují s mnoha 
skupinami rozdílných věkových i tělesných 
kategorií. 

KOŽENÁ ŠVIDHADLA
Kožená švihadla jsou z pravidla více odolná 
než běžná polymeterová švihadla. 
Tato švihadla snášejí nárazy o zem mnohem 
lépe.

Díky tomu, že kožené švihadlo je těžší než to 
originální, cvičící musí vynaložit daleko více 
úsilí, aby vydržel pokračovat. Poskytuje 
odlišný způsob cvičení. Používání koženého 
švihadla pomáhá k budování svalstva horní 
části těla a zlepšuje fyzickou zdatnost. 
Kuličková ložiska v úchopech jsou také 
standardním článkem kožených švihadel. 
Ložiska zapříčiňují, že se pak švihadlo točí 
víc pravidelně.  

 

Kožená švihadla jsou ideální pro zlepšování 
výdrže, spalování kalorií, dále zvyšuje schopnost 
rychlé pohyblivosti nohou a celkové koordinace 
těla. Je klíčové vědět, co očekáváte od Vašeho 
tréninku se švihadlem, abyste byli schopní vybrat 
si to správné. 

RYCHLOSTNÍ ŠVIHADLA
Rychlostní švihadla jsou navržena pro pokročilé 
uživatele, kteří jsou schopni vyvinout větší 
rychlost, dvojité přeskoky nebo „vajíčko“. 
Opláštěné ocelové švihadla jsou typicky mnohem 
odolnější pro velmi vysokou rychlost a jsou taky 
velmi lehká. 

Rychlostní švihadla přicházejí ve dvou variantách, 
s nebo bez gumových úchopů. Většinou jsou 
součástí švihadla, které pak je schopné vyvinout 
maximální rychlost pro pokročilé. 

Rychlostní švihadla jsou designována tak, aby 
maximálně prověřovala práci nohou a vytrvalost, 
která je často spojována s boxery a atlety. Kromě 
výdrže jsou rychlostní švihadla využívána, protože 
při skákání jsou také zapojována ramena, záda, 
nohy a mnoho další svalových skupin. Záleží na 
tom, které cviky jsou prováděny. 
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NASTAVITELNÝ 
EXPANDER
Expandery jsou vyrobeny ze 
stoprocentní přírodní gumy, jsou 
velmi odolné a jsou určeny k 
tvrdému zacházení. Tyto expandéry 
jsou univerzálním doplňkem ke 
cvičení horní i spodní části těla, který 
pomáhá zlepšovat celkovou zdatnost 
jejich uživatelů.

 Rukojeti s proti potovým 
urethanovým povrchem 

 Jednoduchý 
mechanismus pro 
nastavení délky 

  Čtyř úrovňový zátěžový 
systém je vhodný pro 
kruhový trénink

 Délka  122cm

lIGht. RStb-10075 
medIUm. RStb-10076 
heavy. RStb-10077

EXPANDER
RExpandery jsou vyráběny v délce 
122 cm s venkovním obalem, který 
poskytuje dodatečnou ochranu. 
Reebok Expandery jsou vhodné při 
mnoha fitness aktivitách, které se 
zaměřují na zvýšení síly a flexibility. 
Když se zrovna nepoužívá, může 
být jednoduše a bezpečně uložen ve 
stojanu na expandéry. 

 
Zaměřuje se na jakoukoliv 
svalovou skupinu lidského 
těla s vysokou efektivitou 

 Používejte pro širokou 
škálu tréninků: cardio, silový 
trénink, tónování nebo 
rehabilitaci

 Díky své velikosti a lehkosti 
je jednoduše přenostný a 
perfektní pro cvičení 
kdekoliv

level 1. RStb-10070 
level 2. RStb-10071 
level 3. RStb-10072 
level 4. RStb-10073 
level 5. RStb-10074

poweR bandS 
Power Bands jsou vyrobeny z 
vysoce odolné gumy, která zůstává 
stejně silná a flexibilní i po 
dlouhodobém využívání. 

Tři rozdílné barvy označují různé 
úrovně síly; střední, silná a 
extrasilná. 
Poskytují ideální platformu pro 
postupný zátěžový trénink. 
 

 Vysoce odolná guma

 Barevně rozdělena síla jednotlivých 
úrovní

 Můžete využívat samostatně 
nebo jako přídavný odpor

level 1. Red. RStb-10080 
level 2. GRey. RStb-10081 
level 3. daRK GRey.  
RStb-10082

Trénink odolnosti, také znám jako 
silový trénink může zahrnovat velké 
množství fitness vybavení, například 
činky, expandery a power bands.

V závislosti na tom jak tvrdě cvičíte, trénink odolnosti 
může zlepšit řadu rozdílných oblastí Vašeho těla. To 
zahrnuje maximální zapojení svalů pro jejich růst 
nebo efektivní tónování.

At your weakest point (usually the beginning of 
the motion) the band or tube will offer little to 
no resistance. As your muscles contract and 
the band stretches, greater levels of resistance 
are added incrementally. This allows for an 
optimal level of muscle strengthening 
throughout the full range of motion. 

Alternativa k tradičnímu zvedání volných vah, 
nové produkty jako expandéry a power bands se 
stávají stále více populární pro individuální tak i 
pro skupinové cvičení. 

STOJAN NA EXPANDÉRY 
  Jednoduchý design na 

shromáždění expandérů

  Možnost uskladnění až dvaceti 
expandérů

 Jediný stojan určený 
přímo na expandery

RSRK-tb
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EXPANDÉRY
Tradiční expandér nabízí excelentní a 
univerzální způsoby pro budování funkční 
síly. 

Na rozdíl od volných vah, expandéry 
zaručují, že stejná úroveň odporu je 
udržováná po celou dobu pohybu, kdy je 
sval zapojován. . 

Expandéry jsou k dispozici v mnoha 
úrovních odporu, aby nabídly rozdílné 
úrovně obtížnosti. Protože tyto expandéry 
jsou lehké a flexibilní, mohou být dokonce 
zdvojeny pro větší odpor a použity pro 
širokou škálu tradičních pohybů zahrnující 
tlaky na prsa a ramena, veslování, dřepy a 
dokonce bicepsové zdvihy. 

Dále, můžete je použít jako spojení s mnoha 
dalšími fitness doplňky, například Reebok 
Deck nebo dalšími typy lavic.

poweR bandS
Na rozdíl od expanderů, power bands jsou 
designovány v plně uzavřené poutko. To z 
nich dělá ideální předměr pro řadu 
rozdílných odporových tréninků.. 

Power bands mohou být používány k přidání 
výbušné síly pro široký rozsah pohybů zahrnující 
dřepy, mrtvý tah nebo tlaky. Power bands jsou 
designovány, tak aby byly vhodné ve spojení s 
řadou tradičních, silově založených tréninků, tak 
aby přidaly další odpor během celého tréninku. 
Power bands jsou také velmi užitečné při provádění 
shybů. Mohou být nezávisle použity nebo spojeny s 
lavičkami, Reebok Deck nebo při Crossfitu.

Power bands může pomoci uživatelům v 
provádění všech druhů cviků po celou dobu 
cvičení. Power bands se hojně využívá při aerobiku, 
silových trénincích, při zlepšování flexibility, 
tónování těla nebo při používání výbušné síly 
cvičících. Přichází ve třech různých odporových 
úrovních.



ReeboK pRoFeSSIonal   |   www.reebokprofessional.com   |  26  25  |  www.reebokprofessional.com  |  ReeboK pRoFeSSIonal

Gymball
Gymbally jsou vyrobeny z gumy s vysokou 
hustotou, která vydrží i tvrdší zacházení. 
Tyto gymbally mohou být využívány jako 
část jakéhokoliv tréninku, který se zaměřuje 
na stabilitu a sílu. 

  Protivýbuchová technologie zajišťuje 
bezpečnost při cvičení. 

  Kvalitní gumový povrch, který chrání 
před protržením

  Zatěžkaná základna míče 
zlepšující stabilitu

 Tři velikosti - 55cm, 65cm, 75cm

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

STOJAN NA GYMBALLY 
Stylový stojan na gymbally je jak rychlý tak 
jednoduchý způsob na shromáždění většího 
počtu míčů. Udrží najednou až 9 gymballů. 
Stojan je vhodný do fitness center všech velikostí. . 

RSRK-Gb

StUdIo
Style.

Gymbally jsou skvělou náhradou za běžné 
zvedání volných vah. Jejich výhodou je, že 
při cvičení s gymbally musíte zapojovat víc 
svalů pro stabilitu těla.

Gymbally jsou vyrobeny z gumy s vysokou 
hustotou. To jim přidává lepší stabilitu při 
obtížných trénincích a dále je to prevence před 
odkutálením míče v průběhu tréninku. 

Gymball obsahuje protivýbuchovou strukturu 
gumy, která zaručuje bezpečnost a přidává 
cvičícím na klidu. 

CO JE PROTIVÝBUCHOVÁ GUMA?
Proti výbuchová schopnost gymballu je velmi 
důležitá, když přichází na bezpečnost cvičících. Při 
propíchnutí se míč pomalu vypustí a to dá čas 
uživateli, aby bezpečně sesednul z míče a neriskoval 
tak případné zranění. . 

VÝBĚR SPRÁVNÉHO MÍČE
Správná velikost míče je nepostradatelnou součástí 
tréninku. Velikosti míčů jsou vyznačeny v horní části, 
to aby se zamezilo jejich přefouknutí nebo 
nedofouknutí.

Následující tabulka ukazuje doporučenou velikost míčů 
pro výšku cvičících:

• 55cm - 160 - 173 cm
• 65cm - 174 - 188 cm
• 75cm - 189 a více cm

Abyste zjistili, zda je velikost míče v správná, sedněte si na 
míč tak, abyste měli obě chodidla na zemi. Úhel v kolenech 
by měl být o trochu nižší než 90 stupňů. 

Gymbally jsou excelentní fitness pomůckou, se kterou 
procvičujete břišní svalstvo, držení a pružnost těla. 
Pokud při cvičení využívate i zátěžové vybavení, 
gymbally se zaměřují na zpevnění celé horní části těla a 
pomáhají zlepšovat fitness schopnosti. 

 

Gymball

VÝBĚR EDITORA

ep

Roll wIth It.
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eaSytone Step
EasyTone Step přináší dvě vzduchové 
navzájem spojené komory, které umožňují, že 
vzduch může proudit z jedné do druhé. 
Vzduchové komory byly navrženy, aby 
kopírovaly přírodní stabilitu. Je to velmi 
náročnou, nicméně velmi prospěšnou 
zkušeností. 

   Více účelová funkční tréninková 
platforma poskytuje širokou škálu 
cviků

 Procvičuje celé tělo

 Balanční komory vytváří přirozenou stabilitu 

   RMožnost oboustranného použití 
dovoluje uživateli cvičit s komorami 
otečenými nahoru i dolu
   Nastavitelný přesun vzduchu mezi 
komorami Vám dovoluje se přizpůsobit 
intenzitě tréninku.

   65cm x 41cm x 17cm

RSp-20185

eaSytone Step STOJAN 

Jednoduchý a elegantní design

Možnost uskladnění až 10 stepů

  Jediný stojan určený přímo pro 
tento typ stepů

  Prostorově východně zabalený

  Jednoduchá konstrukce

  Stylové uskladnění pro Vaše  
EasyTone Stepy 

RSRK-et

eaSytone Step  
EXPANDERY
Expandery jsou navrženy pro využití 
společně s EasyTone Stepem. Jsou 
vynikající jako extra složka k Vašemu 
tréninku, trénink má větší intenzitu a je 
univerzálnější. 

  Rukojeti s vysokou hustotou a povrchem z polyuretanu proti pocení

  Perfektní pro držení těla a silové 
tréninky

  Velmi kvalitní nylonový provaz

  Velmi jednoduché 
zajištění karabin 

  78cm x 18cm

RStb-10060

eaSy aIR Flow...

Díky proudění vzduchu přes ventily stepu,je platforma výškově nastavitelná, cožzaručuje pestrost cviků.
Odolná a lehce očistitelná základna stepuVám umožňuje lepší stabilitu.

KOMPAKTNÍ DESIGN
Jeho provedení dělá ze stepu lehce přenosný doplněk, který lze velmi lehceuskladnit.
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JÓGA PODLOŽKA  
 Odolná, komfortní, dlouho vydržící 
podložka 

 Vytvořena z jednoho celku pěny. Při 
stlačování drží stejnou konzistenci.

 Zabudovaná očka umožňují jednoduché a 
rychlé uskladnění na Reebok stojanu

 Zlepšuje flexibilitu, vzhled svalů a 
zvyšuje celkovou sílu

 173cm x 61cm x 0.4cm

RSyG-11024

JÓGA BLOK
Tento blok může být 
nepostradatelnou součástí pro 
dosažení některých cviků, hlavně pro 
začátečníky.Pokud se poohlížíte po jóga bloku, vyberte 
ten s vyšší hustotou pěny a obdélníkovým 
tvarem. Nejen že déle vydrží ale je i 
univerzálnější.

 Velmi kvalitní hustá pěna

 22 x 14 x 7.5 cm

RSyG-10025

Nezbytnou součástí vybavení, které jsou potřeba během provozování jógy 
jsou podložky. Mnoho pohybů, které se vykonávájí během jógy se nedají 
dělat na tvrdém povrchu, ale na podložce, která je uzpůsobená pro tyto typy 
cviků. Nejlepší podložky mají lehce lepkavý povrch, který zabraňuje 
uklouznují ve statických polohách. 

Podložky jsou velmi důležité pro provozování jógy, nabízeny jsou v několika variantách. 
Podložky pro jógu jsou ve dvou základních typech; standardní podložka je tvořena lepkavým 
povrchem a Reebok Premium podložka je latexová a neobsahuje polyvinylchlorid, který je 
nebezpečný pro tělo, protože obsahuje chlor. 

JÓGA ŘEMÍNEK
Tak jako jóga block i jóga řemínek pomáhá 
provádět různé cviky a současně zvětšovat sílu, 
zlepšovat flexibilitu a dopomáhá správnému 
držení těla.  

Spona je nepostradatelnou součástí výrobku pro 
nastavitelnost délky a vytvoření smyčky pro 
specifické jóga pozice.

 Robustní spona bezpečně drží 
řemínek na správném místě

  Ideální pro těžko dosažitelné pozice

183 x 4cm

RSyG-10023

 when
lIFe 
bendS,
bend
wIth It.

KTERÉ TYPY VYBAVENÍ 
POTŘEBUJI KE CVIČENÍ JÓGY?

CO JE JÓGA?

Ti, kteří už někdy zkusili jógu, vidí její cviky jako jednoduché 
protahovací a dýchací techniky. Nejen že jóga zahrnuje tyto 
prvky, také se zaměřuje na zlepšení balance celého těla ale i 
na zlepšení síly a výdrže.

K dosažení Vašich cílů, můžete praktikovat různé odvětví jógy, každé 
zahrnuje jiné druhy póz. Jóga pózy mohou být provozovány v rychlé 
posloupnosti ke zlepšení síly nebo v té pomalé k budování výdrže a 
odolnosti.

Mnoho zdravotních středisek se zaměřuje na psychické výhody 
cvičení jógy pro odlišný přístup k tradičnímu tréninku.

VÝHODY JÓGY? 
Jóga poskytuje nekonečné množství zdravotních a fitness výhod pro ty, 
kteří jí provozují. S řadou různých stylů jógy, můžete posoudit Vaše 
fitness cíle ještě předtím, než se rozhodnete, který typ jógy budete 
cvičit.

Nejvíce očividná a důsledná výhoda je, že jóga zlepšuje flexibilitu a 
koordinaci, zvětšuje sílu a povoluje Vaše klouby a svaly. Jóga také 
poskytuje duchovní benefity s mnoha prvky meditace, která je 
zapojena do mnoha pohybů.

Řada různých fitness doplňků může být použita během jógy k pomoci 
jak začátečníkům tak pokročilým k zlepšení stability a póz, které dělají. 

yoga

PRÉMIOVÁ PODLOŽKA
Zvýšená tloušťka a větší délka této podložky 
na jógu Vám pomáhá provozovat větší 
škálu cviků s větším komfortem.

Šest milimetrů široká podložka 
poskytuje pevnou ale pohodlnou 
vrstvu mezi Vámi a podlahou

   Má očka pro jednodušší 

uskladnění na Reebok stojanu. 
   Barevné proužky jsou pomůckou pro 

lepší orientaci rukou a nohou na podložce 

   183cm x 61cm x 0.6cm

oRanGe. RSyG-21022
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STOJAN NA PODLOŽKY 

Určen pro použití s podložkami na jógu, pilates a studio 
podložkami

   Jednoduchý a elegantní design

   Možnost uskladnění až 30ti podložek

 Stabilní základna stojanu   
RSRK-mt

Podložka na jógu 
premium nabízí ještě o 
0,2mm větší tlošťku v 
porovnání se standardní 
podložkou k většímu 
komfortu při cvičení 

KTEROU PODLOŽKU BYCH SI MĚL/A VYBRAT? 
Cvičební podložky přichází v rozdílných tvarech a velikostech, tak aby vyhovovaly všem 
druhům cviků. K výběru správné podložky je důležité pro každého provádět fitness 
série.
tPoužití podložek je často nezbytné pro aktivity jako je jóga nebo pilates. Podložky 
nabízíme v řadě různých materiálů, povrchů a tlouštěk, aby vyhovovaly potřebám každého.

matS
StUdIo PODLOŽKA

   Očka dovolují 
jednoduché a rychlé 
uskladnění na Reebok 
Mat stojanu 

  Odolná, vysoce kavalitní 
podložka s velkou výdrží

  100cm x 50cm x 1cm

RSyG-40021

VÝBĚR EDITORA

edItoRS pIcK

JÓGA PODLOŽKA

PODLOŽKA NA PILATES
 Odolná, vysoce kavalitní 

podložka s velkou výdrží

 Vytvořena z jednoho celku 
pěny k udržení stejného tvaru 
i při stlačení

 Očka dovolují 
jednoduché a rychlé 
uskladnění na Reebok 
Mat stojanu 

 Větší tloušťka vhodná pro   pilates 

  173cm x 61cm x 1.5cm

RSyG-21027

PODLOŽKA NA JÓGU  
 Odolná,vysoce kvalitní 
podložka s velkou výdrží

 Vytvořena z jednoho celku 
pěny k udržení stejného tvaru 
i při stlačení

 Očka dovolují 
jednoduché a rychlé 
uskladnění na Reebok 
Mat stojanu
 Pomáhá zlepšovat 
flexibilitu, zvhled svalů a 
celkovou sílu

 173cm x 61cm x 0.4cm

RSyG-11024

PODLOŽKA NA JÓGU PREMIUM 
Větší tloušťka a délka prémiové 
podložky umožňuje cvičit větší 
množství cviků 

   S tloušťkou 6mm podložka 
poskytuje pevnou ale 
pohodlnou vrstvu mezi Vámi 
a podlahou 

Obsahuje očka pro 
jednoduché uskladnění na 
Reebok Mat stojanu 

 Barevné proužky slouží jako 
pomoc pro lepší orientaci rukou 
a nohou na podložce

   183cm x 61cm x 0.6cm

oRanGe. RSyG-21022

PODLOŽKY NA PILATES
Podložky na pilates jsou v mnoha ohledech 
podobné těm na jógu, nicméně často bývají 
delší a mají tlustější povrch.  

Podložky na pilates jsou vyrobeny z pevného, 
vroubkovaného materiálu, který má i větší 
tloušťku podporující zlepšenou balančnost 
během cvičení. 

Na rozdíl od jóga podložek, podložky na pilates 
nejsou moc lepkavé a jsou vyrobeny z lehce 
udržovatelného materiálu.

PODLOŽKY NA JÓGU
Podložky na jógu jsou uzší než ty na pilates. 
Hlavně proto, aby poskytovaly odpružení pro 
cviky, než aby zamezovaly nárazu při pádu. 

Povrch podložky je lepkavý, protože pomáhá 
rukám a nohám zůstat ve stejné pozici během 
cviků, při kterých hrozí uklouznutí. 

Podložka může být uskladněna na stojanu, 
který má poutka, na které se poté nasazují 
podložky. 

STUDIO PODLOŽKY  
Studio podložky obvykle nabízí pevný design pro 
velké množství pohybů, protahovacích a 
balančních cviků. S odpruženým povrchem, 
standardní studio podložka poskytuje 
dostatečnou míru komfortu mezi uživatelem a 
tvrdým povrchem podlahy. 

Používají se během široké škály typů tréninků. 
Studio podložky skoro vždy mají protiskluzový a 
lehce udržovatelný vinylový povrch. Studio 
podložky také obsahují poutka pro efektivní 
uskladnění společně se Reebok stojanem. 

 Vytvořena z jednoho 
celku pěny k udržení 
stejného tvaru i při 
stlačení
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ReeboK coRe boaRd 
Reebok Core Board je nestabilní 
plošina, která může být použita jak u 
začátečníků, tak i u pokročilých 
uživatelů.

Nestabilní plošina pomáhá zlepšovat 
sílu a funkčnost svalů, s její schopností 
se naklánět a točit oproti přirozeným 
pohybům těla. 

  Protiskluzový povrch 
platformy je vhodný pro 
trénink aerobiku. Zlepšuje 
balanci a sílu celého těla.

  Dvě nastavitelné úrovně stability 
nabízejí unikátní tréninkový 
nástroj pro skupinu instruktorů a 
osobních trenérů 

8 úchytů pro expandéry

  72cm x 53cm x 17cm

RSp-21160

coRe boaRd
balance & 
RecoveRy

RocK yoUR body 
to ItS veRy coRe.
ReeboKpRoFeSSIonal.com



35  |  www.reebokprofessional.com  |  ReeboK pRoFeSSIonal 35  |  www.reebokprofessional.com  |  ReeboK pRoFeSSIonal

Foam 
RolleRS

JAKÉ JSOU VÝHODY 
PĚNOVÉHO VÁLCE?
Je třeba očekávat, že s jakoukoliv fyzickou aktivitou, je 
těsnost a tuhost svalů nevyhnutelná. Pěnový válec byl 
vyroben, aby pomohl regenerovat Vaše tělo rychleji.

•  FPěnový válec zrychluje oběh krve ve svalech a pomáhá k 
urychlování zotavení po tréninku. 

•  IZlepšuje pohyblivost a pružnost, zvětšuje i škálu 
možných pohybů 

•  Pomáhá upravovat držení těla
• 

 

Pěnový válec je forma vlastní Myosfascial Release, nebo vlastní masáže, 
která pomáhá uvolňovat ztuhlé svaly a stimulovat léčení a proces 
regenerace svalů.
Foam rolling actively helps to massage out muscle fascla which is a layer of connective tissue 
that wraps and connects nerves, bones and muscle throughout the body. traditional stretching 
techniques simply cause increase in muscle length, but self-myofascial release by using foam  
rollers offers these benefits in addition to breaking down soft tissue adhesion. 

tUbe Foam RolleR

 Lehce ošetřovatelný, protiskluzový povrch

 Plastické jádro válce

 Hustá, synteciká pěna na povrchu válce

   30cm x 13cm x 13cm

RSyG-11010

edItoRS pIcK

KTERÝ VÁLEC SI MÁM VYBRAT ?

Kompaktní, lehký a efektivní – Tube 
pěnový válec nabízí něco navíc než 
standardní válec – pomáhá hlubší 
regeneraci svalstva

ReeboK pRoFeSSIonal   |   www.reebokprofessional.com   |  36

RoUnd Foam RolleR 
Reebok pěnový válec je navržen, aby 
asistoval při protahování a podporoval 
cvičícího při mnoha pohybech. K 
dispozici je v dlouhé nebo krátké variantě, 
proto aby vyhovoval potřebám všech 
uživatelů. Vysoce hustá syntetická pěna se 
nerozpadne pod váhou těla a poskytuje 
lepší kontrolu nad tělem. 

 Syntetická vysoce hustá pěna

 Protiskluzový, lehce udržovatelnáý povrch

 IIdeální na protahování a podpírání 

DLOUOHÝ PĚNOVÝ VÁLEC  
RSyG-11007 
90cm x 15cm x 15cm

KRÁTKÝ PĚNOVÝ VÁLEC 
RSyG-11009 
45cm x 15cm x 15cm

DLOUHÝ PĚNOVÝ VÁLEC
Dlouhý pěnový válec je ideální, pokud zamýšlíte 
ho používat k masáži Vašich zádových svalů. 
Tento válec měří 90cm, což mu dovoluje rolovat 
se kolmo na Vaše záda bez toho, aniž byste se 
museli bát, že na konci upadnete.

Tento válec může být používán při rovnání 
Vaší páteře. Používá se také pro získávání 
stability nebo jako nástoj pro masáže se 
střední úrovní tlaku. Je vyroben z vysoce 
husté pěny, konstrukce tohoto válce zaručuje, 
že se nezkroutí v průběhu cvičení.

KRÁTKÝ PĚNOVÝ VÁLEC
Použijte kratší verzi pěnového válce, pokud 
zamýšlíte si ho vzít do fitness centra jako 
nástroj k regeneraci po skončení tréninku. 

Pěnový válec je dlouhý 45cm a zaměřuje se na 
specifické skupiny svalů, které dokáže 
regenerovat po tréninku. 

Jeho vysoká hustota zaručuje, že se po čase 
nezačne vlnit nebo prohýbat.

tUbe Foam RolleR
Tento válec je podobný tomu krátkému, je lehce 
přenosný do posilovny.

 Měří také 45cm, Tube válec je odlišný od toho 
základního protože má tvrdší vnitřní jádlo, které 
pomáhá s hlubší a tvrdší masáží svalů.

 

Víceúrovňová konstrukce vnitřní části 
válce je mnohem více odolná než ta toho 
základního.
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STOJAN NA KETTLEBELLY       

Velmi kvalitní provedení 

    Výhodný způsob jak uskladnit 
kettlebelly

    Udrží až 12 kettlebellů

    Elegantní řešení 
uskladnění, které vypadá 

dobře 
    Tři patra

    Těžká konstrukce a vhodná 
výška pro snadný přístup i na 
frekventovanějších místech

RSRK-Kb

STOJAN NA ČINKY

    Kvalitní ocelový rám 

    Kapacita až pro 14 
párů činek

  Šetří místo svým úzkým 
a vysokým designem

   Plastické držáky na 
ochranu stojanu a činek

    Široká základna 
poskytuje stabilitu

RSRK-db

STOJAN NA PODLOŽKY 

Určen pro podložky 
od Reeboku    

    Jednoduchý a elegantní desing

    Kompaktní 
uskladnění až 30ti 
podložek
    Stabilní základna  

RSRK-mt

STOJAN NA MEDICINEBALLY 

    Jodnotný nebo dvojitý stojan

    Velmi kvalitní provedení 

    Výhodný způsob 
jak uskladnit 
medicinbaly

    Udrží až 10 medicinbalů  

RSRK-mb

STOJAN NA EXPANDERY

    Obdržíte v 
úsporném balení, 
jednoduchá montáž

    Možnost uskladnění až 
20ti expanderů

Jediný stojan určený 
přímo pro expandery

RSRK-tb

STOJAN NA RAPSETY

   Robustní stojan udrží 
až 20 setů, které zahrnují 
osy, kotouče a objímky

    Snadný přístup a 
výběr 

RSRK-RS

STOJAN NA GYMBALLY

    Obdržíte v 
úsporném balení 

    Rychlá a jednoduchá montáž 

    Vhodné pro 
posilovny všech velikostí

Stylové a úsporné 
uskladnění

    Udrží až 9 gymballů

RSRK-Gb

STOJAN NA EASYTONE STEPY       

Jednoduchý a elegantní design

    Uskladnění až 
10ti stepů

   Jediný stojan určený 
přímo pro EasyTone 
Setpy

    Obdržíte v 
úsporném balení

   Jednoduchá konstrukce

    Stylové uskladnění 
EasyTone stepů

RSRK-et

RacKS
pRoFeSSIonal Mít přístup ke kvalitnímu 

vybavení je nezbytné pro každého, 
kdo chodí do fitness centra, navíc 
zařazení stojanů dělá každý 
trénink víc efektivní. 
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