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ENJOY YOUR LIFE



BALANCE WORKOUT

ČTYŘI PRODUKTOVÉ ŘADY FITNESS DOPLŇKŮ 
KETTLER NABÍZEJÍ VŠE POTŘEBNÉ PRO DOMÁCÍ 
TRÉNINKOVÝ PROGRAM

Všechny �tness doplňky KETTLER jsou vyrobeny z materiálů 
nejvyšší kvality. Ergonomický design produktů vychází 
z nových poznatků moderních sportovních studií.

Balanční cvičení je určeno pro všechny věkové i profesní 
skupiny. Je ideální rovnováhou mezi cvičením, které je 
šetrné ke kloubům i svalům a účinné a pestré zároveň. 
Balanční cviky je nutné provádět pomalu, harmonicky 
a při plné koncentraci. Díky tomu dojde ke zpevnění těla 
a jeho koordinaci.

Fitness doplňky řady WORKOUT jsou určeny pro silový 
a vytrvalostní trénink. S jejich pomocí posílíte různé partie těla 
a zlepšíte fyzickou kondici. Kromě vysoké efektivity je velkou 
výhodou i jejich skladnost. 
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V domácích posilovnách mají své nezastupitelné místo 
�tness doplňky řady POWER. Jsou určeny nejen k cílenému 
budování svalové hmoty, ale pomáhají také protáhnout 
celé tělo, zlepšit kondici a vytrvalost.

Pravidelný pohyb má ochranný vliv na zdraví – pozitivně 
ovlivňuje metabolismus, zvyšuje kondici a zlepšuje vytrvalost. 
Pohybujte se denně s �tness doplňky řady MOVE a váš trénink 
bude jednoznačným úspěchem. Díky jejich rozměrům s nimi 
můžete cvičit i v malém bytě.
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BALANCE

GYMNASTICKÝ MÍČ   

Víceúčelový KETTLER GYM BALL využijete pro nejrůznější cviky. 
Cvičení s tímto míčem snižuje napětí organismu, posiluje břišní 
a zádové svaly. Povrch míče je zčásti pokryt stimulačními hrbolky, 
které jsou skvělé při uvolňování napětí svalstva a napomáhají 
lepšímu prokrvení - ať už po sportovním výkonu, nebo třeba 
po dlouhém sezení. Ruční pumpička je součástí balení.

7351-200 (průměr 65 cm) perleťová
7351-250 (průměr 75 cm) vínově červená

 

GYMNASTICKÝ MÍČ BASIC   
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Víceúčelový Gymnastický míč Basic využijete pro nejrůznější cviky. 
Cvičení s tímto míčem snižuje napětí organismu, posiluje břišní
a zádové svaly. A i když je původ gymnastického míče úzce 
provázán především s fyzioterapií a rehabilitační léčbou, dnes už 
neodmyslitelně patří například  také k psacímu stolu.

7350-124 (průměr 65 cm) perleťová
7350-134 (průměr 75 cm) vínově červená



BALANCE STEP    VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ   

Fitness podložka AIR PAD se výborně hodí pro posilování a trénink 
rovnováhy. Prováděním cviku na pohyblivé základně jsou svaly 
stimulovány a vystaveny novým nárokům. A to přináší efekty, 
které jsou velmi rychle znát. Ruční pumpička je součástí balení.

Průměr: 33 cm
7351-400 vínově červená

JÓGA PODLOŽKA   

BALANCE BOARD    BALANCE BOARD BASIC    

NOVINKA PĚNOVÝ VÁLEC   

Pěnový válec je efektivní tréninková pomůcka, jejíž pomocí 
zahřejete svaly před samotným sportovním výkonem a následně 
je i rozmasírujete po náročném tréninku. Je vhodný nejen pro 
masážní účely, ale pomáhá i při cvicích, které posilují a stabilizují 
svalstvo kolem trupu a pánve. Je výborným doplňkem pro cvičení 
jógy a pilates.

Délka válce: 33,5 cm
Průměr válce: 14 cm
7351-600 vínově červená 
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Oboustranná balanční pomůcka ve tvaru polokoule vám pomůže 
nejen cvičit rovnováhu, ale také s ní posílíte hluboké svaly, které 
jsou důležité pro správné držení těla. Pomůcka je doplněna o dvě 
praktická madla, díky kterým bude váš trénink komplexní. 
K posilování nohou a zad tak můžete připojit i cviky určené pro 
posílení paží. Ruční pumpička je součástí balení.

Maximální zatížení: 120 kg
Průměr: 59 cm / maximální výška: 21 cm
7361-000 vínově červená - perleťová

Na cvičební podložce BALANCE BOARD Basic lze provádět veškeré 
cviky pro udržování rovnováhy. Díky možnostem uvolnit 
a procvičit všechny svalové skupiny spolu s lepší koordinací 
prostřednictvím 3D-efektu se  BALANCE BOARD Basic využívá 
jak pro rehabilitační účely, tak v rámci komplexních tréninkových 
programů.

Průměr: 40,6 cm
7350-144 vínově červená - perleťová

Na cvičební podložce BALANCE BOARD lze provádět veškeré 
cviky pro udržování rovnováhy. Díky možnostem uvolnit 
a procvičit všechny svalové skupiny spolu s lepší koordinací 
prostřednictvím 3D-efektu se BALANCE BOARD využívá jak 
pro rehabilitační účely, tak v rámci komplexních tréninkových 
programů. Kromě špičkové kvality zaujme i svým designem. 

Průměr: 40 cm
7351-300 vínově červená - perleťová

Podložka na jógu je nepostradatelný pomocník pro všechna 
cvičení na podlaze, včetně jógy a pilates. Podložka izoluje 
od země a zaručuje stabilitu při cvičení nezávisle na povrchu 
podlahy. Lze ji jednoduše srolovat a snadno přenášet. 
Praktický popruh je součástí balení.

Rozměry (d x š x v): 61 x 173 x 0,6 cm
7351-100 vínově červená - perleťová



BALANCE

LATEXOVÝ PÁS  JÓGA MÍČ  

Míč na jógu je zárukou skutečně rozmanitého relaxačního cvičení. 
Je vhodný k posilování svalstva především v oblasti páteře a břicha. 
Nafukovací trubička je součástí balení.

Průměr: 25 cm
7351-290 perleťová
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Pružný gymnastický pás pomáhá stabilizovat veškeré svalstvo
 - trup, horní i spodní část těla. Vybírat můžete mezi odporem
 "mírným", "středně silným" a "velmi silným". Při cvičení ve dvou
 je latexový pás nepostradatelný.

Rozměry (d x š): 120 x 15 cm
7351-500 světle vínově červená, "mírně silný" odpor
7351-510 vínově červená, "středně silný" odpor
7351-520 tmavě vínově červená, "velmi silný" odpor



MASÁŽNÍ MÍČKY, 2 ks    

Masážní míčky se stimulačními hrbolky jsou skvělé při uvolňování 
napětí svalstva a napomáhají lepšímu prokrvení - ať už po 
sportovním výkonu, nebo třeba po dlouhém sezení. Rehabilitační 
účinek míčků vede k regeneraci, větší citlivosti i pohyblivosti.

7351-530 perleťová a vínově červená

PILATES OBRUČ   TUBE SET    

POSILOVACÍ MÍČ   
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Posilovací míče jsou perfektním doplňkem k běžně prováděným 
cvikům, protože trénink paží, ramen a trupu se tak stává ještě 
intenzivnějším. Míče jsou k dostání ve třech různých hmotnostech 
a lze je využít také v rámci dalších cviků pilates.

7351-260 (1 kg) světle vínově červená
7351-270 (1,5 kg) vínově červená
7351-280 (2 kg) tmavě vínově červená

Gymnastický kruh na pilates je jednoduchou a efektivní cvičební 
pomůckou pro trénink hlavních svalových skupin na prsou, pažích 
a dolních končetinách. Stlačením kruhu se jde proti jeho odporu 
a zapojené svalstvo se tak účinně posiluje. Stabilní a anatomicky 
tvarovaná držadla umožňují pevné držení kruhu mezi dolními 
a horními končetinami.

Průměr: 38 cm
7351-540 vínově červená - perleťová

Posilovací gumy v ucelené sadě Tube Set lze využít pro celou 
škálu posilovacích cviků. S jejich pomocí protáhnete celé tělo 
před i po sportu, vhodné jsou ale především pro samotné cvičení 
a tvarování svalů rukou i nohou. Sada Tube Set obsahuje 
3 posilovací gumy (60 cm, 110 cm a 130 cm). Součástí je 
i praktický sáček, do kterého posilovací gumy můžete uschovat, 
ať již cvičíte doma, v parku nebo je vezmete s sebou na dovolenou.

7351-550 vínově červená - perleťová



WORKOUT

AB ROLLER    

AEROBIC STEP    

Aerobní stupínek je osvědčenou klasikou mezi cvičebními 
pomůckami. S jeho pomocí můžete procvičovat všechno 
a všude - vytrvalost, posilování, rehabilitace. Speciální 
protiskluzový povrch je zárukou dokonalé přilnavosti 
i při těch nejsložitějších sestavách. Kromě perfektního 
zpracování zaujme i svým designem. Tři úrovně nastavení 
výšky (15 cm, 20 cm a 25 cm) navíc umožňují přizpůsobit 
si trénink podle svých aktuálních potřeb.

Rozměry (d x š x v): 96 × 34,6 × 15-25 cm
Maximální zatížení: 120 kg
7361-200 modrá - perleťová

AEROBIC STEP BASIC    

Aerobní stupínek je osvědčenou klasikou mezi cvičebními 
pomůckami. S jeho pomocí můžete procvičovat všechno 
a všude - vytrvalost, posilování, rehabilitace. Speciální 
protiskluzový povrch je zárukou dokonalé přilnavosti i při 
těch nejsložitějších sestavách. Tři úrovně nastavení výšky 
(15 cm, 20 cm a 25 cm) umožňují přizpůsobit si trénink 
podle svých aktuálních potřeb.

Rozměry (d x š x v): 96 × 34 × 15-25 cm
Maximální zatížení: 120 kg
7360-195 modrá - perleťová
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Posilovač AB ROLLER je výborným cvičebním nástrojem na 
trénování břišního svalstva, který nezatěžuje šíji. Integrovaná 
opěrka hlavy umožňuje efektivně posilovat břicho bez toho, 
aby se namáhaly krční svaly. Kromě kvalitního materiálu 
a zpracování si všimnete i unikátního designu.

Rozměry (d x š x v): 67 x 63 x 57,5 cm
7361-100 modrá - perleťová



FITNESS PODLOŽKA   

ZÁTĚŽOVÉ PÁSKY, 2 ks    

Zátěžové manžety na nohy jsou díky ergonomickému tvaru 
velmi komfortní a příjemně se nosí. Dodatečná zátěž 
- 1,5 kg - je pro svaly novým podnětem a váš trénink tak rázem 
získává jiný rozměr. 

Délka 25,5 cm
7361-460 tmavě modrá - šedá 2 x 1,5 kg

ZÁTĚŽOVÉ PÁSKY, 2 ks    

Sportovní manžety se zátěží jsou navrženy speciálně pro zápěstí 
- s poutkem na palec nehrozí jejich sklouznutí ani při razantních 
pohybech po horizontále. Díky pohodlnému nošení i manipulaci 
se můžete nerušeně soustředit jen na vlastní trénink. Zápěstní 
manžety nabízíme ve 3 různých variantách.

7361-400 světle modrá - šedá 2 x 0,5 kg
7361-410 modrá - šedá 2 x 1 kg
7361-420 smavě modrá - šedá 2 x 1,5 kg

AEROBIC ČINKY, 2 KS    

Aerobic činky s řemínkem na suchý zip zajistí pohodlný a jistý 
úchop i při dynamickém cvičení. Činky nabízíme ve 3 variantách.

7361-300 světle modrá - šedá 2 x 0,5 kg
7361-310 modrá - šedá 2 x 1 kg
7361-320 tmavě modrá - šedá 2 x 2 kg

AB ROLLER BASIC    

FITNESS PODLOŽKA BASIC   
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Fitness podložka Basic je univerzální cvičební pomůckou, která 
umožňuje pohodlné cvičení na zemi bez nepříjemných otlaků 
od podlahy či jiné krytiny. FITNESS MAT Basic je vhodná 
k relaxačním cvikům, k protahování ale také k posilování. 
Součástí je praktické poutko pro přenášení podložky.

Rozměry (d x š x v): 182 x 60 x 1 cm
7350-254 modrá - perleťová

Posilovač KETTLER AB ROLLER Basic je výborným cvičebním 
nástrojem na trénování břišního svalstva, který nezatěžuje šíji. 
Opěrka hlavy umožňuje efektivně posilovat břicho bez toho, 
aby se namáhaly krční svaly. Integrovaný tréninkový počítač,
umístěný v rovině očí, informuje o počtu opakování cviku 
a o spotřebě energie.

Rozměry (d x š x v): 67 x 63 x 57,5 cm
7360-205 modrá - perleťová

Fitness podložka je univerzální cvičební pomůckou, která 
umožňuje pohodlné cvičení na zemi bez nepříjemných otlaků 
od podlahy či jiné krytiny. FITNESS MAT je vhodná k relaxačním 
cvikům, k protahování, ale také k posilování. Kromě špičkové 
kvality zaujme i svým designem.

Rozměry (d x š x v): 185 x 61 x 1 cm
7351-000 modrá - perleťová



WORKOUT

AEROBIC TYČ S LANY   

Aerobic tyč s lany nabízí řadu tréninkových možností pro 
zpevnění a protažení celého těla.
Délka tyče: 128 cm
Délka lan: 65 cm

7361-190 modrá - perleťová

SWING STICK    

Aerobic tyč umožňuje procvičovat i hluboce skryté vnitřní svaly, které se 
v reakci na vibrace tyče zdravě protahují a uvolňují. Zároveň tak dochází 
i k uvolňování zad a napravení dalších problémových zón.
Délka tyče: 154 cm

7361-010 modrá - perleťová

HULA HOOP OBRUČ   
1,1 kg vážící obruč Hula Hoop je univerzální cvičební pomůcka 
určená k posílení a zpevnění celého těla. Při pravidelném 
krouživém pohybu s obručí se formují problémové partie těla, 
jako jsou hýždě, boky a břicho. Pro snadnější skladování je 
rozložitelná na šest dílů.

7361-150 modrá - perleťová

Ø obruče = 100,5 cm

NOVINKA  LATEXOVÉ PÁSY, 2 ks   

Latexové pásy jsou ideální pomůckou k efektivnímu procvičení 
všech svalových partií a lze je využít pro širokou škálu posilovacích 
cviků. S jejich pomocí stabilizujete veškeré svalstvo - trup, horní 
i spodní část těla. Jsou malé, lehké a perfektně skladné. 
Set obsahuje světle modrý pás s "lehkým" odporem a tmavě 
modrý pás se "silným" odporem.

7361-800

NOVINKA  POSILOVACÍ PRUŽINA TUBE   

Posilovací pružinu TUBE lze využít pro celou řadu posilovacích 
cviků. Vhodná je především na tvarování a posilování svalů 
horních a dolních končetin, posílení kloubů a zlepšení stability 
trupu. Obtížnost jednotlivých cviků lze jednoduše upravit 
pomocí dvou odnímatelných pružin s různým odporem. 
Váš trénink bude ještě pohodlnější díky nastavitelným, 
polstrovaným popruhům.

7361-700 modrá - perleťová

NOVINKA TRÉNINKOVÁ TYČ MULTI   

Víceúčelová tréninková tyč MULTI nabízí řadu možností pro 
funkční a dynamické cvičení. Je vhodná pro protažení a zpevnění 
celého těla a pro zlepšení mobility. 150 cm dlouhá posilovací 
pružina může být k tréninkové tyči připevněna různými způsoby, 
což výrazně rozšiřuje možnosti tréninku. Součástí balení je i závěs 
pro přichycení na dveře.

7361-600 modrá - šedá
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ŠVIHADLO LEATHER  

Kožené švihadlo v atraktivním retro stylu s kvalitními dřevěnými
držadly.
Délka: 274 cm (bez rukojetí)

7361-650 dřevo - přírodní kůže

ŠVIHADLO DIGITAL   

Digitální švihadlo, s nímž už nemusíte počítat, kolikrát jste 
přeskočili. Spotřeba energie, tréninkový čas a počet přeskoků 
se zobrazují na integrovaném displeji.
Délka: 274 cm (bez rukojetí)

7361-550 modro - perleťová

ŠVIHADLO JUMP   

Skákací švihadlo JUMP s komfortními držadly pro pevné 
a pohodlné držení.
Délka: 274 cm (bez rukojetí)

7361-520 modro - perleťová
7361-530 perleťovo - šedá

REAKČNÍ MÍČKY, 2 ks    

Reakční míčky jsou výbornou pomůckou pro trénink postřehu, 
reakce a koordinace pohybu. Díky tvaru atomu mají míčky 
nepravidelný odskok a při každém hození se odrážejí jinam. 
Trénovat můžete sami (např. o zeď), ve dvou s kamarádem 
nebo ve skupině.

7361-160 modrá (160 g), perleťová (60 g)

ŠVIHADLO SPEED   

Rychle se otáčející švihadlo se syntetickým lanem je skvělým 
společníkem, ať již cvičíte doma, v parku nebo je vezmete 
s sebou na dovolenou.
Délka: 274 cm (bez rukojetí)

7361-500 modro - perleťová
7361-510 perleťová

ŠVIHADLO WEIGHT   

Švihadlo se zátěží v rukojeti pro snazší ovladatelnost a lepší skákání.
Délka: 274 cm (bez rukojetí)
Váha: 125 g (jedna rukojeť)

7361-570 modro - perleťová
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POWER

TRÉNINKOVÉ RUKAVICE   

Kvalitní sportovní rukavice jsou základ, ať už se rozhodnete pro 
švihadlo, sklapovačky nebo třeba silový trénink. Prodyšné a odolné 
rukavice se hodí zkrátka na všechny sportovní aktivity. Nejenže 
ochrání ruce před případným zraněním, ale protiskluzová dlaň 
rukavice navíc zajistí i bezpečný úchop. 
Barva: černá

DÁMSKÉ  

7371-433  velikost S   I   7371-434  velikost M   I 7371-435  velikost L

PÁNSKÉ
7371-430  velikost M   I   7371-431  velikost L   I 7371-432  velikost XL

PÁNSKÉ PRO  

7371-436  velikost M   I   7371-437  velikost L   I 7371-438  velikost XL

MEDICINBAL    

Medicinbal je ideální pomůckou pro rozvoj fyzické síly a obratnosti. 
Je všestranně použitelný při kondičním cvičení či jako doplněk ke 
klasickému posilování nebo funkčnímu tréninku. Medicinbal 
KETTLER je vyroben z příjemného protiskluzového materiálu,  
díky kterému se snadno drží i chytá v pohybu.

7371-250 2 kg černá - perleťová 
7371-260 3 kg černá

DÁMSKÉ:  38% polyuretan, 27% polyester, 
19% nylon, 13% polyamid, 3% elastan

PÁNSKÉ:  65% polyester, 20% polyuretan, 
10% nylon, 5% elastan

PÁNSKÉ PRO:  65% nylon, 30% polyuretan, 
5% elastan
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HRAZDA DO DVEŘÍ S LANY   

Víceúčelová závěsná hrazda do dveří je vhodná pro posilování 
zad, horních končetin a břicha. Měkké úchopy na hrazdě nabízejí 
větší komfort při procvičování přítahů. Součástí hrazdy jsou i dvě 
posilovací lana, která výrazně rozšiřují možnosti tréninku.
Délka lan: 51 cm

7371-520 černá

HRAZDA DO DVEŘÍ    

Multifunkční hrazda nabízí řadu tréninkových možností a lze ji 
jednoduše zavěsit do dveřních zárubní (bez nutnosti montáže). 
Je vhodná nejen pro klasické přítahy, ale díky promyšlené 
konstrukci ji využijete i pro cviky na zemi a posílení dalších 
svalových partií. 
Určena pro vnitřní rozměr rámu dveří (min. - max.): 78 cm - 92 cm
Min. šířka rámu dveří: 15 cm

7371-510 černá

KLIKOVACÍ ADAPTÉR, 2 ks    

Klikovací adaptér umožňuje mnohem lepší provádění cviku 
a především šetří klouby. Rukojeti jsou dostatečně robustní pro 
vysoký výkon a zároveň dost lehké na to, abyste je dle potřeby 
snadno přenesli.

7371-540 černá

DLAŇOVÝ CHRÁNIC, 2 ks   

Neklouzavé, �exibilní a prodyšné dlaňové chrániče KETTLER jsou 
ideální alternativou sportovních rukavic. Brání nechtěnému 
uklouznutí nářadí při jakémkoliv cvičení. Jsou snadno a rychle 
manipulovatelné pomocí jednoduchého pohybu rukou.

7371-440 černá, velikost S/M
7371-442 černá, velikost L/XL

NOVINKA  SLING TRAINER PRO   

Cvičením se závěsnými pásy posílíte všechny důležité svalové 
partie a stabilizujete celé tělo. Principem cvičení je práce s vahou 
vlastního těla. Změnou tréninkové pozice tak lze individuálně 
nastavit intenzitu tréninku i stupeň obtížnosti jednotlivých cviků. 
Balení obsahuje karabinu, závěs na dveře a varovnou značku na 
dveře (pro bezpečný trénink).
7371-580 černá - perleťová

SLING TRAINER (bez obrázku) 7371-570

HRAZDA DO DVEŘÍ   

Hrazda do dveří KETTLER je vyhledávanou cvičební pomůckou pro 
domácí posilovací trénink. Je určena do dveří o šířce 77-85 cm.

7371-500 černá
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POWER

KETTLE BALL    

Zátěžový míč s ergonomicky tvarovaným kovovým držadlem 
nazývaný také kettlebell je vhodný pro trénink svalové vytrvalosti, 
síly a budování objemu. Nabízí širokou škálu cviků, proto je 
perfektním doplňkem tréninku všech sportovních odvětví. 
Jednoduché závaží s uchem je také skvělou alternativou cvičení 
s běžnými činkami.

7371-200 černá  2,5 kg / 7371-210 černá  5 kg
7371-220 černá  7,5 kg / 7371-230 černá  10 kg

ČINKOVÝ SET BODY PUMP   

Variabilní činkový set vhodný pro domácí posilování. Díky 
integrované rukojeti je závaží jednoduše manipulovatelné 
a pomocí rychlouzávěrů probíhá jeho výměna snadno a rychle. 
Pogumovaný povrch závaží navíc chrání podlahu před případným 
poškrábáním.
Set obsahuje: činkovou tyč (délka 140 cm) 
a 6 závaží (2 x 1,25 kg; 2 x 2,5 kg; 2 x 5 kg)

KETTLE BALL BASIC    

Zátěžový míč je nedílnou součástí funkčního tréninku.

7370-065 šedá    2,5 kg
7370-075 černá   5,0 kg

NOVINKA ZÁTĚŽ SAND BAG   

Zátěžové pytle jsou jedním ze základních prvků každého 
funkčního tréninku. Umožňují kompletní procvičení celého těla, 
zvyšují sílu, dynamiku a �exibilitu. Pět oddělených vnitřních 
kapes může být jednotlivě naplněno až do maximálního 
zatížení 50 kg.

7371-900 černá / světle šedá
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ZÁTĚŽOVÁ VESTA   

Se zátěžovou vestou můžete posilovat hned několikrát - při 
zvedání závaží, při běhu nebo při chůzi. Nylonová vesta se vejde 
pod každou bundu - její tvar, velikost a provedení zajistí pohodlné 
nošení i v zimě. Boční pásky na suchý zip a vyměnitelné závaží 
umožnují nastavení vesty tak, aby vyhovovala individuálním 
požadavkům každého sportovce.

7371-400 černá

POSILOVAČ RUKOU, 2 ks   
Pérové posilovače s ergonomicky tvarovanou rukojetí představují 
osvědčený způsob, jak posilovat svaly na rukou a předloktí. Jsou 
kompaktní, lehké a perfektně skladné, takže se pro ně najde místo 
v každé tašce.

7371-550 černá

POSILOVAČ RUKOU    

Posilovač rukou je učinná pomůcka pro posílení svalů předloktí. 
Jednoduchým posunutím pružiny lze individuálně nastavit 
požadovaný odpor. Pohodlný a neklouzavý úchop pak zajistí 
ergonomicky tvarovaná, pogumovaná madla.

7371-560 černá - šedá

ČINKY NEOPRÉN, 2 ks    

Jednoruční činka s praktickou povrchovou úpravou. 
Kvalitní neoprenový materiál zajistí pohodlný a zároveň 
pevný úchop činky i během dynamického cvičení. 
K dostání ve 3 variantách – 3 kg, 4 kg a 5 kg.

7371-080 světle šedá   3 kg
7371-090 šedá            4 kg
7371-100 černá           5 kg

ČINKOVÝ SET, NEOPRÉN    

Vysoce funkční a stabilní činkový stojan, kde po tréninku každá 
z činek opět najde své místo.
Set obsahuje: 
stojan na činky a 6 činek (2 x 1,5 kg; 2 x 2 kg; 2 x 4 kg)

7371-110 černá / šedá / světle šedá

VZPĚRAČSKÝ PÁS KOŽENÝ  
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Kožený opasek s nadstandardním polstrováním v oblasti beder 
zajistí maximální zpevnění páteře při jakémkoliv silovém cvičení.
Délka opasku: 120 cm

7371-410 černá



POWER

ČINKOVÁ TYČ 35 CM   ČINKOVÝ TYČ CURL   ČINKOVÝ TYČ 160 CM   

MONOBLOCK AEROBIC, 2 ks  

Vysoce kvalitní činky v provedení chrom – guma 
jsou vhodné pro domácí i aerobní cvičení. 
Gumové kroužky na činkách slouží jako ochrana 
podlahy před případným poškrábáním. 
K dostání ve 3 variantách.
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· délka 35 cm, průměr tyče 30 mm – vyrobena 
  z vysoce kvalitní oceli, se závitem 
  a pogumovanou rukojetí
· 2 utahovací matice pro zajištění závaží
· hmotnost tyče: cca 2 kg

7371-770

· délka 120 cm, průměr tyče 30 mm - vyrobena 
  z vysoce kvalitní oceli, se závitem 
· 2 utahovací matice pro zajištění závaží
· hmotnost tyče: cca 7,5 kg

7371-790

· délka 160 cm, průměr tyče 30 mm – vyrobena 
  z vysoce kvalitní oceli, se závitem 
· 2 utahovací matice pro zajištění závaží
· hmotnost tyče: cca 9,3 kg

7371-780

7371-050, 2 x 1.0 kg
7371-060, 2 x 2.0 kg
7371-070, 2 x 3.0 kg



ČINKOVÝ SET VELKÝ, ČERNÝ  

· 2 krátké činkové tyče v provedení chrom-guma s utahovacími 
  maticemi pro zajištění závaží
· 1 dlouhá činková tyč z kvalitní oceli 
· 10 černých litinových kotoučů 
  (2 x 0,5 kg, 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 10 kg) 
· celková hmotnost: cca 51,8 kg

7371-160

ČINKOVÝ SET MALÝ, ČERNÝ    

· 4 černé litinové kotouče (2 x 2,5 kg a 2 x 1,25 kg)
· 1 krátká činková tyč v provedení chrom-guma 
  a 2 hvězdicovité uzávěry (cca 2kg)

7371-150

 

ČINKOVÝ SET MALÝ, CHROM    

ZÁVAŽÍ - CHROM    

· chromované kotouče s gumovou vložkou, pro činkové tyče 
s průměrem osy 30,5 cm

7371-600 0.5 kg I  7371-640 10.0 kg
7371-610 1.25 kg I  7371-650 15.0 kg
7371-620 2.5 kg I  7371-660 20.0 kg
7371-630 5.0 kg

ZÁVAŽÍ - ČERNÉ    

· černě lakované litinové kotouče, pro činkové tyče 
s průměrem osy 30,5 cm

7371-700 0.5 kg I  7371-740 10.0 kg
7371-710 1.25 kg I  7371-750 15.0 kg
7371-720 2.5 kg I  7371-760 20.0 kg
7371-730 5.0 kg

SVORKOVÝ UZÁVĚR, 1 pár    

• pro činkovou tyč o průměru 30 mm

7371-130
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· 1 krátká činková tyč s dvěma maticovými uzávěry (cca 2 kg)                                  
· 4 chromované kotouče s gumovou vložkou (2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg)                               
· praktický kufřík součástí 

7371-120



MOVE

MINISTEPPER S POČÍTAČEM    

Ministepper KETTLER s tréninkovým počítačem je snadno 
skladovatelný, nenáročný a vhodný pro každodenní trénink. 
Pravidelným tréninkem si můžete vylepšit kondici, spálit kalorie 
a současně posílit svaly nohou a zadečku. Rovnoměrný odpor 
pedálů zajistí hydraulické tlumiče. Trenažér je vybaven počítačem 
s přehledným displejem, na kterém si můžete měřit čas, počet 
kroků, frekvenci šlapání a spotřebu energie. 

7873-750 stříbrná - černá

NOVINKA  TV ŠLAPADLO PRO   

S TV šlapadlem Pro můžete cvičit prakticky kdekoliv - ať už sedíte 
na gauči v obývacím pokoji nebo v kanceláři za psacím stolem. 
Individuálně nastavitelná zátěž a speciální design pedálů navíc 
umožňují i procvičení horních končetin 
(při umístění trenažéru na stůl).

7782-500 stříbrná - černá
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STEPPER 2+1    

Stepper 2+1 je vybaven přídavnými lany pro posílení paží a zad. 
Rovnoměrný odpor pedálů zajistí hydraulické tlumiče. 
Na tréninkovém počítači s přehledným displejem si můžete 
měřit čas, počet kroků, frekvenci šlapání a spotřebu energie.

7874-900 stříbrná - černá

SIDESTEPPER    

Sidestepper KETTLER umožňuje pohyb do stran, tento pohyb 
posiluje mimo jiné i vnitřní a vnější strany stehenních svalů. 
Dva hydraulické tlumiče zajistí rovnoměrný odpor pedálů. 
Integrovaný tréninkový počítač měří čas a počet kroků.

7874-950 stříbrná - černá

TRAMPOLÍNA    
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Trampolína Kettler je vhodná pro trénink vytrvalosti, síly 
a rovnováhy. Konstrukci trampolíny tvoří 4 stabilní, protiskluzové 
nožičky, které nesou robustní ocelový rám. Kryté pružiny jsou 
rovnoměrně rozmístěny tak, aby cvičení bylo maximálně 
bezpečné a trampolína měla co nejvyšší odolnost.
Maximální nosnost: 100 kg

7291-980 stříbrná - černá (pr. 120 cm)
7290-980 stříbrná - černá (pr. 95 cm)



Uvedené ceny v Kč vč. DPH, změna cen vyhrazena.
Technické změny, tiskové chyby a barevné odchylky v tisku vyhrazeny.

KETTLER SHOWROOMY

Na Hůrce 1091/8, Praha - Ruzyně
Průhonická 119, Praha - Čestlice
Stará Vajnorská 37/D, Bratislava
Tel.: 235 007 007, 605 226 688
Email: info@kettler.cz

Kompletní sortiment značky KETTLER najdete na www.kettler.cz.

 




