


ziemia

ogien

powietrze

woda
Żyjemy w czasach deficytu równowagi i wartości, otoczeni wzorcami zbyt często 

pozbawionymi naturalności i autentyczności. Zdarza się, że skupiając się na ruchu  

i pielęgnowaniu własnego ciała, zapominamy, czemu mają służyć i do czego prowadzić. 

 

To jak wyglądasz, jaką formę aktywności preferujesz, nie jest istotne i nie powinno 

podlegać ocenie. Istotne jest to, jak się z tym czujesz i czy dana forma Ci służy.  

Czy czyni Cię sprawnym i zdrowym? Czy pozwala cieszyć się życiem? Przede wszystkim 

jednak – czy sprawia, że stajesz się lepszym, szczęśliwym człowiekiem? 

 

Oferujemy Ci różne drogi. Nie ustajemy w odkrywaniu nowych. Wybierz własną, w zgodzie 

ze sobą. W zgodzie ze swoim ciałem, umysłem i sercem. Bierz z życia to, co w chwili 

obecnej jest dla Ciebie najlepsze. Miej odwagę zmierzyć się ze swoimi słabościami.  

Bądź niezależny i niezłomny w odkrywaniu samego siebie. 

 

Bądź demiurgiem swojego świata. Ujarzmij żywioły. Niech dzieje się magia. 

manifest tiguara 

Monika Wróblewska. Dyrektor kreatywny



ziemia
Możesz być swoim najgorszym wrogiem lub najlepszym sprzymierzeńcem.  

To Ty decydujesz. Gdy przyszło mi wybierać między walką o siebie a oddaniem 

swojego losu w ręce innych, podjęłam wyzwanie i w pojedynkę stanęłam 

do bitwy. Samodzielnie pokonałam anoreksję. Teraz wiem, że nie ma rzeczy 

niemożliwych, a głód życia potrafi przezwyciężyć każdą słabość ciała i umysłu.

Aleksandra Banasiak. Instruktor fitness. Dzięki swojej metamorfozie pojawiła się na  okładce magazynu „Be Active”

tiguar pasek do jogi
Pasek służy jako pomoc przy ćwiczeniach 
rozciągających, ułatwia osiągnięcie właściwej 
postawy i napięcia ciała podczas praktyki jogi. 
Solidność wykonania oraz użycie wysokiej jakości 
grubej bawełny gwarantują trwałość  
i wytrzymałość na długi czas.

tiguar yoga basis
Profesjonalna mata do jogi pozwala na komfortowe, 
bezpieczne i stabilne wykonywanie wszystkich asan. 
Wysokiej jakości mieszanka gumy i PVC gwarantuje 
trwałość produktu, nawet przy intensywnym 
użytkowaniu. Mata posiada metalowe oczka, 
umożliwiające przechowywanie jej na wieszaku  
na maty.

Co tworzy podstawy 
Twojego świata?  

Czy to, czym się karmisz 
i w co wierzysz daje siłę 

Twojemu ciału i duszy,  
by wzrastać?

To, jak wysoko 
wzrośniesz, zależy  

od Twoich fundamentów. 
Od ziemi, w której 

wszystko ma  
swój początek.

tiguar koc do jogi
Niezastąpiony do ćwiczeń jogi. Idealnie sprawdza się 
 jako pomoc przy wielu pozycjach (asanach) oraz  
w relaksacji jako okrycie. Wykonany jest w 30%  
z wełny, która jest surowcem przyjaznym dla naszego 
organizmu. Koc, ze względu na swój neutralny kolor, 
łatwo utrzymać w czystości. Wykończenie lamówką 
zabezpiecza krawędzie koca przed strzępieniem.

tiguar kostka do jogi
Wykonana z naturalnego drewna, mocna i trwała 
kostka do jogi oraz innych form z grupy body & mind. 
Pomocna przy pozycjach stojących, siedzących,  
a także przy skrętach, skłonach i medytacji. Stabilizuje 
postawę, zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas 
ćwiczeń. W zależności od jej ustawienia sprawdzi się  
na każdym poziomie zaawansowania.
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Nigdy nie starałam się wpasować w ramy, które narzucało  

mi otoczenie. Tak samo jak nigdy nie pozwoliłam zaszufladkować się 

do jednej kategorii sportowca. Kocham zarówno taniec, jak i trening  

z ciężarami oraz zajęcia mentalne. Otwartość na nowe doświadczenia 

pozwala wypełniać życie milionem barw. Nie ukrywam jednak, że 

moją ulubioną barwą stało się ostatnio Indigo.

Karolina Nowotka-Szubska. Master trener w szkole Open Mind. Współwłaścicielka Indigo Studio Pilates & Fitness w Bydgoszczy

Przeprojektowaliśmy całą gamę topowego produktu funkcjonalnego. 

Przede wszystkim został ujednolicony rozmiar dla wszystkich wag  

(54 x 22 cm). Dzięki temu komfort użytkownika pracującego  

na różnych obciążeniach jest dużo większy, gdyż uchwyty, niezależnie  

od wagi, są w tym samym miejscu. Jednocześnie odległość między 

rączkami została zoptymalizowana pod kątem wygodniejszego  

i pewniejszego chwytu. 

Linia zyskała nowe wzornictwo, ponadto zastosowano jeszcze  

trwalsze materiały dla większej wytrzymałości: w środku znajduje się 

specjalistyczna pianka oraz piłki wypełnione piaskiem.

Czy jesteś gotowy, by 
dać z siebie wszystko? 

Czy znasz to uczucie, 
w którym żadna 

przeszkoda nie jest  
w stanie Cię zatrzymać?

Bądź inspiracją  
dla siebie i innych.  

Szukaj w sobie miejsc,  
w których płonie ogień.

ogien

tiguar kettlebell
Odważniki z wygodnym, ergonomicznym uchwytem 
przeznaczone są do treningu całego ciała. Zwiększają siłę, 
wytrzymałość siłową, poprawiają koordynację oraz wydolność 
sercowo-naczyniową. Trening z kettlebells jest wielostawowy, 
angażuje kilka grup mięśniowych, rzeźbiąc i modelując 
sylwetkę. Świetny pomysł na intensywne zajęcia grupowe  
oraz wyzwanie w treningu funkcjonalnym.

tiguar medicine ball
Piłka stworzona na wzór tradycyjnej piłki lekarskiej. 
Idealna do treningu funkcjonalnego całego ciała.  
Dzięki niej możesz pracować nad siłą, wytrzymałością 
siłową, koordynacją, a nawet równowagą.  
Przydatna w rehabilitacji. Perfekcyjny przybór  
do treningu personalnego.

tiguar powerbag
Powerbagi mogą stanowić zamiennik dla hantli, sztang, 
czy kettlebells, będąc ciekawym rozwiązaniem w treningu 
wytrzymałościowo-siłowym. Nie posiadają stabilnego środka 
ciężkości, co powoduje jeszcze większe zaangażowanie 
włókien mięśniowych podczas ćwiczeń. Idealnie nadają się  
do wzmacniania siły uchwytu. Mogą być rzucane i łapane.
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tiguar comfortmat
Najwyższej jakości mata produkcji hiszpańskiej przeznaczona 
do większości treningów grupowych lub użytku indywidualnego. 
Specjalne tworzywo, z którego jest wykonana, nie chłonie 
wilgoci ani kurzu, a system ochrony antybakteryjnej zapobiega 
rozwojowi grzybni i bakterii. Jest najtrwalszą matą na rynku  
– wytrzymuje 5-8 lat intensywnego użytkowania.  
Mata posiada metalowe oczka, umożliwiające  
przechowywanie jej na wieszaku na maty.

Mata tiguar workout to nasza dizajnerska perełka deklasująca konkurencyjne maty.  

Jej zdecydowany sukces to wynik połączenia nowoczesnego designu z odpowiedzią  

na potrzebę uniwersalnego zastosowania – od stretchingu i form mentalnych do ćwiczeń  

na równowagę i wzmacniania. Razem z naszym stepem i sztangą power gym butterfly  

tworzy zestaw, któremu nie sposób się oprzeć. 

tiguar workout
Mata fitness o wyjątkowo wszechstronnym zastosowaniu. 
Laminowana i zgrzewana pianka z oryginalnymi tłoczeniami 
nie tylko wyróżnia się designem, ale przede wszystkim wysoką 
trwałością. Antypoślizgowa powierzchnia maty czyni ją idealną 
do wszelkiego rodzaju ćwiczeń. Kompaktowe rozmiary i wysoka 
elastyczność sprawiają, że mata świetnie układa się także  
na stepie, a dzięki powłoce PVC jej czyszczenie staje się 
niezwykle proste. Specjalne oczka umożliwiają bezpieczne  
i higieniczne przechowywanie.
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Codziennie spotykam ludzi, którzy 

tak jak ja nie szukają drogi na skróty. 

To właśnie oni motywują mnie do 

tego, by nieustannie podejmować 

wysiłek. Ci, dla których to ja jestem 

wzorem do naśladowania oraz ci, 

którzy są wzorem dla mnie. Energii, 

jaką daje mi pełna sala na moich 

popołudniowych zajęciach, nie mogę 

porównać nawet z ukochanym, 

porannym espresso!tiguar power gym
Kultowa sztanga tiguar power gym to niezastąpiony 
przybór w treningu grupowym. Bez względu na wiek i płeć 
ćwiczących, znakomicie zwiększa wytrzymałość siłową 
mięśni, pozwala spalić tkankę tłuszczową i wyrzeźbić 
sylwetkę. Heksagonalny kształt obciążeń zapobiega toczeniu 
się sztangi, a zastosowane w nich uchwyty umożliwiają 
wykonywanie dodatkowych ćwiczeń.

Po ponad pięciu latach od premiery naszej sztangi power gym nadszedł czas na kolejny krok. Postawiliśmy sobie za cel,  

aby osiągnąć nową jakość na wielu płaszczyznach. Sztangę cechuje większa trwałość i odporność na pęknięcia, otarcia  

i zarysowania. Umożliwia wykonywanie dodatkowych ćwiczeń z użyciem samych obciążeń. Posiada design inny,  

niż wszystkie sztangi na świecie, inspirowany lekkością i kobiecością. Powr gym butterfly spełnia wszystkie te założenia.  

Dodajmy do tego opracowane nieco wcześniej, uznawane za najlepsze na rynku, zaciski, wyjątkowo stabilne i przyjazne  

dla kobiecych dłoni. Ten piękny przybór do ćwiczeń jest egzemplifikacją naszego przesłania: smart. brave. independent.

Praca nad autorskim 

zaciskiem trwała  

12 miesięcy.

tiguar power gym butterfly
Nowa sztanga tiguar powergym butterfly to produkt niemal 
niezniszczalny dzięki poliuretanowemu wykończeniu. Odświeżony 
design talerzy inspirowany kształtem motyla nadaje im nie tylko 
wizualną lekkość, ale także dodatkową funkcjonalność – dzięki 
ergonomicznym uchwytom talerze stają się samodzielnym 
przyborem do ćwiczeń. Zwiększona dla pewniejszego chwytu 
średnica gryfu oraz unikalne zaciski czynią sztangę tiguar 
wyjątkowym produktem w swojej kategorii.

 Aleksandra Jędrosz. Trener personalny. Instruktor fitness
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tiguar mega tube
Tubing przeznaczony do treningu wzmacniającego górne 
części ciała. Opór gumy podczas rozciągania wymusza  
pracę mięśni, poprawiając ich siłę i wytrzymałość.  
Świetnie sprawdza się w ćwiczeniach bez stepu,  
gdyż pasek umieszczony w środku gumy, chroni ją  
przed przecieraniem butami.

rozciągnięcie gumy o 100% => kwadrat 24 kg

stan spoczynkowy => kwadrat przy O kg

Całe nasze życie składa się z decyzji. 

Te podejmowane wiele lat temu nadal 

rzutują na to, co dzieje się teraz w moim 

życiu. Dlatego, żeby wybierać mądrze, 

słucham siebie. Gdy moje ciało mówi: 

„zrezygnuj z treningów na siłowni, ćwicz 

z własnym ciężarem” – słucham go. 

Bycie dokładnie w tym miejscu,  

w którym zawsze chciałem być,  

to chyba znak, że doskonale wiem,  

co jest dla mnie najlepsze.

Artur Miśkiewicz. Trzykrotny Mistrz Polski i dwukrotny Wicemistrz Europy  

w Kolarstwie Górskim Zjazdowym. Trener personalny

tiguar obciążniki
Obciążniki na kostki przydatne w treningu 
wzmacniającym. Stanowią dodatkowy opór  
przy wykonywaniu wznosów, odwodzeń i wyskoków.  
Ich dodatkowy atut to dwuwarstwowe, trwałe wykonanie 
oraz wysokiej jakości materiał niechłonący potu.

tiguar hantle
Hantle z przeznaczeniem do treningu mobilizującego  
i wzmacniającego ramiona oraz obręcz barkową.  
Posiadają wygodny, ergonomiczny kształt oraz wyraźne 
oznakowanie wagi. Pokryte są winylem, dlatego  
nie chłoną wilgoci oraz zabrudzeń.

tiguar heavy bar
Kij treningowy z obciążeniem przeznaczony jest przede 
wszystkim do treningu kształtującego. Zróżnicowane wagi  
kijów umożliwiają efektywny trening różnych grup mięśniowych.  
Kije są krótsze i lżejsze, niż sztanga power gym, dzięki czemu 
można wykonywać nimi więcej dynamicznych ćwiczeń  
w wielu płaszczyznach. Świetnie nadają się również  
do treningu funkcjonalnego.

power band gt by tiguar
Specjalistyczne gumy przygotowane we współpracy  
z Jakubem Podgórskim, twórcą koncepcji GT. Są to niezwykle 
wytrzymałe gumy wykorzystywane nie tylko w tym rodzaju 
treningu, ale także we wszechstronnym przygotowaniu 
sportowym (motorycznym). Dzięki czterem stopniom oporu 
można je z łatwością dobierać w zależności od potrzeb 
ćwiczącego i stopnia zaawansowania. Ich innowacyjność 
polega na pionierskim systemie oznaczania stopnia oporu 
gumy, który sygnalizuje, ile siły należy jeszcze włożyć  
w jej optymalne rozciągnięcie podczas ćwiczenia.

W celu zwiększenia motywacji ćwiczących podczas korzystania  

z power bandów, stworzyliśmy przełomowy, innowacyjny system 

oznaczania ich rozciągliwości. Dzięki oznaczeniom w formie 

kwadratów, ćwiczący bez problemów mogą określić, ile siły należy 

włożyć w wykonywane ćwiczenie. 

Pierwszy kwadrat określa stan spoczynkowy gumy, natomiast 

prostokąty po rozciągnięciu informują ćwiczącego o tym, ile siły 

równoważnej oznaczeniom należy jeszcze włożyć.

tiguar double tube
Tubing przeznaczony do kompleksowego treningu 
wzmacniającego. Ten, wymyślony przez nas wiele lat temu 
przybór, dzięki specjalnym uchwytom na buty umożliwia 
pracę wielu grup mięśniowych jednocześnie. Dzięki temu 
jest jeszcze bardziej efektywny i funkcjonalny.

tiguar maxi tube
Tubing przeznaczony do treningu wzmacniającego  
górne części ciała. Idealnie sprawdza się w ćwiczeniach  
z wykorzystaniem tiguar step, dzięki specjalnym uchwytom 
zaprojektowanym w stepie. W zależności od stopnia oporu, 
pomaga poprawiać wytrzymałość siłową lub siłę.

tiguar mini bands
Praktyczne gumy treningowe umożliwiające zwiększenie 
efektywności ćwiczeń poprzez dodanie oporu. Gumy mini 
bands mogą być używane zarówno w treningu personalnym 
i zajęciach grupowych, jak i podczas rehabilitacji. Znacznie 
zwiększają efektywność ćwiczeń górnych i dolnych partii 
ciała. Gdy są wykorzystywane do takich ćwiczeń, pozwalają 
dodatkowo zaktywizować mięśnie środka, mięśnie 
synergistyczne oraz mięśnie stabilizujące w obszarze bioder 
i ramion. Dzięki swojej poręczności mogę być użyte wszędzie 
– w domu, w terenie, w klubie fitness i w podróży.
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+

powietrze 

tiguar podkładki pod step

90% sukcesu to ciężka praca, reszta to talent. Ponad 5 lat pracowaliśmy intensywnie nad tym 

projektem. Wiadomo, że diabeł tkwi w szczegółach, zatem staraliśmy się dopracować szczegóły. 

Wiedzieliśmy, że step powinien być dość elastyczny, aby chronić stawy i kręgosłup; stabilny,  

by nie ślizgać się ani nie kołysać podczas wchodzenia na niego z jednej strony; powinien  

być trwały i nie pękać po 2-3 latach użytkowania, powinien umożliwiać trening wzmacniający, 

aby inwestycja w ten sprzęt miała jeszcze większy sens dla właściciela klubu.  

No i przede wszystkim powinien być apetyczny, zachęcać do intensywnego treningu!  

Z dumą mówimy: TAK, to wszystko udało nam się osiągnąć! A do tego zaprojektowaliśmy  

i produkujemy go w 100% w Polsce! Można? Można!

Brak rezultatów  

potrafi zabić pasję.  

Dlatego codziennie troszczę 

się o rezultaty swoje oraz 

moich podopiecznych. 

Planuję, działam, osiągam cele. 

Wizualizuję szczyty na mapie 

swojego życia i zdobywam 

je. Ciężką pracą, nauką, 

konsekwencją, uporem.  

Cenię profesjonalizm, który 

objawia się w momencie 

zniechęcenia – gdy to, że 

nic się nie chce, nie ma 

najmniejszego wpływu na to, 

co ma być zrobione.  

To po prostu zostaje  

zrobione.

Paweł Oracz.  

Międzynarodowy  

prezenter fitness

Jak wysoko potrafią unieść Cię Twoje myśli?  
Czy potrafisz sięgać po to, co z pozoru  
wydaje się nieosiągalne?

Pozwól swojemu  
wewnętrznemu dziecku marzyć.  
Odetchnij głęboko  
i wzbij się w powietrze.

Nie przesadzę, jeżeli powiem, że to najlepszy 
step, na jakim kiedykolwiek ćwiczyłem!  
Bardzo ciężko jest zrobić coś, co będzie 
praktyczne, a jednocześnie będzie przyciągało 
oko. Wreszcie mamy step, który nie ślizga się 
po podłodze, jest masywny i stabilny,  
a jednocześnie doskonale amortyzuje każde 
wejście, niezależnie, czy jest to krok high 
czy low impact. Doskonale wyważony, dzięki 
swojemu kształtowi bardzo bezpieczny,  
a co równie ważne – to piękny design!

tiguar step
Stopień przeznaczony do zajęć spalających  
i wydolnościowych. Dzięki systemowi sześciu uchwytów 
można wykonywać na nim ciekawy i efektywny trening 
wzmacniający przy użyciu tiguar maxi tube.

Specjalnie zaprojektowane podkładki 
umożliwiają podwyższenie stepu o dwa 
poziomy (20 lub 24 cm) lub jego nachylenie.



drabinka GT by tiguar
Modułowa drabinka koordynacyjno-szybkościowa GT  
by tiguar to wielozadaniowy przybór dla sportowców  
i instruktorów. Koncepcja Jakuba Podgórskiego – twórcy GT, 
została przetworzona przez markę tiguar na innowacyjne 
rozwiązanie treningowe. Pojedyncze okienka łączą się na wiele 
sposobów za pomocą magnesu, co umożliwia ogromną ilość 
kombinacji i ustawień. Za ich pomocą możemy kształtować 
różne cechy motoryczne, przede wszystkim szybkość  
i koordynację. Drabinka GT by tiguar jest lekka, prosta w użyciu 
i bardzo wytrzymała, dzięki czemu sprawdzi się w niemal 
każdych warunkach.

Chcę przydać się światu.  

Chcę inspirować, motywować  

i wspierać innych. Chcę obudzić tych, 

którzy nie wierzą w siebie, „nie mają 

siły”, są „za starzy” lub „przegrani 

na zawsze”. Chcę bardzo wiele, więc 

nieustannie szukam rozwiązań. 

Zatrzymuję się tylko po to, aby chłonąć 

radość z sukcesów swoich, moich 

najbliższych oraz podopiecznych. 

I odważnie biegnę dalej, by zdążyć 

osiągnąć wszystko, o czym marzę.

Arkadiusz Ostręga. Twórca creator365.com. Dwukrotny Mistrz Polski w Karate Kyokushin.

przykładowe możliwości ułożenia modułów drabinki

tiguar jumping
Atrakcyjna  wizualnie i wytrzymała trampolina 
przeznaczona do treningu kardio, wzmacniania  
oraz poprawy stabilizacji i propriocepcji. Innowacyjna 
konstrukcja umożliwia ułożenie trampolin w stabilnym 
stosie nawet do 25 szt. Wyposażona w 4 uchwyty  
na tubingi oraz kierownicę z regulowaną wysokością. 
Stalowy stelaż, niezwykle wytrzymała lina polipropylenowa 
stosowana w żeglarstwie oraz wodoodporny batut 
gwarantują długą żywotność trampoliny i zapewniają 
bezpieczeństwo ćwiczącym.



Dlaczego warto wyznaczać sobie cele na przyszłość?  

By żyć w chwili obecnej. Wiem, czego chcę i jak mogę to osiągnąć, 

dlatego cieszę się każdą chwilą, która przybliża mnie do realizacji moich 

planów. Zdobycie nowych tytułów instruktorskich, ukończenie kursu 

malarstwa, mieszkanie nad morzem. Widzę siebie bardzo szczęśliwą w tych 

momentach, w tych miejscach.  Kroczenie po drodze, którą sama obrałam,  

daje mi tą najprawdziwszą radość – radość tu i teraz. 

Małgorzata Prochownik. Manager szkoły fitness. Instruktor pilates. Trener personalny

Czy dostrzegasz 
prawidłowości, które 
doprowadziły Cię tu,  
gdzie jesteś teraz?  

Czy potrafisz 
odnaleźć się  

w tym miejscu?

Bądź pełen akceptacji  
i gotowości do zmian  

– jak woda, która 
zataczając krąg 

przemierza  
cały świat.

woda



tiguar body ball safety plus
Duża piłka o wszechstronnym zastosowaniu, 
przeznaczona do ćwiczeń wzmacniających, 
równoważnych i koordynacyjnych. Trening przy jej 
wykorzystaniu jest funkcjonalny, angażuje mięśnie 
głębokie oraz jeszcze efektywniej modeluje 
naszą sylwetkę. Jest ciekawym urozmaiceniem 
na zajęciach stretchingu, zdrowego kręgosłupa, 
idealna do relaksu. Specjalny piankowy materiał 
zabezpiecza ćwiczącego przed upadkiem  
w przypadku nagłego przebicia piłki. Świetnie 
sprawdza się w pracy z kobietami w ciąży, 
osobami starszymi oraz w rehabilitacji.

tiguar ovoball
Nieduża piłka o eliptycznym kształcie 
(„ovo” = jajko) oraz solidnym i trwałym 
wykonaniu umożliwia wykonanie 
zróżnicowanego treningu na każdym poziomie 
zaawansowania. Piłka pomaga w naturalny 
sposób skorygować ustawienie ciała, ucząc 
ćwiczącego precyzji ruchu oraz prawidłowej 
postawy, bezpiecznej dla jego mięśni  
i stawów. Stanowi dodatkowe wyzwanie 
siłowe, wytrzymałościowe i koordynacyjne. 
Doskonale sprawdza się w rehabilitacji,  
w stretchingu, pilatesie oraz relaksacji.

tiguar MFR ball by OM
To poręczne, przenośne narzędzie zaprojektowane,  
by zredukować napięcie w punktach spustowych. 
Uciskanie ich za pomocą piłeczki może powodować 
przemijający ból. Piłeczka jest idealna dla pracowników 
biurowych, fizycznych, sportowców, osób prowadzących 
siedzący tryb życia i wszystkich, którym doskwiera 
napięcie mięśni, uciski i bóle.

tiguar easy ball
Mała piłka wykonana z miękkiego, 
przyjemnego w dotyku tworzywa. 
Rewelacyjnie sprawdza się w ćwiczeniach 
wzmacniających, rozciągających  
i relaksacyjnych. Niezwykle przydatna  
w rehabilitacji, pomaga odciążyć kręgosłup, 
skuteczna w pracy nad równowagą  
i koordynacją ruchową. Jest ciekawym 
urozmaiceniem zajęć kształtujących naszą 
sylwetkę, a także przydatnym narzędziem 
do spokojniejszych form z grupy  
body & mind.

tiguar heavy ball
Piłka z obciążeniem, może być zamiennikiem 
tradycyjnych hantli. Miękka, poręczna, 
wypełniona w środku piaskiem, znajduje  
swoje zastosowanie w ćwiczeniach 
mobilizacyjnych, wzmacniających  
i rozciągających. Pomocna w rehabilitacji.

tiguar body ball 3S
Duża piłka o unikalnych na rynku właściwościach. 
Smart size oznacza bardziej optymalne rozmiary  
(60 i 70 cm);  simply stable to piłka, która zostaje 
tam, gdzie ją odłożysz, dzięki piaskowi w jej wnętrzu; 
super safety to grubsza ścianka i bezpieczeństwo 
potwierdzone niemieckim certyfikatem GS.  
tiguar body ball 3S to bezkompromisowa jakość  
i bezpieczeństwo.

tiguar air disc
Dysk, który świetnie sprawdza się  
w pracy nad stabilizacją mięśniową  
i koordynacją ruchową. Można 
wykorzystać go do ćwiczeń 
wzmacniających, równoważnych,  
bardzo pomocny w rehabilitacji  
i refleksoterapii.

tiguar roller
Wałek korekcyjny znakomicie sprawdzający się 
podczas treningu mięśni głębokich, idealny do ćwiczeń 
stabilizacyjnych i koordynacyjnych. Stanowi pomoc 
przy rozciąganiu całego ciała, służy także jako przybór 
do automasażu. Dzięki wykonaniu z pianki EVA, 
zachowuje optymalny kształt i twardość oraz wpływa 
na zwiększenie efektywności rozluźnienia  
mięśniowo-powięziowego.

tiguar magic circle
Wygodna w użyciu, giętka obręcz 
przeznaczona do zajęć pilates. Jej główny 
cel to aktywizacja i wzmocnienie mięśni 
głębokich stabilizujących kręgosłup.  
W zależności od poziomu zaawansowania 
ćwiczącego, obręcz ma zastosowanie  
w pozycjach wysokich, półwysokich,  
a także w leżeniu przodem i tyłem.

tiguar hexagon roller
tiguar hexagon roller został zaprojektowany głównie do użytku 
osobistego i treningu indywidualnego dla zaawansowanych 
użytkowników. Dzięki heksagonalnemu kształtowi wypustek, roller 
wyjątkowo skutecznie rozluźnia napiętą powięź i uwalnia napięcie 
w tkance łącznej. Wytrzymała pianka utrzymuje swój kształt nawet 
podczas długiego, intensywnego użytkowania przez osoby o dużej 
masie. Wewnątrz można ukryć butelkę z wodą lub ręcznik
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Piotr Ośródka. CEO

Obserwuję, analizuję, wyciągam wnioski. Myślę.  

Dzięki temu zawsze podejmuję decyzje, które pozwalają 

mi pewnym krokiem podążać we właściwym kierunku.  

Na swojej drodze nie mijam nikogo obojętnie.  

Chcę cieszyć się życiem i wnosić radość w życie osób, 

które na niej spotkam. Gdy nasze szlaki przecinają się  

na sali fitness, jestem najlepszym przewodnikiem,  

jakim tylko potrafię być. 

Anita Szymańska. Instruktor fitness

Pierwsze produkty krystalizującej się dopiero marki tiguar, powstały w 2010 roku. 

Jednak sama idea wielu z nich pojawiła się znacznie wcześniej. 

Próby poprawiania produktów obcych marek niemal zawsze kończyły się brakiem chęci współpracy ze strony 

dostawców. Ja zaś miałem na celu ulepszać, wprowadzać nowe rozwiązania i tworzyć coraz piękniejsze przybory 

do zajęć fitness. Wraz z pracownią projektową Studio Program, instruktorami i Master Trenerami zaczęliśmy tworzyć 

autorskie rozwiązania i rozbudowywać linię produktów. Na początku było ich kilka, potem kilkanaście, dziś jest 

niemal 200, a za rok ta liczba najprawdopodobniej się podwoi. Jestem dumny, że wszystkie projekty naszej linii 

tworzymy w Polsce i tutaj też wytwarzamy około połowę z nich. Daje to nie tylko gwarancję wysokiej jakości, 

wzmacnia naszą gospodarkę, ale także minimalizuje zanieczyszczenie środowiska spowodowane transportem 

towarów z innych kontynentów.



4 kg – śliwka5 kg – śliwka 10 kg – morski 15 kg – oliwka 20 kg – szary 25 kg – malina 16, 20, 24, 28 kg – czarny6 kg – morski 8 kg – oliwka 10 kg – szary 12 kg – malina

powerbag   gwarancja: 12 m-cy

2x 1.25 kg – śliwka; 2x 2.5 kg – morski; 2x 5 kg – oliwka;  
gryf 140 cm, ok. 1.8 kg – grafit; zaciski – szary

2x 1.25 kg – śliwka; 2x 2.5 kg – morski; 2x 4.5 kg – szary;  
gryf 140 cm, ok. 1.6 kg – grafit; zaciski – oliwka + szary

sztanga power gym butterfly   gwarancja: 24 m-cy sztanga power gym   gwarancja: 12 m-cy

1 kg – śliwka 5 kg – śliwka2 kg – morski 6 kg – morski3 kg – oliwka 7 kg – oliwka4 kg – szary jasny 8 kg – szary jasny 9 kg – malina 10 kg – bakłażan

medicine ball   gwarancja: 12 m-cy medicine ball z uchwytami   gwarancja: 12 m-cy

120 cm, 3 kg – śliwka 120 cm, 4 kg – morski 120 cm, 5 kg – oliwka 120 cm, 6 kg – szary

kij treningowy heavy bar   gwarancja: 12 m-cy

szerokość: 42 cm, wysokość: 15 cm, długość: 98 cm, kolor: śliwka, szary podwyższają step  do wysokości 
20 cm i 24 cm, kolor: szary

step   gwarancja: 36 m-ce 
(na elementy gumowe 24 m-ce)

podkładki pod step   
gwarancja: 24 m-ce

 – śliwka  – morski  – oliwka  – szary zestaw gum w pełnej gamie oporu 40 x 40 cm – śliwka

power band GT by tiguar   gwarancja: 6 m-cy mini bands   gwarancja: 6 m-cy drabinka GT by tiguar    
gwarancja: 6 m-cy

0.5 kg – śliwka 0.5 kg – śliwka1.0 kg – morski 0.75 kg – morski1.5 kg – oliwka 1.0 kg – oliwka2.0 kg – szary 3.0 kg – malina 4.0 kg – bakłażan 5.0 kg – ciemny szary 1.5 kg – szary 2 kg – ciemny szary

hantle winylowe   gwarancja: 12 m-cy obciążniki   gwarancja: 12 m-cy

kettlebell winyl   gwarancja: 12 m-cy kettlebell żeliwny   
gwarancja: 12 m-cy

rama: średnica 133 cm, wysokość 30 cm; 
kierownica: wysokość 110 cm (zakres 
regulacji 80-100cm) – grafit

trampolina   
gwarancja: 12 m-cy

215 cm, lekki – śliwka180 cm, lekki – śliwka160 cm, lekki – śliwka 215 cm, średni – morski180 cm, średni – morski160 cm, średni – morski 215 cm, mocny – szary180 cm, mocny – szary160 cm, mocny – szary

tubing double tube   gwarancja: 6 m-cytubing mega tube   gwarancja: 6 m-cytubing maxi tube   gwarancja: 6 m-cy

55 cm – oliwka

16.5 x 25 cm – śliwka

25 cm – oliwka 6 cm – szary

38 cm – śliwka

11.5 x 23.5 x 7 cm – wykonana z olchy300 x 3 cm – śliwka13 x 30 cm – szary 150 x 200 cm, 30% wełny – szary300 x 3 cm – szary

32 x 6.5 cm – oliwka

25 cm – śliwka

38 cm – szary 32 x 6.5 cm – śliwka

60 cm – malina

120 x 60 x 1.5 cm  – śliwka 100 x 50 x 0.9 cm  – śliwka

183 x 60 x 0.5 cm – śliwka

65 cm – śliwka

16.5 x 25 cm – morski

70 cm – grafit

120 x 60 x 1.5 cm  – morski 100 x 50 x 0.9 cm  – czarny

183 x 60 x 0.5 cm – morski

120 x 60 x 1.5 cm cm  – oliwka

65 cm – szary

16.5 x 25 cm – oliwka

75 cm – morski

16.5 x 25 cm – szary 120 x 60 x 1.5 cm – szary

piłka body ball safety plus   gwarancja: 12 m-cy

piłka ovoball   gwarancja: 12 m-cy

piłka easy ball   gwarancja: 12 m-cy MFR ball by OM    
gwarancja: 12 m-cy

obręcz magic circle   gwarancja: 12 m-cy

kostka do jogi   gwarancja: 12 m-cypasek do jogi   gwarancja: 12 m-cyhexagon roller   
gwarancja: 12 m-cy

koc do jogi   gwarancja: 12 m-cy

air disc   gwarancja: 12 m-cy

maty comfortmat   gwarancja: 60 m-cy maty workout   gwarancja: 24 m-ce

maty yoga basis   gwarancja: 12 m-cy

piłka body ball 3S   gwarancja: 12 m-cy

9 cm, 0.5 kg – oliwka 11 cm, 1 kg – śliwka

piłeczki heavy ball   gwarancja: 12 m-cy

90 x 15 cm – oliwka 90 x 15 cm – śliwka

roller   gwarancja: 12 m-cy



Projektując linię stojaków i akcesoriów  

do przechowywania tiguar brave

postawiliśmy sobie za cel, aby wygodnie 

i intuicyjnie odkładać na nie sprzęt, aby były 

estetyczne i spójne w swojej całej gamie

oraz miały niepowtarzalny charakter. 

Do tego każdy mieści się na europaletę, 

co obniża koszty ich dostawy!

tiguar brave  
stojak uniwersalny
Uniwersalny stojak modułowy na akcesoria fitness. 
Łatwość zmiany ustawienia półek i wieszaków daje 
możliwość różnorodnych kombinacji.

szerokość: 103 cm, głębokość: 79 cm,  
wysokość: 180 cm.

tiguar brave  
stojak na heavy bar
Stojak na heavy bar może pomieścić  
do 80 kijów treningowych.

szerokość: 103 cm, głębokość: 79 cm,  
wysokość: 147 cm.

stojaki, kosze i wieszaki    gwarancja: 12 m-cy

linia tiguar brave

D O P E Ł N I E N I E  L I N I I  W O L N O S T O J Ą C E J

tiguar wieszak na maty
Praktyczny, wygodny i ergonomiczny uchwyt mocowany 
do ściany, umożliwiający zawieszenie 10 szt. tiguar 
comfortmat lub 20 szt. tiguar mat do jogi. Pomaga 
uzyskać wolną przestrzeń  i zachować porządek na sali.

Szerokość: 36 cm, głębokość: 25 cm.

tiguar wieszak na piłki
Modułowy, ekonomiczny wieszak montowany do ściany,  
przeznaczony do przechowywania piłek w rozmiarach 55-75 cm. 
Wieszak pozwala zaoszczędzić miejsce i ułatwia  utrzymanie porządku 
na sali. Jeden moduł przeznaczony jest do przechowywania 3 piłek.

Szerokość: 200 cm, głębokość: 55 cm.

tiguar brave  
kosz na akcesoria  
fitness
Funkcjonalny i zarazem solidny kosz do przechowywania 
przyborów fitness. Dzięki niemu bez kłopotu utrzymamy 
porządek na sali, zapewniając jednocześnie łatwy dostęp 
do sprzętu. Kosz posiada kółka umożliwiające łatwe 
przemieszczanie z miejsca na miejsce.

szerokość: 95 cm, głębokość: 86 cm, wysokość: 88 cm tiguar brave 
stojak na hantle
Stojak przeznaczony na 50-60 par hantli winylowych 
tiguar (liczba może się zmieniać w zależności od wagi 
przechowywanych hantli). Specjalne półki z tworzywa 
ABS są trwałe, ergonomiczne i łatwe w utrzymaniu 
czystości. Brak metalowych elementów oraz ostrych 
kantów znacząco wydłuża żywotność  
przechowywanych hantli.

szerokość: 103 cm, głębokość: 79 cm, wysokość: 147 cm

tiguar brave  
stojak na kettlebells
4 półki zapewniające wygodny dostęp umożliwiają 
przechowywanie ok 40 szt kettli.  W zależności  
od wagi i objętości liczba ta może się zmienić.  
Mocna konstrukcja i stalowe półki zapewniają 
stabilność i trwałość stojaka.

szerokość: 103 cm, głębokość: 79 cm,  
wysokość: 147 cm

tiguar brave  
stojak na sztangi
Stojak został przygotowany do 
przechowywania 21 kompletów sztang power 
gym. Jego solidna konstrukcja i wysoka 
jakość wykonania gwarantują bezpieczeństwo  
użytkowników i sprzętu.

szerokość: 103 cm, głębokość: 88 cm, 
wysokość: 165 cm
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Nowa linia tiguar smart pomyślana została jako system 

gotowy do samodzielnego złożenia, modyfikacji i łatwości 

w przemieszczaniu. Płaska, kompaktowa sylwetka stojaków 

pozwala na oszczędność miejsca na sali i intuicyjny dostęp do 

przyborów. Wymienne akcesoria będą umożliwiać indywidualną 

przebudowę systemu i dopasowanie go do zmieniających się 

potrzeb użytkownika. Prosta forma, wysoka funkcjonalność 

oraz zaskakująco atrakcyjna cena to podstawowe wyróżniki 

nowej linii stojaków tiguar.

linia tiguar smart

tiguar smart  
stojak  
na sztangi 16/12

tiguar smart  
stojak  
na sztangi 8/6

tiguar smart  
stojak  
uniwersalny

tiguar smart  
stojak na kettle

tiguar smart  
stojak na piłki 
lekarskie

tiguar smart  
stojak  
na powerbag

tiguar smart  
stojak na kije

Elementami stałymi stojaka są 

podstawa i długi profil, a w przypadku 

stojaka na kettle – krótki.

Wszystkie elementy zostały 

zaprojektowane, by umożliwić ci 

indywidualną konfigurację  

i samodzielny montaż, ale możesz 

również skorzystać z gotowych  

i sprawdzonych rozwiązań.

Do profilu mogą być zamocowane 

półki, uchwyty i wieszaki – mamy 

kilkanaście gotowych modułów 

dedykowanych pod różne  

akcesoria tiguar.

1

3

2

Wszystkie elementy metalowe linii tiguar smart są wykonane z wysokiej jakości stali. 
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tiguar jest niekwestionowanym liderem w Polsce  

w kategorii sprzętu do zajęć grupowych.

Dynamiczny wzrost eksportu do wielu krajów Europy 

i Azji przekonuje nas, że jesteśmy na dobrej drodze. 

Nasza dewiza, aby działać mądrze, odważnie  

i niezależnie, pozwoliła nam stanąć mocno na nogach. 

Wiemy, że wielu naszych partnerów, klientów  

i użytkowników sprzętu także identyfikuje się z tymi 

wartościami, co sprawia, że wzajemnie się wspieramy  

i wspólnie otwieramy nowe drogi rozwoju.  

Dzięki temu zarówno nasi partnerzy, jak i my sami 

mamy możliwość osiągania kolejnych sukcesów  

na powiększającej się arenie rynku fitness.



ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź
tel.: 42 640 77 22, biuro@ekspertfitness.com

Wyłączny dystrybutor marki tiguar:

www.tiguar f itness.com

www.facebook.com/tiguar f itness


