


Od zarania dziejów, ludzkość trenowała w sposób funkcjonalny. Jest to najbardziej naturalna i efektywna metoda poprawiania formy oraz sprawności ludzkiego 
ciała. Głównym celem ćwiczeń funkcjonalnych jest poprawa zdrowia i witalności poprzez trening bazujący na ruchach z życia codziennego.

W TRX wierzymy, że efektywny trening funkcjonalny wymaga nowoczesnej platformy sprzętowej, modelu edukacji o światowej renomie oraz innowacyjnego programu 
treningowego zapewniającego maksymalny progres i sukces Twojego klubu oraz jego członków.

Od momentu pojawienia się pierwszego systemu podwieszanego TRX, pozostajemy na czele stawki treningów funkcjonalnych. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że 
posiadamy jeszcze większy potencjał sprzętu, edukacji, programu treningowego oraz wsparcia, tak aby zapewnić najlepsze doświadczenia w treningu z TRX Twojemu 

klubowi, trenerom oraz uczestnikom zajęć.

Jesteśmy TRX. Jesteśmy liderem w treningu funkcjonalnym od 2004 roku. 

TRENOWALISMY W SPOSÓB FUNKCJONALNY NA DLUGO PRZED TYM  
JAK ZOSTALO TO ZDEFINIOWANE



Wzorując się na klasycznych kółkach gimnastycznych, TRX nie przestaje wprowadzać innowacji do treningu z obciążeniem własnego ciała.
Stworzony we współpracy z założycielem i trenerem Kellym Starretem (Mobility!Wod), TRX DUO TRAINER jest całkowicie nowym systemem 
do oporowania ciała własnym ciężarem. Pozwala Ci wzbić się na najwyższe poziomy siły, mobilności, wytrzymałości oraz elastyczności 
mięśni, więzadeł, ścięgien i stawów, a wszystko po to, aby poprawić nie tylko Twoje wyniki sportowe ale również zdrowie. 

NOWY TRX DUO TRAINER

NATYCHMIASTOWE I NIEOGRANICZONE DOPASOWANIE:

TRX DUO wprowadza zupełnie nowy poziom intensywności 
w treningu z obciążeniem własnego ciała poprzez integrację 
kombinacji ćwiczeń na mobilność oraz siłę z wymagającymi 
ćwiczeniami funkcjonalnymi na mięśnie core.

TRX DUO to znak ewolucji w sprzęcie treningowym. Poprzez 
zwiększenie zasobu ćwiczeń na kółkach gimnastycznych oraz 
polepszenie ergonomii TRX DUO pozwala na bezpieczniejsze 
wsparcie i lepszą stabilność dla całego ciała.

Design TRX DUO pozwala na szybkie i dokładne dopasowanie 
długości i wysokości taśm, tak aby łatwo i płynnie dokonywać 
przejść pomiędzy ćwiczeniami i położeniem ćwiczącego 
względem punktu podwieszenia. 
Rozwiązania Mobility Grip oraz Infinity Anchors sprawdzają się 
doskonale zarówno w przypadku treningu wewnątrz jak i treningu 
outdoorowego czy nieregularnych punktów mocowania  
takich jak np. rozległe konary drzew lub oddzielne zaczepy  
na różnych wysokościach. 

Współtwórca TRX Duo Trainer’a 
dr Kelly Starret znany jest ze 
zrewolucjonizowania sposobu w jaki 
sportowcy myślą o ruchu i wynikach 
sportowych. Jest światowej sławy 
ekspertem w dziedzinie CrossFit  
oraz pracy nad mobilnością.  
Lista jego dokonań zawodowych 
obejmuje: założenie Mobility!Wod, 
doktorat z fizjoterapii czy autorstwo 
bestsellera z listy New York Times’a.

ROZWIAZANIE DLA CALEGO CIALA:

OPANUJ PRAWIDLOWA BIOMECHANIKE RUCHU:



Bazując na 12 latach testów oraz obszernych feedbackach, stworzyliśmy naszą najlepszą wersję – jak do tej pory –  
systemu podwieszanego. Został on zaprojektowany tak, aby sprostać wyjątkowo częstemu użytkowaniu w środowisku 
komercyjnym. Nowy TRX łączy w sobie odświeżony wygląd wraz z innowacyjnymi cechami, co czyni go jak dotąd naszym  
najbardziej wytrzymałym i przyjaznym użytkownikowi sprzętem. 

CECHY:

NOWE, REGULOWANE UCHWYTY NA STOPY

NOWE, ANTYBAKTERYJNE UCHWYTY

NOWE, WYSCIELANE TRÓJKATY

ZAMYKANY KARABINCZYK

Antypoślizgowa, komfortowa wyściółka  
dla pewniejszego użytkowania. 

Zapobiegają rozprzestrzenianiu się bakterii.

Dla zwiększonego komfortu.

By Twoja inwestycja była bezpieczna  
i chroniona.

NOWY SYSTEM PODWIESZANY  
TRX® COMMERCIAL SUSPENSION TRAINER



TRX® FIT
TRX® FIT to nasz najlżejszy system podwieszany przezna-
czony głównie dla nowicjuszy, który może być zamontowany 
wszędzie w czasie krótszym, niż 60 sekund, i od razu nada-
je się do intensywnego treningu, który w zadziwiającym 
tempie poprawi Twoją kondycję. Zestaw TRX® FIT zawiera 
także dwa, wydrukowane dla wygody, 20-minutowe treningi, 
które można powiesić na ścianie lub zabrać ze sobą.

Zestaw zawiera:

> TRX® FIT
> przewodnik „Jak zacząć”
> uchwyt na drzwi
> taśmę umożliwiającą zawieszenie TRX  
    w dowolnym miejscu
> opaskę silikonową na rękę
> dostęp do platformy z filmem o montażu i użytkowaniu
> plakat z treningami
> woreczek TRX na sprzęt

Zestaw TRX® HOME Suspension TrainingTM daje Ci 
możliwość treningu całego ciała, pomagając  
w budowaniu siły, rzeźbieniu sylwetki oraz spalaniu kalorii. 
Osiągnij wymierne rezultaty trenując w domu  
lub na powietrzu.

Zestaw zawiera:

> TRX® HOME Suspension Trainer
> przewodnik „Jak zacząć”
> dostęp do platformy z materiałami video
> opaskę silikonową na rękę
> TRX uchwyt na drzwi
> taśmę umożliwiającą zawieszenie
    TRX w dowolnym miejscu
> woreczek TRX na sprzęt

TRX® HOME

Więcej na www.ekspertfitness.com/TRX



Zestaw został stworzony na potrzeby służb wojskowych. 
Zawiera specjalny 12-tygodniowy program  kondycyjny, 
który pomaga zwiększyć siłę, wytrzymałość, poprawia 
koordynację ruchową oraz stabilizację mięśniową.

Zestaw zawiera:

> TRX Tactical Gym
> aplikację TRX FORCE   (12-tygodniowy program treningowy)
> przewodnik „Jak zacząć”
> dostęp do platformy z materiałami video
> opaskę silikonową na rękę
> TRX uchwyt na drzwi
> taśmę umożliwiającą zawieszenie TRX  
    w dowolnym miejscu
> taśmę przedłużającą
> woreczek TRX na sprzęt 

TRX® TACTICAL GYM

*

Udoskonalona, cyfrowa wersja 12-tygodniowego, specjalnego 
programu kondycyjnego daje Ci możliwość bliskiego spotkania  
ze światowej klasy systemem treningowym poprzez smartfon  
lub tablet. 

TRX® TACTICAL GYM: APLIKACJA

Gdziekolwiek jesteś, masz 

dostęp do 12-tygodniowego, 

specjalnego programu 

kondycyjnego,  

pobranego i w całości 

zainstalowanego na Twoim 

smartfonie lub tablecie.

Zoptymalizowany oraz 

zintegrowany system 

odliczania czasu pozwala  

na bieżąco kontrolować Twoje 

wyniki.

Obszerna, szczegółowo 

opisana biblioteka  

nagrań video.  

Zawiera trzy różne poziomy 

progresji dla każdego ćwiczenia 

w danym programie, by móc  

na bieżąco  

monitorować wyniki.

Szczegółowa sekcja 

informacyjna. 

Naucz się korzystać  

z programu, udoskonalaj swoją 

formę i utrzymuj progres.

Bądź zawsze w formie dzięki aplikacji. Zawiera ona: zróżnicowany 
zestaw treningów, ćwiczenia poprawiające zwinność, testy 
porównawcze Twoich postępów treningowych, zintegrowany 
system odliczania czasu i bibliotekę nagrań video.

FUNKCJE APLIKACJI:

*

Więcej na www.ekspertfitness.com/TRX



Zwiększ retencję oraz dochód klubu wyposażając go  
w TRX® Commercial Suspension Trainer C4. 
Został zaprojektowany tak aby sprostać wyjątkowo 
częstemu użytkowaniu w środowisku komercyjnym. 
Nowy TRX łączy w sobie odświeżony wygląd wraz  
z innowacyjnymi cechami, co czyni go jak dotąd 
naszym najbardziej wytrzymałym i przyjaznym 
użytkownikowi sprzętem. 

Zestaw zawiera:

> 6 x TRX Suspension Trainers C4
> 6 x TRX taśm przedłużających
> 6 x TRX Wrench — klucz
> 6 x woreczków TRX na sprzęt

ZESTAW TRX® PRO CLUB PACK 4 TRX RIP� TRAINER

TRX RIPTM TRAINER to nowoczesny rodzaj  
asymetrycznej liny oporowej oraz drążka.  
Pomaga wzmocnić mięśnie środka, zwiększyć siłę 
eksplozywną oraz poprawić gibkość i wytrzymałość  
mięśni, wykorzystując wzorce ruchowe  
z życia codziennego.

Zestaw zawiera:

> TRX Rip� Trainer
> linę TRX o średnim oporze
> przewodnik „ Jak zacząć”
> dostęp do platformy z materiałami video
> TRX uchwyt na drzwi
> pokrowiec na sprzęt

Więcej na www.ekspertfitness.com/TRX



MINIMALNA INWESTYCJA,  
MAKSYMALNA FUNKCJONALNOSC

TRENING W KLUBIE FITNESS

TRX TRAINING ZONE™ 

Specjalnie zagospodarowana strefa funkcjonalna to 
idealne rozwiązanie dla każdej siłowni. TRX Training 
Zone może być modyfikowana, a jej składowe to m.in. 
monkey bars, TRX Dip Bars lub TRX Hammer Bars. 
Tworzy doskonałe miejsce dla systemów podwieszanych 
TRX, TRX Rip Trainers, worków treningowych oraz 
specjalnych lin.

TRX MULTIMOUNT 

Odpowiednio wyprofilowane wysięgniki do 
przymocowania na ścianach idealnie zagospodarują 
wolną przestrzeń. Mogą stanowić pojedyncze 
stanowiska, lub - dzięki łączącemu je drążkowi - 
umożliwią przeprowadzenie treningu  
w małych grupach.

STACJA DO TRENINGU GRUPOWEGO RIP TRAINER 

Stacja umożliwia trening nawet dziesięciu użytkownikom 
jednocześnie. Stanowi idealne rozwiązanie dla zajęć 
grupowych z wykorzystaniem TRX Rip Trainers.

STOJAK NA RIP TRAINERS 

Stojak przeznaczony do przechowywania pięciu 
kompletów Rip Trainers zapewniający wygodny  
dostęp do sprzętu. 

TRX® oferuje różnorodne sposoby rozmieszczenia systemów podwieszanych TRX i TRX Rip Training  
nawet w najmniejszych przestrzeniach w klubie fitness lub na siłowni.

TRENING W DOMU

TRX DOOR ANCHOR

Wystarczy przełożyć zaczep na górze solidnych 
drewnianych lub metalowych drzwi, zamknąć je  
i można rozpocząć trening.

TRX XMOUNT™

Łatwy do przymocowania na pionowych  
i poziomych słupach, belkach oraz ścianach.  
Umożliwia przeprowadzenie treningu  
na systemie podwieszanym TRX.

Więcej na www.ekspertfitness.com/TRX



Stwórz całkowicie nowy, funkcjonalny ekosystem treningowy w twoim klubie za pomocą naszych nowych rozwiązań dla 
strefy treningowej TRX.  Systemy montażowe oraz przechowywania możliwe do przystosowania do konkretnych oczekiwań 
maksymalizują wydajność przestrzeni i funkcjonalność ćwiczeń, jednocześnie kładąc nacisk na design i estetykę, która 
spełni wymagania członków klubu, jego przestrzeni oraz samego treningu.

STREFA TRENINGOWA

STOJAK REGALOWY � BAY

NAROZNIK � CORNER

MOST � BRIDGE

Zmaksymalizuj przestrzeń, organizację i możliwości 
treningowe w każdym miejscu za pomocą naszych 
rozwiązań dla strefy treningowej TRX.  
Te supernowoczesne systemy podwieszane oraz 
systemy modułowego przechowywania zaczynają się 
od pojedynczego stojaka regałowego i rozrastają się 
w szereg niekończących się możliwości.

Korzystaj z rozwiązań dla strefy treningowej 
TRX, by aktywować salę do treningu grupowego, 
strefy treningu dynamicznego, strefy treningu 
elastyczności i mobilności oraz by poprawić 
organizacje przestrzeni i wsparcia dla treningu 
funkcjonalnego. 

KONFIGURACJA DLA KAZDEJ 
PRZESTRZENI. 



SCIEZKA EDUKACYJNA

WIZJA

CEL

RUCH JEST  
FUNDAMENTEM LEPSZEGO

SYSTEM PODWIESZANY TRX

TRENING GRUPOWY TRX

TRENING  
TRX RIP

PODSTAWY 
TRENERA TRX

TRX W JODZE TRENING TRX DLA 
MEDYCYNY SPORTOWEJ

DODATKOWE, SPECJALISTYCZNE KURSY:

TRENING FUNKCJONALNY TRX

ZAAWANSOWANY TRENING GRUPOWY

ZACZNIJ 
TUTAJ

ZAJECIA 
GRUPOWE

GOTOWY DO 
NASTEPNEGO 
POZIOMU

CERTYFIKACJA 
TRX

UMOZLIWIC 
PROFESJONALISTOM LEPSZA 

EDUKACJE ZA POMOCA 
SYSTEMU OPIERAJACEGO SIE  

NA  RUCHACH 
FUNDAMENTALNYCH TRX.

Naucz się podstaw pracy z systemem  
podwieszanym TRX

Opanuj techniki prowadzenia klientów indywidualnych 
lub małych grup w treningu z TRX

Poznaj podejście Fundamentalnych Ruchów TRX  
w nauczaniu

Stosuj system coachingowy TRX w nauczaniu grup

Opanuj techniki prowadzenia i szkolenia grup

Naucz się tworzyć spersonalizowane, motywujące 
zajęcia grupowe dla różnych poziomów wytrenowania

Zawiera dwa treningi: TRX Strong i TRX Fit

Bazując na wiedzy wyniesionej z kursu STC, stosuj 
Fundamentalne Ruchy TRX używając systemu 
podwieszanego TRX, a także innych sprzętów, takich,  
jak TRX Rip Trainer, kettlebells, lin treningowych,  
worków z piaskiem i innych

Zaawansowany coaching – rozpoznawaj popularne 
błędy, koncentruj się na poprawnym prowadzeniu

Zapewniaj i buduj wielosprzętowy trening obwodowy

Naucz się jak opracowywać i tworzyć własne treningi  
w intensywnym, 2-dniowym kursie

Twórz i modyfikuj wstępnie zaprogramowany,  
18-dniowy bootcamp

Opanuj zaawansowane techniki prowadzenia grup 

Po ukończeniu kursu, zostaniesz certyfikowanym 
instruktorem TRX



WIEDZA  I INSPRACJA

WYZWANIA I RYWALIZACJA

INTEGRACJA I ZABAWA

Co roku zachwyca nas determinacja i kondycja 
uczestników, wrażenie robi również (momentami 
zatrważająca) pomysłowość Master Trenerów.  
W TRX® Boot Camp chodzi jednak przede wszystkim 
o wspaniałą energię uczestników i zdrową, piękną 
rywalizację w najlepszym tego słowa znaczeniu. 
Każde takie spotkanie pozostawia w nas mocne 
przekonanie, że TRX® to coś więcej, niż sprzęt fitness 
– to pewna filozofia życia i sprawności fizycznej 
oparta nie o pusty przyrost mięśni, ale o przyjemność 
czerpaną z ruchu i ciągłego ulepszania tego ruchu  
w codziennym życiu; o poczucie wspólnoty, 
satysfakcję i przekraczanie własnych granic.

ZAAWANSOWANY TRENING GRUPOWY

Organizowany w Polsce, coroczny TRX® Boot Camp to dwa dni sportowych zmagań, które nikomu nie pozostawiają złudzeń, 
czym jest prawdziwy, ostry challenge z TRX® oraz jak wszechstronny to sprzęt. Boot Camp, czyli  rodzaj grupowego treningu 
fizycznego przeprowadzanego na świeżym powietrzu to nie tylko wysoka dawka skondensowanej wiedzy i wysiłku dla 
sprawdzenia własnych możliwości, ale również wspaniała zabawa i aktywna integracja środowiskowa.

BOOT CAMP POLSKA



© 2016, Fitness Anywhere LLC. San Francisco, California. Wszelkie prawa zastrzeżone. TRX®, Suspension Training® są  
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Fitness Anywhere LLC w USA i na całym świecie. 

Żaden fragment niniejszego przewodnika nie może być reprodukowany bądź wykorzystywany w jakiejkolwiek formie, włączając formę 
elektroniczną, mechaniczną, fotokopiowanie, nagrywanie lub jakikolwiek inny sposób, bez pisemnej zgody wydawcy. 

facebook.com/TRXtraining

@TRXtraining

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

www.ekspertfitness.com

Wyłączny dystrybutor TRX® w Polsce:

755 Sansome Street, 6th Floor 
San Francisco, CA 94111 
United States of America 
+1 415 655-4740 (USA) 
TRXtraining.com

facebook.com/TRXPolskaOfficial


