
BOSU Balast Ball

Piłka balastowa Bosu to tradycyjna piłka, dodatkowo wypełniona 2,5 - kilogramami 
kulek, które spełniają funkcję balastu. Utrzymują one piłkę w miejscu i zapobiegają jej 
przemieszczaniu się, umożliwiając jej bardziej wydajne i bezpieczniejsze użytkowanie.

średnica: 55-65 cm, waga: 3 kg

BOSU 3D System

Stacja 3D System jest wyposażona  
w specjalną poręcz o regulowanej wysokości 
oraz dwa tubingi (gumy) z możliwością regulacji 
długości i naprężenia. Taka konstrukcja pozwala 
przeprowadzić trening również z osobami 
starszymi i o ograniczonej sprawności ruchowej. 

długość: 94 cm, wysokość: 95-100 cm, 
szerokość: 75 cm, waga: 12 kg

BOSU Powerstax™

Pojedynczy BOSU Powerstax™ został 
zaprojektowany po to, by unieść BOSU® 
Balance Trainer o nieco ponad 10 cm oraz 
ustabilizować je w pozycji normalnej lub 
odwróconej. Zmiana wysokości, na której 
znajduje się BOSU, pozwala na zwiększenie 
intensywności i różnorodności treningów.  
W komplecie znajdują się 3 sztuki.

wysokość: 10 cm, szerokość: 69 cm 
waga 7,5 kg 

BOSU to uniwersalne akcesorium służące jednocześnie do ćwiczenia 
równowagi, szybkiego rozwoju czucia głębokiego (tzw. propriocepcji), 
wzmocnienia neutralnego ustawienia kręgosłupa, stabilizacji tułowia, 
poprawy ogólnej koordynacji ruchowej, poprawy umiejętności  
motorycznych oraz kształtowania sylwetki. 

Czerp siłę z niestabilności. Poznaj przybory, które zmuszą  
Twoje ciało do wykonania jeszcze większej pracy  
– dzięki temu Twój trening stanie się jeszcze bardziej efektywny.

 
kolor 

średnica

wysokość  
(po napompowaniu)

waga 

 

design podstawy 
 

limit wagowy

 

zawiera również 
 

użytek komercyjny

użytek domowy

do użytku komercyjnego

do użytku domowego

najszerszy zakres opcji 
ustawienia

kompatybilny z bosu 
powerstax

teksturowane oznaczenia  
dla precyzyjnego ustawienia 

wzmocniony uchwyt  
na dłonie i stopy

nowa strefa power zone  
i linia power line

zwiększona wytrzymałość 
dla obciążenia o wysokiej 

intensywności

wzmocniona podstawa  
dla ćwiczeń na odwróconej 

platformie

 

sugerowane sposoby 
użytkowania

czarny 
szary zacisk 

teksturowana platforma

65 cm

25,4 cm
 

8,6 kg

gumowana 
przeciwpoślizgowa 

niepozostawiająca śladów 

204 kg

 
- instrukcję użytkowania  

- pompkę 

ograniczona gwarancja na 2 lata

ograniczona gwarancja na 2 lata
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mięśnie core

równowaga

siła

cardio

sprawność

trening personalny

samodzielny trening

niebieski 
szary zacisk 

teksturowana platforma

65 cm

25,4 cm
 

9 kg

gumowana 
przeciwpoślizgowa 

niepozostawiająca śladów 

159 kg

 
- instrukcję użytkowania 

- pompkę 

ograniczona gwarancja na rok

ograniczona gwarancja na rok
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mięśnie core

równowaga

siła

cardio

sprawność

trening grupowy

niebieski 
szary zacisk 

 

65 cm

25,4 cm
 

9 kg

gumowana 
przeciwpoślizgowa 

niepozostawiająca śladów 

159 kg

 
- instrukcję użytkowania  

- pompkę 

ograniczona gwarancja na rok

ograniczona gwarancja na rok
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mięśnie core

równowaga

siła

cardio

sprawność

trening grupowy

niebieski lub różowy 
czarny zacisk 

 

65 cm

25,4 cm
 

9 kg

gumowana 
przeciwpoślizgowa 

niepozostawiająca śladów 
podstawa z 6 gumowymi nóżkami

136 kg

- 6 płyt dvd 
- tablicę ścienną 

- instrukcję użytkowania 
- pompkę

nie ma zastosowania

ograniczona gwarancja na 90 dni
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mięśnie core

równowaga

siła

cardio

sprawność

domowa siłownia

niebieski lub różowy 
neonowo-zielony zacisk 

 

50 cm

17,8 cm 

4,5 kg

gumowana 
przeciwpoślizgowa 

niepozostawiająca śladów 

113 kg

 
- instrukcję użytkowania  

- pompkę 

nie ma zastosowania

ograniczona gwarancja na 90 dni
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mięśnie core

równowaga

siła

cardio

sprawność

domowa siłownia

ćwiczenia dla młodzieży

Jak wskazuje nazwa (akronim od „Both Sides Up”) to dwustronne urządzenie.  
Jedna jego strona jest dynamiczna i elastyczna, druga — twarda i stabilna. 
Dwie ukryte w zagłębieniach rączki ułatwiają swobodne odwracanie urządzenia, 
wykorzystując raz jego dynamiczną, a raz statyczną powierzchnię. Dzięki temu  
to wielozadaniowe urządzenie symuluje ruchy pojawiające się w różnych 
dyscyplinach sportu, co czyni je niezwykle wszechstronnym przyrządem  
dającym ogrom możliwości.

Stojak do BOSU na 6 SZT

Stojak może pomieścić 6 
napompowanych BOSU. Specjalnie 
zaprojektowane półki sprawią, że 
BOSU zostanie zachowane w dobrej 
formie przez długie lata. Dodatkowy 
wieszak na stojaku pozwala na 
powieszenie akcesoriów takich jak: 
skakanki, tubingi, itd.

długość: 93 cm, wysokość: 185 cm, 
szerokość: 55 cm, waga: 35 kg



Aquabag Bullet S

Aquabag Bullet S może być napełniony 
wodą do 15 kg, jednak aby uzyskać 
najlepszy efekt niestabilności, zaleca się  
nie przekraczać 1/2 maksymalnej objętości, 
a przy większości ćwiczeń nawet 1/3. 
W praktyce zaleca się więc wypełnienie 
Aquabag Bullet S do wagi pomiędzy  
2 a 10 kg.

Aquabag Bullet M

Aquabag Bullet M może być napełniony 
wodą do 30 kg, jednak aby uzyskać 
najlepszy efekt niestabilności zaleca się  
nie przekraczać 1/2 maksymalnej objętości, 
a przy większości ćwiczeń nawet 1/3. 
W praktyce zaleca się więc wypełnienie 
Aquabag Bullet M do wagi pomiędzy  
2 a 15 kg. 

Aquabag Bullet L

Aquabag Bullet L może być napełniony 
wodą do 45 kg, jednak aby uzyskać 
najlepszy efekt niestabilności zaleca się  
nie przekraczać 1/2 maksymalnej objętości, 
a przy większości ćwiczeń nawet 1/3. 
W praktyce zaleca się więc wypełnienie 
Aquabag Bullet L do wagi pomiędzy  
2 a 25 kg. 

Aquabag Sloshball to prawdziwe wyzwanie w ujarzmianiu 
niestabilności. Prostota tego sprzętu jest genialna w swojej 
funkcjonalności: wystarczy napełnić go wodą, aby otrzymać 
przybór o niezliczonych zastosowaniach.

Aquabag Sloshball S

Aquabag Sloshball S może być napełniony 
wodą do 15 kg, jednak aby uzyskać 
najlepszy efekt niestabilności zaleca się  
nie przekraczać 1/2 maksymalnej objętości, 
a przy większości ćwiczeń nawet 1/3. 
W praktyce zaleca się więc wypełnienie 
Aquabag Sloshball S do wagi pomiędzy 
2 a 10 kg. 

Aquabag Sloshball M

Aquabag Sloshball M może być napełniony 
wodą do 30 kg, jednak aby uzyskać 
najlepszy efekt niestabilności zaleca się  
nie przekraczać 1/2 maksymalnej objętości, 
a przy większości ćwiczeń nawet 1/3. 
W praktyce zaleca się więc wypełnienie 
Aquabag Sloshball M do wagi pomiędzy 
2 a 15 kg. 

Aquabag Sloshball L

Aquabag Sloshball L może być napełniony 
wodą do 45 kg, jednak aby uzyskać 
najlepszy efekt niestabilności zaleca się  
nie przekraczać 1/2 maksymalnej objętości, 
a przy większości ćwiczeń nawet 1/3. 
W praktyce zaleca się więc wypełnienie 
Aquabag Sloshball L do wagi pomiędzy  
2 a 25 kg.

Aquabag Bullet to worek z uchwytami, którego wszechstronne możliwości 
zwiększają zaangażowanie włókien mięśniowych podczas wykonywania 
mniej i bardziej wymagających ćwiczeń. 

Kamagon

Kamagon Ball ma stały rozmiar i może być 
wypełniona wodą aż do 20 litrów. Piłka jest  
dostępna w następujących kolorach: czerwony, 
niebieski, różowy, szary. 

szerokość z uchwytami: 52 cm  
wysokość: 37 cm 
obwód: 110 cm 
waga: od 3,2 kg do ok. 21,2 kg  
(przy pełnym napełnieniu)

Kamagon Mini

Kamagon Mini to mniejsza wersja klasycznego 
Kamagona. Linie widoczne na piłce pozwalają  
na dokładny pomiar wody. Dostępne kolory: 
czerwony, fioletowy, limonkowy, niebieski,  
różowy, szary, pomarańczowy.

szerokość z uchwytami: 37 cm 
wysokość: 24 cm 
obwód: 66 cm 
waga: od 1,8 kg do 5,9 kg  
(przy pełnym napełnieniu)

Przesuwający się wewnątrz RMT® Club ciężar tworzy 
dynamiczny opór, który angażuje do ćwiczeń całe ciało, 
poprawiając siłę, moc obrotową, koordynację, stabilność 
tułowia, kondycję i równowagę ćwiczącego. 

Jego opatentowana konstrukcja otwiera nowe możliwości w treningu funkcjonalnym,  
a w porównaniu do kettlebells, hantli lub innego tradycyjnego sprzętu treningowego 
pozwala na zwiększenie zakresu i wydajności ruchu.

RMT Club

Dostępne w różnych wagach: 0.9 kg; 1.8 kg; 2.7 kg; 3.6 kg.

Piłka Kamagon Ball® została tak zaprojektowana, aby umożliwić naukę 
efektywnego, zintegrowanego ruchu angażującego całe ciało i silnie 
aktywującego mięśnie core. To nieustabilizowany ciężar wypełniony wodą, 
która poruszając się wewnątrz podczas ćwiczeń (ten ruch wody określamy 
jako Hydro-Inertia®), zmusza do większego zaangażowania włókien 
mięśniowych oraz silniej pobudza układ nerwowy, czego nie można  
osiągnąć wykonując tę samą ilość powtórzeń z jednakową wagą statyczną.  
Poręczne uchwyty umożliwiają zaś jeszcze większą dywersyfikację ćwiczeń.

wzmocniony uchwyt 
pokryty gumą

dynamicznie 
przemieszczające się 
obciążenie

wytrzymała głownia
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email: biuro@ekspertfitness.com, telefon: +48 42 640 77 22, www.ekspertfitness.com

W Y Ł Ą C Z N Y  D Y S T R Y B U T O R  M A R E K   B O S U ,  K A M A G O N ,  R M T  C L U B  O R A Z  U LT I M AT E  I N S TA B I L I T Y  W  P O L S C E :


