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01   TRENING FUNKCJONAL- 
        NY I ZRĘCZNOŚCIOWY Z          
        OBCIĄŻENIEM

Najlepszy sprzęt do treningu funkcjonalnego 
i nowoczesnych technik treningowych skon-
centrowanych na szybkości, dynamice i wy-
dajności. 

02   TRENING GRUPOWY I     
        ZAJĘCIA FITNESS

Najlepszy sprzęt do treningów w grupach, 
przy muzyce i do zajęć fitness.  

03   FITBOXE® I SPORTY 
        WALKI

Ochraniacze i worki do fit-boxing, sztuk walki 
i sportów walki.  

04    CIAŁO I UMYSŁ
Yoga, pilates, relaks i giętkość.

05   RÓWNOWAGA I STABILI
        ZACJA

Balans, trening postawy i sprzęt rehabilita-
cyjny.

06   DESIGN I WYPOSAŻENIE  
        WNĘTRZA

Oryginalne pomysły na wyposażenie wnętrza 
sali gimnastycznej oraz funkcjonalne sposo-
by na przechowywanie sprzętu.



K-SANDBAG A CARICO VARIABILE
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0101 HANTLE KETTLESOFT

Hantle Kettlesoft to miękkie i ciężkie worki z uchwytem, w kształcie hantli kettlebell. Pokryte są mocną cordurą 
i skórą ekologiczną ze wzmocnionego PVC. Są w szczególności odpowiednie do treningów w miejscach, gdzie 
bezpieczeństwo ludzi i infrastruktury jest najważniejsze. Zostały w całości wyprodukowane we Włoszech, nie spo-
wodują uszkodzenia ciała lub podłogi przy przypadkowym upadku. Jest to idealne rozwiązanie do wykonywania 
ćwiczeń przygotowujących przed przejściem do używania żeliwnych hantli kettlebells. Kettlesofts są wyposażone 
w otwory z wentylami przeciwdziałającymi rozerwaniu.

Kod
Waga (kg)
Colour
Średnica (cm)

KW7204
4
zielony i pomarańczowy
30 

KW7206
6
zielony i limonkowy
30 

KW7208
8
zielony i jasnoniebieski
30 

KW7210
10
zielony i czerwony
30 

Rack Ball & Bag
pag.90

TRENING FUNKCJONAL-
NY I ZRĘCZNOŚCIOWY Z 
OBCIĄŻENIEM



01

6 7

K-BAG Z ANATOMICZNYMI UCHWYTAMI

Wytrzymałe i całkowicie wykonane we Włoszech tak, jak klasyczne worki K-Bags, worki K-Bag z anatomicznymi 
uchwytami to ciężkie worki wypełnione piaskiem do treningu funkcjonalnego. Wyposażone w dwa nowe uchwyty 
wzdłuż długiego boku dla ułatwienia ćwiczeń Overhead, Zercher, Snatch i wielu innych. Kompatybilne ze stojakiem 
Big Ball K-Well (KW2001R i KW2002R). Siedem pokrytych gumą uchwytów.

K-BAG 

Kod
Waga (kg)
Kolor 
Średnica (mm) 
Covering

KW7306
6

520 x 220
Black PVC 

KW7309
9
Green
520 x 220
Black PVC

KW7312
12
Light blue
520 x 220
Black PVC

KW7315
15
Fuchsia
520 x 220
Black PVC

KW7318
18
Yellow
520 x 220
Black PVC

KW7321
21
Violet
520 x 220
Black PVC

K-Bags to specjalne, ciężkie worki przeznaczone do treningu funkcjonal-
nego. Mają wiele uchwytów i nowoczesny design, są odporne i całkowicie 
wykonane we Włoszech według sugestii najlepszych specjalistów. Dostęp-
ne w sześciu różnych kolorach odpowiadających wadze. Kompatybilne ze 
stojakiem Big Ball K-Well (KW2001R i KW2002R). Sześć pokrytych gumą 
uchwytów.

Kod
Waga (kg)
Średnica (mm) 
Covering

KW7106
6
520 x 220 
Pokrycie szare 
PVC 

KW7109
9
520 x 220
szare PVC  

KW7112
12
520 x 220
szare PVC 

KW7115
15
520 x 220
szare PVC  

KW7118
18
520 x 220
szare PVC 

KW7121
21
520 x 220
szare PVC 
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WORKI Z REGULOWANĄ WAGĄ

Kod
Waga (Kg)
Kolor
Średnica (cm)
Długość (cm)

KW7380
0-18
wojskowa zieleń
20 
55

Małych rozmiarów ciężki worek do treningu funkcjonalnego z 6 uchwytami, do wypełnienia piaskiem. Worki K-Sandbags 
są przydatnym narzędziem do ciężkiego treningu. Zostały wykonane z odpornego, wzmocnionego nylonu, nie mają żad-
nych zatrzasków ani suwaków, które mogłyby być niebezpieczne w trakcie użytkowania. Wszystkie worki K-Sandbags są 
wyposażone w wiele uchwytów pomocnych przy wykonywaniu ćwiczeń takich jak: trakcja, pchanie, podnoszenie, unieru-
chomienie. Każdy worek jest wyposażony w trzy torby do wypełniania – są to cylindryczne worki nylonowe hermetycznie 
zamykane na rzepy, do napełnienia osuszonym piaskiem, - które pozwalają dobrać odpowiednią wagę 
do ćwiczeń i poziomu zaawansowania ćwiczącego. Możliwość dostosowania wagi, 
liczne uchwyty i niewielkie wymiary worka czynią go idealnym sprzętem do 
treningu indywidualnego, gdyż jest on odpowiedni do ćwiczeń na każdym 
poziomie zaawansowania. Brak stabilnego rozłożenia ciężaru i asyme-
tria umożliwiają efektywny trening ze średnim i niewielkim obciążeniem 
oraz trening przygotowujący do podnoszenia ciężarów z dużym obcią-
żeniem. Osuszony piasek do napełnienia worków nie jest sprzedawany 
w zestawie, ale można go kupić osobno.

Niesamowita linia hantli kettlebells K-Well pokrytych winylem. Tak jak kula armatnia, którą w sowieckiej armii używano 
do treningu fizycznego, funkcjonalnie doskonała i przynosząca niesamowite rezultaty dla każdego mięśnia. Dowolność, 
technika i kompleksowość to główne cechy tego rodzaju ćwiczeń, które przemienią cię w mężczyznę i kobietę ze stali. 
Hantle K-Well kettlebells są wykonane z żeliwa i pokryte kolorową gumą winylową: jest to modne narzędzie do każdego 
rodzaju treningu.  

STALOWE HANTLE HOLLOW KETTLEBELL

Kompletna linia stalowych hantli kettlebells. Rozmiar han-
tli zawsze pozostaje taki sam, dlatego ćwiczący nie muszą 
zmieniać techniki używając lżejszych lub cięższych hantli. 
W ten sposób unika się ryzyka urazów nawet podczas wy-
konywania najbardziej wymagających ćwiczeń. Ze stabilną 
podstawą, niemalowanym uchwytem zapewniającym pew-
ny chwyt oraz różnymi kolorami ułatwiającymi identyfikację 
wagi nasze hantle kettlebells są zdecydowanie najlepszym 
rozwiązaniem, by spełnić wymagania najbardziej zaawanso-
wanych sportowców.

Kod
Waga (Kg)
Średnica (mm)
Wysokość (cm)
Średnica uchwytu (mm)

KB08
8
18
27
35

KB12
12
18
27
35

KB16
16
18
27
35

KB20
20
18
27
35

KB24 
24
18
27
35

KB28
28
18
27
35

WINYLOWE HANTLE KETTLEBELL

Kod
Waga (Kg)

KW2174-4
4

KW2174-6
6

KW2174-8
8

KW2174-10
10

KW2174-12
12

KW2174-16
16

KW2174-20
20

KW2174-24
24

KW2174-32
32



GIGANTYCZNA PIŁKA FUNKCJONALNA 

Nasze ciężkie, gigantyczne piłki funkcjonalne, 
opracowane i wyprodukowane w naszych wło-
skich laboratoriach są zdecydowanie większe, 
bardziej wytrzymałe i bezpieczniejsze w użyciu. 
Zakres ich wagi do 12 kg. Ich wyjątkowa wytrzy-
małość sprawia, że są idealne do najcięższego 
treningu, gdy ćwiczący chcą uzyskać maksymal-
ną siłę wybuchową mięśni poprzez rzucanie piłką 
o ścianę lub do partnera. Te specjalistyczne, cięż-
kie piłki, które są zdecydowanie większe od wszel-
kich tradycyjnych piłek lekarskich, są doskonałym 
narzędziem, by zwiększyć zintegrowaną siłę mię-
śni i ćwiczyć ciało w funkcjonalny sposób, by być 
fizycznie przygotowanym do codziennej pracy i 
sportowych wyzwań. Kształt może być nieregular-
ny. Otwory z zaworami bezpieczeństwa przeciw-
działają zbyt wysokiemu ciśnieniu wewnątrz piłki. 
Nowa wersja została wykonana z bardziej wytrzy-
małego materiału. Pasują do stojaka Big Ball K-
-Well (KW2001R i KW2002R).

Kod
Waga(Kg)
Kolor
Średnica (cm)

KW7704
4
czarny i 
pomarańczowy
36

KW7706
6
czarny i zielony
36

KW7708
8
czarny i jasny 
niebieski
36

KW7710
10
czarny i czer-
wony
36 

KW7712
12
czarny i szary
36 

WIELKA PIŁKA BIG BALL 

Kod
Waga(Kg)
Kolor
Średnica (cm)

KW7404 
4
pomarańczowy
32

KW7405 
5
zielony
32

KW7406 
6
jasny niebieski
32

KW7407 
7
czerwony
32

KW7408 
8
szary
32

Nowe, wielkie piłki K-Well są teraz pokryte bardzie odpornym materiałem, który czyni je 
odpowiednimi nawet do najcięższego treningu. Te specjalistyczne, ciężkie piłki są znacz-
nie większe od tradycyjnych piłek lekarskich. Są doskonałym narzędziem, by zwiększyć 
wytrzymałość i ćwiczyć ciało w funkcjonalny sposób, by być fizycznie przygotowanym 
do codziennej pracy i sportowych wyzwań. Ponadto dzięki miękkiemu wypełnieniu piłki 
można rzucać z całej siły do partnera bez ryzyka kontuzji, które mogłyby się wydarzyć 
przy używaniu piłek lekarskich o twardej powierzchni. Siła i szybkość to kluczowe zdolno-
ści w sporcie i jeśli chcesz je poprawić, warto trenować z piłkami K-Well Big Balls. Otwory 
z zaworami bezpieczeństwa przeciwdziałają zbyt wysokiemu ciśnieniu wewnątrz piłki. 
Nowa wersja została wykonana z jeszcze bardziej wytrzymałego materiału. Pasują do 
stojaka Big Ball K-Well (KW2001R i KW2002R).

01

10 11

D I  G U I D O  B R U S C I A

A
P

P R O V A T O  D
A

Rack Ball 
& Bag
pag.90

Rack Ball 
& Bag
pag.90



REAKTOR DO PIŁKI LEKARSKIEJ 

To urządzenie pozwala na odbijanie piłki lekarskiej dzięki spe-
cjalnie pochylonej, elastycznej macie. Rzuć piłkę z większą siłą 
albo użyj cięższej piłki, jeśli chcesz zwiększyć prędkość wyko-
nywania ćwiczeń. Ćwiczenia można wykonywać bez pomocy i 
są one bardzo przydatne, żeby zwiększyć zdolności koordyna-
cyjne i refleks w takich sportach jak rugby, koszykówka, piłka 
ręczna oraz w dyscyplinach, gdzie najważniejsze są szybkość, 
siła i balans. Sześć kątów nachylenia od 0° do 60°. Wyposażo-
ny w kółka.

Kod
Kolor
Szerokość (cm)
Długość (cm)
Maksymalna wysokość (cm)

KW6136
srebrny
95
105
90

PIŁKA LEKARSKA 

Kod
Waga (kg)
Kolor
Średnica (cm)

KW6301
1
czarny i czerwony
19

KW6302
2
czarny i czerwony
19

KW6303
3
czarny i czerwony
23

KW6304
4
czarny i czerwony
23

KW6305
5
czarny i czerwony
23

Dwukolorowa piłka lekarska K-Well to profesjo-
nalne narzędzie nieodzowne w treningu funkcjo-
nalnym, rehabilitacji i treningu podstawowym. 
Antypoślizgowa powierzchnia pokryta gumą dla 
dodatkowej przyczepność chwytu. Pasują do 
stojaka Big Ball K-Well (KW2001R i KW2002R).
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Piłka K-Well Tornado Ball to specjalistyczna 
piłka z przymocowaną liną. Ten nowoczesny 
sprzęt treningowy, który pozwoli wykonywać 
ćwiczenia przywracające ruch rotacyjny ramion, 
ustabilizować mięśnie tułowia i rozwinąć siłę 
koncentryczną w bardzo innowacyjny i jedno-
cześnie przyjemny sposób.

PIŁKA TORNADO BALL 

Kod
Waga (kg)
Kolor
Średnica (cm)

KW6312
2
czerwony
20

KW6314
4
czerwony
22

12 13

PIŁKA LEKARSKA Z UCHWYTAMI

Kod
 Waga (Kg)
Kolor

KW6328
8
 szary  

KW6329 
9
 szary  

KW6330
10
 szary  

PIŁKA DO ODBIJANIA SLAM BALL

Kod
Waga (kg)
Kolor
Średnica (cm)

KW1002
2
czerwony
22

KW1004
4
czerwony
22

KW1006
6
niebieski
22

KW1008
8
niebieski
22

KW1110
10
niebieski
22

Te specjalistyczne, ciężkie piłki mają wyjątkową cechę: 
miękko się odbijają, kiedy uderzą o podłogę. Głównie 
używane są do treningu funkcjonalnego i podstawowe-
go. Piłki te są odpowiednie do odbijania, co jest sku-
tecznym ćwiczeniem stymulującym siłę wybuchową 
mięśni abs. Szczególna cecha tego produktu polega na 
możliwości gwałtownego rzucenia piłką o podłogę bez 
ryzyka rozerwania jej lub uszkodzenia. Pasują do stojaka 
KW2001R i KW2002R.

Kod
 Waga (Kg)
Kolor

KW6324
4
 szary  

KW6325
5
 szary  

KW6326
6
 szary  

KW6327
7
 szary  



DYSKI FLATFIT

Flatfits to specjalistyczne ciężkie dyski wykonane ze wzmocnionej skóry ekologicznej, stworzone przez K-Well, by po-
móc odnaleźć nowe źródła motywacji w treningu funkcjonalnym. Łączą w sobie cechy hantli, piłki lekarskiej oraz hantli 
w kształcie kuli. Ich miękki uchwyt oraz niestabilność czyni z nich idealny sprzęt do ćwiczenia równowagi oraz ćwiczeń 
przygotowujących do sportów, gdzie najważniejszą role odgrywa rzucanie i chwytanie. 

Kod
Waga (Kg)
Kolor

Średnica (cm)

KW4401
1
 czarny i 
pomarań-
czowy
18.5

KW4402
2
czarny i 
pomarań-
czowy
18.5

KW4403
3
czarny i 
zielony 

22

KW4404
4
czarny i 
zielony 

22

KW4405
5
czarny 
i jasny 
niebieski
24

KW4406
6
czarny i 
czerwony

26

KW4408
8
 czarny i 
szary

30

KW4410
10
 czarny

34

01

14 15

Kod
Waga (Kg)
Wymiary (cm)
Materiał
Uwagi 

KW0040
od 6 do 18
60 x 40 x 20
tkanina cordura i antypoślizgowe PVC
wyposażony w taśmy do przeciągania

WOREK DO PRZECIĄGANIA SLEDIBAG K-WELL   

Worek dostępny w wersjach o różnej wadze jest idealny do ćwiczeń 
przeciągania. Dzięki materiałowi, z którego został wykonany, jest o 
wiele bardziej wygodny w używaniu niż klasyczne metalowe sanki. 
Może być wykorzystywany do ćwiczeń w pomieszczeniach jak i na 
zewnątrz. Jego waga jest regulowana poprzez worki do napełniania 
piaskiem (każdy około 6 kg). Dzięki wzmocnionym uchwytom może 
służyć jako worek z piaskiem. Jest to rewelacyjny produkt o dużym 
potencjale zastosowania.



Kod KWPBOX

PLYOMETRYCZNY SYSTEM SKRZYŃ DADOBOX 

Wszechstronność: 
System wszechstronnych skrzyń, które można 
ustawić na siedem różnych wysokości i które 
mogą być stosowane do szerokiego zakresu ćwi-
czeń. 
Bezpieczeństwo:
Cztery punkty kotwiące, antypoślizgowa podstawa 
i górna powierzchnia, absorbują wstrząsy. 
Design
Jasne i modne kolory.
Oryginalność i innowacyjność:
Odpowiednie do najmodniejszych ćwiczeń takich 
jak: trening funkcjonalny, plyometryczny, gimna-
styka kalistyczna, freerunning, przygotowanie do 
akrobatyki i ćwiczenia zwinności.

01

Cztery prostopadłościany, które można kupić 
oddzielnie, wykonane z kilku warstw materia-
łów o różnej gęstości i pokryte skóropodobnym 
wytrzymałym PVC po bokach. Różne wysoko-
ści czterech skrzyń pozwalają na wykonywanie 
skoków o progresywnym stopniu trudności oraz 
trenować szeroki zakres ćwiczeń na kondycję i 
koordynację. Podstawa i górna powierzchnia 
każdej skrzyni jest całkowicie pokryta specjal-
nym materiałem, który gwarantuje najwyższy 
poziom bezpieczeństwa w trakcie wykonywa-
nia ćwiczeń. Każda skrzynia jest wyposażona 
w rzepy, dzięki którym może być kompatybilnie 
połączona z innymi, co umożliwia ćwiczącemu 
ustawienie czterech skrzyń jedna 
na drugiej, aby stworzyć 
najbardziej odpowiednią 
kombinację z zachowa-
niem bezpieczeństwa i 
stabilności. Dzięki nowo-
cześnie zaprojektowa-
nej konstrukcji Dadobox 
stanowi jednocześnie 
miły dla oka mebel, który 
może posłużyć jako sie-
dzisko.
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ZESTAW SKRZYN DADOBOX   

Zawiera

1 x KWPBOX-15
1 x KWPBOX-30
1 x KWPBOX-45 
1 x KWPBOX-60

Kod
Kolor
Wymiary  (mm)

KWPBOX-15
szary
900 x 700 x 150

KWPBOX-30
zielony
900 x 700 x 300

KWPBOX-45
pomarańczowy
900 x 700 x 450 

KWPBOX-60
jasny niebieski
900 x 700 x 600

SKRZYNIE DADOBOX 

Idealny do rozwijania mocy i elastyczności mięśni oraz zręczności potrzebnej w spor-
tach walki.  



ZESTAW DO ĆWICZEŃ PLYOMETRYCZNYCH WSZYSTKO W 
JEDNYM K-WELL® PLYO ALL-IN-ONE 

Kod
Kolor
Wymiary (cm)
Pokrycie

KWPBOX-M 
czerwony i szary
50 x 60 x 75
wzmocniona skóra ekologiczna i antypoślizgowe PVC

Każdy trener stosujący trening plyometryczny, żeby 
zwiększyć wytrzymałość ćwiczących marzy o sprzęcie, 
który zapewnia właściwą pomoc w różnego rodzaju  
skokach na trzy wysokości (50, 60 i 75 cm). Zestaw Plyo 
All-in-One jest spełnieniem tego marzenia. To miękki 
prostopadłościan o mocnej strukturze wewnętrznej i 
trzech bokach pokrytych specjalnym, antypoślizgowym 
materiałem, by zapobiec ewentualnym kontuzjom i uła-
twić trudniejsze sesje treningowe. Skakanie nigdy nie 
było bezpieczniejsze.

01
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DREWNIANA SKRZYNIA 

Kod
Wymiary (cm)
Materiał

KWPBOX-W
51 x 61 x 76
drewno 

K-WELL® NEW PLYOBOX SET

Zestaw 3 metalowych konstrukcji, które można ustawić jed-
na na drugiej. Górna powierzchnia wykonana z drewna i obi-
ta antypoślizgowym PVC. Zestaw 3 sztuk bez możliwości 
sprzedaży pojedynczo. 

Kod
Surface (cm)
Podstawa (cm)
Wysokość (cm)

KW1003
35 x 36
46 x 46
45

KW1003
38 x 38
53 x 53
60

KW1003
42 x 42
60 x 60
75
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Skrzynia K-Well Plyo, wykonana 
z drewna wraz z zestawem do 
montażu.



DREWNIANE UCHWYTY DO TRENINGU W PODWIESZENIU 

Para drewnianych uchwytów do treningu w podwie-
szeniu, zaopatrzona w regulowane, nylonowe taśmy. 

Kod
Zewnętrzna średnica (cm)
Wewnętrzna średnica (cm)
Długość pasów (m)
Materiał obręczy

KW0070L
23.5
3.12
4
drewno brzozowe

01
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UCHWYTY DO TRENINGU W PODWIESZENIU  

Trening w podwieszeniu jest powszechnie stosowany w klubach i centrach fit-
ness: nie wymaga dużej przestrzeni, jest efektywny i tani. W tej starożytnej me-
todzie treningu mięśni, która w tej chwili jest uznawana za bardzo nowatorską, 
siła grawitacji odgrywa rolę kluczową. Dwa specjalne uchwyty żywiczne wraz z 
mocnymi taśmami wspomagającymi, które zostały wyposażone w mechanizm 
łatwego zamykania czynią zestaw K-Well idealnym zestawem do ćwiczeń w 
podwieszeniu. 
Kod
Zewnętrzna średnica uchwytów (cm)
Średnica uchwytów (cm)
Długość taśm wspomagających (m)

KW0070 
23
2.80
4.50

TRENING BRZUCHA W PODWIESZENIU  

Przydatne narzędzie do treningu brzucha w zawieszeniu, które pozwala unik-
nąć kontuzji pleców i ramion. Para podwieszek do ramion jest zaopatrzona w 
stalowy zatrzep zatrzaskowy.  

Kod
Kolor

KW5900 
czarny

BUTY ANTYGRAWITACYJNE  

Para podwieszek na kostki z hakami do zawieszenia. Są wytrzymałe, zaopa-
trzone w solidne stalowe haki i wyściełane, tak jak tradycyjne pasy do inwersji. 
Buty antygrawitacyjne przymocowane do drążka powodują zawieszenie w od-
wróconej pozycji, by przeciwdziałać ciągnącej w dół sile grawitacji. To zapew-
nia efektywne oddziaływanie na mięśnie i układ krążenia.  

Kod
Kolor
Rozmiar

KW0090
czarny
uniwersalny 

W siłowniach i studiach treningu osobistego przestrzeń jest 
cennym zasobem, dlatego wraz z K-Well doceniamy zasoby 
naszych klientów. Z dumą prezentujemy Plyo Trunks, nasze 
nowe produkty, które spełniają dwie podstawowe funkcje: 
przechowywanie przedmiotów i bezpieczny trening. We-
wnętrzna struktura sklejki zapewnia ich wytrzymałość i nie-
zawodność, a miękka, poliuretanowa wyściółka, zewnętrzne 
pokrycie ze skóry ekologicznej oraz antypoślizgowe PVC 
na górnej pokrywie czyni je idealnymi do treningu plyome-
trycznego. Skrzynie Plyo Trunks mogą być w łatwy sposób 
przenoszone dzięki ukrytym, bocznym uchwytom i mogą być 
ustawiane w stos dzięki magnesom umieszczonym na górnej 
pokrywie, tak by zwiększyć wysokość skoków.  Skrzynie Plyo 
Trunks mogą być sprzedawane pojedynczo.

K-WELL® PLYO TRUNK 

Kod
Kolor
Wymiary (cm)
Pokrycie

KP080E
czerwony i szary
60 x 80 x 42
wzmocniona skóra ekologiczna i 
antypoślizgowe PVC

KP090E
czarny i szary
60 x 80 x 62
wzmocniona skóra ekologiczna i 
antypoślizgowe PVC



ZESTAW PASÓW K-SPACE KIT PRO 

Podstawową ideą, która doprowadziła do opracowania treningu w zawieszeniu z oporem grawitacyjnym było po-
łączenie normalnej fizycznej aktywności i sportu z rewolucyjną i elastyczną metodą, która pozwala na osiągnięcie 
wspaniałych rezultatów dzięki prostemu sprzętowi. Wykraczając poza tradycyjne techniki treningu mięśni, każde 
ćwiczenie w zawieszeniu zapewnia autentyczną funkcjonalną moc, poprawia elastyczność, równowagę i stabil-
ność, które przydają się nie tylko na siłowni, ale i w codziennym życiu. Aby zwiększyć liczbę ćwiczeń i możliwości 
treningowe, K-Well stworzyło całkowicie nowy i profesjonalny zestaw do treningu w zawieszeniu: K-Spacer Kit Pro. 
Ten kompletny i uniwersalny produkt różni się od poprzedniej wersji tym, że pozwala na trening proprioceptyczny, 
podczas wykonywania całej gamy różnorodnych ćwiczeń. To jest możliwe dzięki nowemu pasowi K-Space balans 
na stalowym pierścieniu. Ponadto użytkowanie balansu K-Space poprawia umiejętności neuro-motoryczne, co pro-
wadzi do rozwoju koordynacji międzymięśniowej. Nowa wersja jest wyposażona we wzmocnione, nylonowe pasy 
oraz uchwyty pokryte teksturowaną gumą.

Kod KW0084

ZESTAW PASÓW K-SPACE 

Kod
Wersja

Kolor
Minimalna odległość pomiędzy uchwytami a 
miejscem zaczepu na ścianie lub suficie (cm)
Maksymalna odległość pomiędzy uchwytami 
a miejscem zaczepu (cm)

KW0080
przyczepione do stalowego 
pierścienia

czarny i wojskowa zieleń
130

270

KW0082
uchwyty niepołączone z 
pierścieniem, mogą być używane 
oddzielnie
czarny i wojskowa zieleń
130

270

W nowoczesnym treningu siła grawitacji stanowi punkt odniesienia. 
Pasy K-Space pracują w kierunku przeciwnym niż masa ciała i w ten 
bezpieczny sposób poprawiają wytrzymałość, stabilność, równowa-
gę, koordynację i elastyczność. Można wykonywać przyjemne ćwicze-
nia wykorzystując strukturę nośną pasów zamontowanych na ścianie 
lub przyczepionych do sufitu, składającą się z dwóch bardzo wytrzy-
małych modułów pasów oraz dwóch mocnych uchwytów do wspiera-
nia rąk lub stóp – to jest właśnie trening w podwieszeniu. Ten rodzaj 
aktywności nie tylko pobudza, ale także poprawia działanie tradycyj-
nego treningu dzięki wykonywaniu złożonych ruchów, które stymulują 
te wykonywane na co dzień. Zwiększa się reaktywność ciała i rozwija 
się kontrola mięśni brzucha. Te cechy pomagają unikać urazów i sko-
rygować postawę ciała. Nowa wersja jest wyposażona we wzmocnio-
ne, nylonowe pasy oraz uchwyty pokryte teksturowaną gumą. 
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ZAWIERA:
• 2 odporne uchwyty z tworzywa
• 2 podpory do stóp z wymiennym wypełnieniem
• 2 regulowane pasy ze stalowymi sprzączkami (kolor 
wojskowa zieleą)
• 1 stalowy pierącieą
• 1 pas wspomagający o długoąci 78 cm (czarny)
• 1 stalowy karabiączyk zatrzaskowy

ZAWIERA:
• 2 uniwersalne, regulowane pasy do zapiącia
• 2 anatomiczne podpory do dłoni/stóp
• 1 K-Space balans z pierącieniem
• 2 aluminiowe karabiączyki zatrzaskowe
• 1 pas do regulacji wysokoąci
• 1 stalowy karabiączyk zatrzaskowy

ZACZEP DO ZESTAWU PASÓW K-SPACE NA DRZWI  

Zestaw pasów jest dostępny także w wersji z zaczepem na drzwi, 
który pozwala ćwiczyć w domu lub na wakacjach.

Kod KW0085

KW0080

KW0082



PAS DO RESYSTORA PRĘDKOŚCI 

Kod
Średnica (cm)
Rozmiar
Ilość karabińczyków

KWSR01
73/116
uniwersalny
3

RESYSTOR PRĘDKOŚCI K-WELL STRONG 

Resystor prędkości K-Well o mocnym oporze ma oporność 15 kg i sta-
nowi doskonałe rozwiązanie dla treningu o średniej intensywności. 
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Resystor prędkości K-Well o bardzo mocnym oporze posiada specjalny, ana-
tomiczny, skórzany pas oraz wytrzymałą, elastyczną osłonę. Zaprojektowany 
dla zwiększenia odporności i plyometrycznej siły wybuchowej. Doceniany jest 
szczególnie przy ćwiczeniach podnoszących moc i przy treningu funkcjonal-
nym. Maksymalne bezpieczeństwo gwarantują elastyczna guma w osłonie z 
włókna nylonowego i stalowe karabińczyki. Dostosowane do intensywnego tre-
ningu.

RESYSTOR PRĘDKOŚCI K-WELL EXTRA STRONG 

24 25

Kod
Zewnetrzna średnica
Wewnętrzna średnica
Długość (m)
Opór (kg)
Współczynnik wydłużenia
Pokrycie
Materiał

KWSR01-03
17
6
3
15
1:3
czarny nylon
podwójna warstwa naturalnego lateksu

Kod
Zewnętrzna średnica (cm)
Długość (m)
Pokrycie

KWSR01-02
19
3.40
czarny nylon

GUMA OPOROWA STRONG RESISTANCE TUBE

Guma oporowa K-Well o mocnym oporze, sprzedawana samo-
dzielnie lub wraz z rezystorem prędkości. Maksymalne bezpie-
czeństwo gwarantuje osłona z włókna nylonowego i stalowe ka-
rabińczyki. 

GUMA OPOROWA EXTRA STRONG RESISTANCE TUBE

Guma oporowa K-Well o bardzo mocnym oporze, sprzedawa-
na samodzielnie lub wraz z rezystorem prędkości. Maksymalne 
bezpieczeństwo gwarantuje osłona z włókna nylonowego i stalowe 
karabińczyki. 

Kod
Zewnętrzna średnica (mm)
Długość (m)
Opór (Kg)
Współczynnik wydłużenia
Pokrycie

KWSR03
17
3
15
1:3
czarny nylon

Kod
Zewnętrzna średnica (mm)
Długość (m)
Pokrycie
Materiał

KWSR02
19
3.40
czarny nylon 
podwójna warstwa naturalnego lateksu



ELASTYCZNA GUMA K-POWER

Elastyczna guma z uchwytami, wykonana z podwójnej warstwy 
naturalnego lateksu i pokryta wytrzymałym rękawem ochron-
nym z nylonu, który zapobiega przecieraniu się i łamaniu. Ide-
alna dla wzmacniania mięśni, dostępna w trzech poziomach 
oporu.  

Kod
Waga (kg)
Kolor
Długość (cm)
Długość gumy (cm)
Poziom oporu

KPK01
6.6
pomarańczowy
140
120
1 - średni

KPK02
9
zielony
140
120
2 - mocny

KPK03
11
szary
140
120
3 – bardzo mocny
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Skakanka wykonana z linki stalowej, powleczonej 
gumą, z możliwością szybkiej regulacji długości. 

SKAKANKA SPEED ROPE 

Kod
Produkt
Materiał
Średnica (mm)
Łożyska przy uchwytach
Długość linki (m)

KW7001
Speed Rope KF
tworzywo sztuczne i stal
2.4
nie
3

KW7001D
Speed Rope KF Metal
aluminium i stal
2.4
tak
3

ROTACYJNE UCHWYTY DO POMPEK - PUSH UP PERFECT 

Para prostych i skutecznych uchwytów do wykorzysty-
wania przy pompkach i ćwiczeniach na podłodze. Dzię-
ki obracającym się uchwytom ten specjalnie zaprojek-
towany model pozwala ćwiczyć zgodnie z anatomią i 
zasadami treningu funkcjonalnego. 

Kod KW3201

UCHWYTY DO POMPEK - PUSH UP  

Proste i skuteczne narzędzie do pompek i ćwiczeń na 
podłodze. Uchwyty mogą być też wykorzystywane do 
treningu kończyn górnych na płycie wibracyjnej.

Kod KW1202

KW7001D

KW7001



TAŚMY ELASTYCZNE POWER LOOP

K-Well Power Loops to specjalne elastyczne taśmy z natu-
ralnego lateksu, wysoce odporne, idealne do progresywnego 
treningu siłowego. Mogą być używane zarówno samoistnie 
(np. do rozciągania), jak i wraz ze sztangą w trakcie ćwiczeń 
typu przysiady, wyciskanie, martwy ciąg. Dzięki ich dużej efek-
tywności są często wykorzystywane przy treningu szybkości 
i zwinności, skokach plyometrycznych, strechingu, ćwicze-
niach elastyczności, ogólnej rozgrzewce i rehabilitacji. Sprze-
dawane są w zestawie pięcioczęściowym (para gum każdego 
rozmiaru) albo w parach (para identycznych gum). Dostępne 
kolory mogą się różnić od tych pokazanych w katalogu.

Kod
Produkt zestaw
Wymiary (cm)  
Grubość (mm)
Materiał

KW6501
5-częściowy poziom
-
4.5
lateks naturalny

KW6501-1
1 poziom
200 x 1.3
4.5
lateks naturalny

KW6501-2
2 poziom
200 x 2.2
4.5
lateks naturalny

KW6501-3
3 poziom
200 x 3.2
4.5
lateks naturalny

KW6501-4
4 poziom
200 x 4.4
4.5
lateks naturalny

KW6501-5
5 poziom
200 x 6.4
4.5
lateks naturalny

WOREK BUŁGARSKI K - SHOULDER BAG 

Kod
Waga (kg)
Wymiary (cm)

KW1310
10
65 x 54 x 12

KW1311
15
65 x 54 x 12

KW1312
20
65 x 54 x 12

Konstrukcja tego produktu została całkowicie odnowiona. W tej wersji worka 
uchwyt przy cieńszych końcach został wzmocniony i częściowo pokryty wytrzy-
małym materiałem antypoślizgowy. Zwiększona odległość pomiędzy końcami 
ułatwia wykonywanie dynamicznych ćwiczeń z obciążeniem. Wypróbuj K-Shoulder 
Bag Plus, który pozwoli w jeszcze prostszy sposób na ustabilizowanie tułowia i 
zwiększenie siły wybuchowej mięśni.
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Kod KW1250

Para uchwytów ze stalowymi zaczepami i pasa-
mi o wzmocnionych szwach. 

PARA UNIWERSALNYCH UCHWYTÓW

Pasek na kostkę do ćwiczeń rozciągania kompatybilny z 
każdym urządzeniem z możliwością podpięcia zaczepu 
lub do używania z elastyczną obręczą. Sprzedawany po-
jedynczo.

PASEK NA KOSTKĘ 

Kod
Kolor
Rozmiar       
 

KW1230 
pomarańczowy i czarny
uniwersalnyRack Ball 

& Bag
pag.90
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Płotki K-Hurdle to przenośny sprzęt wykonany w formie samoistnie stojących 
przeszkód dla trenerów osobistych, siłowni, drużyn piłkarskich i trenerów 
sportowych. To prosty i praktyczny sprzęt do treningu ramion, klatki piersio-
wej, pleców, brzucha i tułowia poprzez wykorzystywanie masy ciała jako opo-
ru. Sprzedawane w parach.

PŁOTKI TRENINGOWE K-HURDLE 

Kod
Waga (kg)
Kolor
Wysokość (cm)
Długość (cm)
Szerokość (cm)
Waga dwóch przedmiotów (kg)
Wymiary opakowania

KW1018V
8
zielony  limonkowo
72
64
40
8
69 x 70 x 7.5 - waga10 Kg

PRZESZKODA JUMP IT  

Sprzęt mający na celu zwiększenie siły wybuchowej mięśni i skróce-
nie czasu reakcji, całkowicie nowy JUMP IT doprowadzi zarówno u 
początkujących jak i zaawansowanych do poprawy wyników sporto-
wych. Wykonany z miękkiego polietylenu i wyposażony w odpowied-
nio ciężką podstawę jest całkowicie odporny na zgniecenie, chroni 
twoje ruchy i zapewnia bezpieczeństwo podczas treningu.

Kod
Wymiary (cm)
Waga (kg)
Materiał
Wypełnienie

KW0092
60 x 21 x 31
2
polietylen i PVC
specjalny materiał o wysokiej odporności

ZESTAW PRZESZKÓD K-HURDLE 

Przeszkody o stałej wysokości dla treningu 
funkcjonalnego i przygotowania atletycznego. 

Kod
Wysokość (cm)
Ilość przeszkód

KW3030
30
5

KW3045
45
5

REAKTYWNA PIŁKA REACTION BALL 

Reaktywna piłka K-Well została opracowana dla poprawy czasu reakcji, zwin-
ności, szybkości,  akcji stóp, koordynacji ruchowo-wzrokowej, i siły wybucho-
wej mięśni. Idealna dla grających w piłkę nożną, baseball, softball. Zapewnia 
nowy wymiar treningu. Przymocowany uchwyt dla treningu funkcjonalnego i 
przygotowania atletycznego.  

Kod
Wymiary (cm)

KW0103
7.5/10 



PODUSZKA AB DOMINANT 

Kod
Waga (kg)
Kolor do wyboru
Materiał
Standardowy kolor
Długość (cm)
Szerokość (cm)
Wysokość (cm)

KW5302
0.8
czarny i pomarańczowy / czarny i szary / czarny i zielony
mieszanka poliuretanowa o dużej gęstości / wzmocniona skóra ekologiczna PVC
czarny i jasny niebieski
35
35
8

Poduszka zaprojektowana tak, by prawidłowo ćwiczyć mięśnie 
brzucha. Wykonana we Włoszech, idealnie dopasowuje się do 
budowy ciała i może być wykorzystywana przez osoby o znacz-
nym ciężarze ciała bez ryzyka dużego odkształcenia, gwarantuje 
przyczepność nawet do bardzo gładkich powierzchni.  Może być 
wykorzystywana na wiele sposobów, choć jej zasadnicza funkcja 
polega na podparciu odcinka lędźwiowego podczas wykonywa-
nia brzuszków dla uzyskania maksymalnego wydłużenia mięśnia 
prostego brzucha przed skurczem. 
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Kółko pokryte solidną gumową osłoną z uchwytami - idealne 
dla ćwiczeń tułowia. Uchwyty zaprojektowane tak, by je uży-
wać do trzymania rękoma lub podpierania stóp, do różnych, 
trudnych ćwiczeń na mięśnie brzucha, pleców i wszystkich 
mięśni odpowiedzialnych za stabilność tułowia. 

KÓŁKO DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI BRZUCHA K-WHEEL

Kod
Średnica (cm)

KW8001
35

32 33

Drabinka koordynacyjna The K-Well do treningu zręcznościo-
wego. W zestawie z nylonową torbą.

DRABINKA KOORDYNACYJNA 

Kod
Kolor
Długość (m)
Szerokość (cm)
Ilość szczebli

KWLD01
czarny i biały
4
45
8

STOŻKI TRENINGOWE

Trenerzy i sportowcy wykorzystuję je, by zaznaczyć przeszkody i oznaczyć 
własny teren w czasie treningu zręcznościowego i treningu szybkości. Stożki 
są dobrze widoczne, a złożone jeden na drugim łatwe w przechowywaniu. 
Dostarczane w opakowaniach po 12 sztuk. 

Kod KW0101

PACHOŁKI TRENINGOWE

Dobrze widoczne znaczniki terenu treningowego. Mają syme-
tryczny kształt i szeroką podstawę dla zapewnienia stabilności. 
Jasne kolory kontrastują z kolorem trawy, ziemi i powierzch-
niami wewnątrz budynków. Dostarczane w opakowaniach po 
6 sztuk.   

Kod KW0102



LINA TRENINGOWA

Kod
Waga (kg)
Średnica (cm)
Długość (m)
Materiał
Gumowe nasadki na końcach

KW0020
13
3.8
15
konopie 
tak

KW0025
19
5
15
konopie 
tak

Trening powraca do swoich początków, pozostawiając za sobą zaawansowa-
ne urządzenia, by odkryć na nowo proste rozwiązania. Liny konopne są naj-
częściej wykorzystywane w dyscyplinach walki, by rozwinąć siłę wybuchową 
mięśni ramion i tułowia. Wzmocnienie mięśni, mocny chwyt dłoni i redukcja 
tkanki tłuszczowej, to gwarantowane rezultaty ćwiczeń z tym sprzętem.  
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Poliestrowa, pleciona lina to nowa jakość w tre-
ningu funkcjonalnym. W przeciwieństwie do lin 
okrętowych, które po miesiącach treningu zaczy-
nają się rozplatać pod wpływem naprężania, ple-
cione liny Kross Training Rope wytrzymują dłużej i 
nie rozplatają się. Ich waga, średnica i długość po-
wodują, że są doskonałym sprzętem na każdym 
poziomie przygotowania, tak dla początkujących 
jak i osób zaawansowanych.  

PLECIONA LINA KROSS TRAINING ROPE 
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Kod
Waga (kg)
Kolor
Długość (m)
Średnica (cm)
Materiał
Gumowe nasadki na końcach
 

KW0020K
15
czarny
15
3.8
poliester
tak

WOREK TRENINGOWY WYPEŁNIONY WODĄ K-WATER BAG

Kod
Waga (kg)
Średnica (cm)
Długość (cm)

KW7350
0-10
23
70

Worek z wodą K-Water Bag został specjalnie zapro-
jektowany do treningu funkcjonalnego. Wykonany z 
wysoce odpornego PVC do napełniania powietrzem 
i wodą, wyposażony w anatomiczne mocowania i 
kilka uchwytów. Pozwala na wykonywanie ćwiczeń 
na stabilność tułowia i zapewnia poprawę kontroli 
ciała poprzez przesunięcie siły ćwiczącego z cen-
trum na partie peryferyjne ciała i odwrotnie. Ruch 
wody wewnątrz destabilizuje worek zmuszając tym 
samym ćwiczącego do intensywnego wysiłku, by 
uzyskać równowagę i kontrolę, co angażuje całe 
ciało i stymuluje mięśnie tułowia.

Miękkie hantle w kształcie piłki o różnych wagach. 
Mogą być napełnione wodą lub piaskiem, co pozwa-
la uniknąć ryzyka obrażeń wśród ludzi lub uszkodzeń 
obiektów w razie przypadkowego zderzenia. Stanowią 
ważne rozwiązanie w treningu funkcjonalnym i mogą 
być wykorzystywane dla kreowania zręczności i do 
ćwiczeń balistycznych. Są one szczególnie zalecane 
w programach ćwiczeń przygotowawczych do trenin-
gu funkcjonalnego oraz w programach wychowania 
fizycznego dla dzieci. 

PIŁKA WYPEŁNIONA WODĄ K-WATER BELL 

Kod
Waga (kg)

KW6561
0.9-3

Profesjonalna lina do wspinania wykonana z nylonu. 

LINA DO WSPINANIA

Kod
Średnica (cm)
Długość (m)
Materiał

KW0015
3.8
5
Nylon



SZTANGA KROSS BARBELL

Kod
Produkt
Waga (kg)
Długość (cm)
Dopuszczalne obciążenie
Średnica chwytu (mm)
Średnica adapterów obciążenia (mm)
Materiał

KWB086
sztanga Kross Barbell dla mężczyzn
20
220
680 Kg / 1500 Ib
28
49.8
wysoce wytrzymała stal stopowa

KWB086W
sztanga Kross Barbell dla kobiet
15
201
225 Kg / 500 Ib
25
49.8
wysoce wytrzymała stal stopowa

01
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CZARNE OBCIĄŻENIE DO SZTANGI K-WELL

Czarne, profesjonalne obciążenia do 
sztangi z otworem 50 mm. Ich średni-
ca zewnętrzna jest standardowa, czyli 
nie zmienia się w zależności od wagi. 
Pokryte są gumą i są w stanie zamorty-
zować każdy rodzaj uderzenia. Sprzeda-
wane parami.

Kod
Waga (kg)
Średnica (mm)
Grubość (mm)

KWB105 
5
45
32

KWB110 
10
45
46

KWB115 
15
45
68

KWB120 
20
45
90

OBCIĄŻENIE DO SZTANGI BUMPER PLATE KROSS

Profesjonalne obciążenia do sztangi K-Well z otworem 50 mm. Ich średnica zewnętrzna jest standardowa, czyli nie 
zmienia się w zależności od wagi, by zamortyzować uderzenie po olimpijskim podnoszeniu. Idealne do treningu o dużej 
intensywności. Sprzedawane parami.

Kod
Waga (kg)
Wymiary (mm)
Grubość (mm)

KWB005 
5
45
25

KWB010 
10
45
36

KWB015 
15
45
47

KWB020 
20
45
56

Kod
Produkt

KWB035
para zacisków 

KWB006
para zacisków 
sprężynowych

Para zacisków sprężynowych do zabezpieczenia obciążenia na 
sztandze. Średnica 50 mm.

Profesjonalna sztanga w dwóch wersjach dla kobiet i dla mężczyzn, z adapterami obciążenia montowanymi na łoży-
skach do ćwiczeń martwego ciągu.  

ZACISKI I ZACISKI SPRĘŻYNOWE 



PLATFORMA DO PODNOSZENIA CIĘŻARÓW LIFT SPACE

Profesjonalna platforma do podnoszenia ciężarów K-Well jest wytrzymała, 
wszechstronna i niezwykle elastyczna. Ma trzy centymetry grubości i wy-
konana została ze specjalnej mieszanki recyklingowej gumy oraz kon-
glomeratu. Te cechy gwarantują najwyższy poziom amortyzacji ude-
rzeń. Rama o ściętym profilu ułatwia umieszczenie platformy w 
każdym miejscy siłowni bez konieczności przytwierdzania 
do podłoża.   
Zapewnia ochronę przed hałasem, absorbuje wstrzą-
sy, amortyzuje uderzenia. 
Bezpieczeństwo: bezpośrednie podczas ćwiczeń na plat-
formie oraz pośrednie ze wzglądu na bezpieczne, ścięte krawę-
dzie ramy platformy. 
Wersja Lift Basic ma te same cechy co wersja Pro, ale jest wykonana w całości z 
gumy i dlatego jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne. 

Kod
Wymiary (mm)
Szerokość (cm)
Materiał

KWLIFT/PRO
300 x 200
3
guma z recyklingu i konglomerat 
zabezpieczający przed odrzutem

KWLIFT/BAS
300 x 200
3
guma z recyklingu

SZTANGA BARBELL BASIC 

Kod
Waga (kg)
Długość (cm)
Dopuszczalne obciążenie (kg)
Średnica chwytu (mm)
Średnica adapterów obciążenia (mm)
Materiał

KWB086B
22
220
200
28
50
stal

01

Wielokierunkwy uchwyt obrotowy na końcówkę sztan-
gi, który pozwala na wykonywanie różnych ćwiczeń z 
zakresu treningu mięśni głębokich - core training. Ze-
staw składa się z trójkątnej podstawy, na której można 
umieścić obciążenie 50 mm dla lepszej stabilności, 
uchwytu pasującego do końca sztangi oraz opcjonal-
nie podwójnej rączki, którą można założyć na przeciw-
legły koniec sztangi, by zwiększyć zakres możliwych 
do wykonywania ćwiczeń. Obciążenie i sztanga nie są 
wliczone. 

UCHWYT OBROTOWY NA GRYF K-CORE 

Kod
Wymiary (cm)

KW8032
71 x 65 x 24
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POLIURETANOWE OBCIĄŻENIE OLIMPIJSKIE K-WELL PU 
OLYMPIC PLATES
  

Kod
      Waga (kg)
Średnica (mm)
Grubość (mm)
      Sprzedaż w parach

KWPU01 
1.25
16.2
28.5
tak t

KWPU02 
2.5
16.2
37.5
tak t

KWPU05 
5
27.5
37
tak t

KWPU10 
10
27.5
53
tak t

KWPU20 
20
41.5
47
tak t

GUMOWE OBCIĄŻENIE OLIMPIJSKIE K-WELL RUBBER 
OLYMPIC PLATES 

Kod
      Waga (kg)
Średnica (cm)
Grubość (cm)
      Sprzedaż w parach

KWRU01 
1.25
16.5
26
tak t

KWRU02 
2.5
20.5
32
tak t

KWRU04 
5
24.5
40
tak t

KWRU10 
10
32
46
tak t

KWRU20 
20
40
52
tak t



TRENING FUNKCJONALNY Z OPONĄ K-WELL® 
FUNCTIONAL REVOLVE

Trend treningu funkcjonalnego rozpropagował używanie niekonwencjonalnego sprzętu, takiego jak opony do cię-
żarówki. Nie każda siłownia zdołała się do tego trendu dostosować, a ćwiczenia wykonywane z tego rodzaju 
sprzętem mogą być naprawdę ciekawe. Dlatego stworzyliśmy nowy rodzaj pokrowca K-Well Functional Revolve, 
który jest profesjonalnym pokrowcem na oponę do ciężarówki. Tylko K-Well oferuje opony wraz ze specjalnym 
pokrowcem wykonanym z PVC gwarantującym maksimum higieny. Jego wygląd przykuwa uwagę. Ma nitowane 
uchwyty. Dzięki naszemu pomysłowi twój klient będzie mógł wykonywać niekonwencjonalne podnoszenia bez 
konieczności rezygnowania z profesjonalizmu i higieny. 

KLATKA TRENINGOWA K-WELL® 
POWER RACK 

Kod
Wymiary (cm)
Profile (mm)
Szerokość (mm)
Kolor

KW-RACK
171 x 2018 x 2290
75 x 75
2
czarny

01

Adjustable bench press by K-Well.

REGULOWANA ŁAWECZKA DO 
ĆWICZEŃ K-WELL® 
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Kod
Długość (cm)
Szerokość (cm)
Wysokość (cm)
Wysokość oparcia (cm)
Regulacja oparcia

KW-BENCH
138
78
51
137
6

Kod
Waga (kg)
Średnica zewnętrzna (cm)
Materiał

KW-REVOLVE
80
105
Opona ciężarówki z recyklingu i PVC



PODŁOŻE K-WELL® FLOOR 4F 100 

Odporne na ścieranie, antypoślizgowe płyty wykonane z granulowanej 
gumy. Łatwe w montażu, nie wymagają użycia kleju. Zostały zapro-
jektowane dla tych przestrzeni treningowych, które wymagają redukcji 
zagrożeń wynikających z możliwości upuszczenia ciężkiego sprzętu i 
dla zachowania w dobrej kondycji powierzchni bazowych. Najwyższa 
ochrona i odpowiednia przyczepność są zagwarantowane nawet w trak-
cie wykonywania najcięższych ćwiczeń. Mogą być  nałożone na starą 
podłogę lub bezpośrednio na wylewkę w fazie planowania.  

Kod
Waga (kg/m2)
Kolor
Wymiary (cm)
Grubość (mm)

KWF100N
9.6
czarny 
50 x 50
10

OGUMOWANE HANTLE K-WELL® RUBBER ESA DUMBBELLS

01

ZESTAW OGUMOWANYCH HANTLI K-WELL® PRO WELL 
RUBBER DUMBBELLS 
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Kod 
Waga (kg)

KWE025
2.5

KWE050
5

KWE075 
7.5

KWE100
10

KWE125
12.5

KWE150
15

KWE175 
17.5

KWE200
20

Kod
Sprzedaż
Wzrost wagi o kg

KWCR02-20
zestaw 2-20 kg, 10 par
2

KWCR02-30
zestaw 2-30 kg, 15 par
2

Kod
Wymiary (cm)

KW2800
242 x 73 x 86

STOJAK NA HANTLE K-WELL DUMBBELLS RACK 

Praktyczny stojak, który może pomieścić 
do 10 par hantli.

PODŁOŻE K-WELL®  FLOOR 4F 200  

Płyty wykonane z granulatu gumowego o wysokiej gęstości, amortyzują-
ce uderzenia, antypoślizgowy i odporne na ścieranie. Łatwe w montażu, 
nie wymagają użycia kleju. Zostały zaprojektowane dla tych przestrzeni 
treningowych, które wymagają redukcji zagrożeń wynikających z możli-
wości upuszczenia ciężkiego sprzętu i dla zachowania w dobrej kondycji 
powierzchni bazowych. Najwyższa ochrona i odpowiednia przyczepność 
są zagwarantowane nawet w trakcie wykonywania najcięższych ćwiczeń. 
Mogą być  nałożone na starą podłogę lub bezpośrednio na wylewkę. To 
podłoże to najlepszy produkt spośród oferowanych w tym zakresie przez 
K-Well ze względu na łatwą instalację, możliwość wszechstronnego użyt-
kowania, brak konieczności konserwacji oraz stosunek ceny do jakości.

Kod
Waga (kg/m2)
Kolor
Wymiary (cm)
Grubość (mm)

KWF200N
19.2
czarny  
50 x 50
20

PODŁOŻE K-WELL®  FLOOR 4F ROLL 06 E 08   

Linia podłoży dostarczanych w rolkach wykonanych z recyklingowej gumy 
do przestrzeni wykorzystywanych do treningu funkcjonalnego, zajęć fit-
ness i ćwiczeń cardio. Idealne do zredukowania zagrożeń wynikających z 
możliwości upuszczenia ciężkiego sprzętu i zachowania w dobrej kondycji 
powierzchni bazowych. Taka nawierzchnia gwarantuje najwyższą ochronę, 
odpowiednią nawet w trakcie wykonywania najcięższych ćwiczeń. Mogą 
być  nałożone na starą podłogę lub bezpośrednio na wylewkę. Najlepsza 
jakość w dobrej cenie gwarantuje oszczędność i zapewnia odpowiednie 
warunki techniczne.  

Kod
Waga (kg/m2)
Gęstość (kg/m3)
Wymiary rolki (m)
Grubość (mm)

KWFROLL6
6.3
1050
10 x 1.25 
6

KWFROLL8
8.4
1050
10 x 1.25
8

Hantle dumbbells ze stali i gumy. Sprze-
dawane parami.

Zestaw profesjonalnych hantli dumbbells. 
Stal pokryta gumą.



K-SANDBAG A CARICO VARIABILE
TRENING GRUPOWY I     
ZAJĘCIA FITNESS02

Kod
Waga (Kg)
Waga netto (Kg)
Średnica (cm)
Wysokość (cm)
Średnica sprężyn (mm)
Liczba nóg
Wymiary opakowania (cm)av

KW6140
14
13
115
27
105 / 3.2
8
117 x 64 x 10

Rebounding to ćwiczenia fizyczne, które są 
wykonywane przy użyciu trampoliny. Pozy-
tywne opinie, które otrzymaliśmy z centrów 
fitnessu, które zakupiły podobny sprzęt z 
naszego katalogu skłoniły nasz zespół do 
wprowadzenia Rebgym, nowej elastycznej 
trampoliny zaprojektowanej i wyprodukowa-
nej przez K-Well do profesjonalnego użytku.  
Skakanie, a raczej odbijanie się na Rebgym 
jest skutecznym i zabawnym ćwiczeniem, 
odpowiednim dla każdego. Trening z Reb-
gym jest łatwy i tani: trampolina jest bardzo 
przystępna cenowo i idealna do ćwiczenia 
w grupach oraz ich motywowania, 
zapewniając szybkie i długo-
falowe rezultaty dostrze-
galne w ciele i dobre 
dla ducha. 
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TRAMPOLINA REBGYM®  

Profesjonalna, elastyczna trampolina 
dla ćwiczeń grupowych lub treningu 
indywidualnego. Jest wyposażona w 8 
stalowych składanych nóg, by po zło-
żeniu zajmować jak najmniej miejsca. 
Sprężyny są pokryte zabezpieczeniem 
z czarnego odpornego nylony, a otwo-
ry na nogi są wzmocnione wyściółką z 
TPR. Sprężyny wykonane ze stali har-
towanej są pokryte osłoną z tworzy-
wa. Każda składana noga kończy się 
małą gumową, wzmocnioną stopką. 
Trampolina może być złożona na 
pół, co ułatwia transport.

02



DRĄŻEK DO ĆWICZEŃ DIAMOND BODY BAR

Kod
Waga (kg)
Kolor
Długość (cm)

KWD1103-2
2
pomarańczowy 
123

KWD1103-3
3
zielony
123

KWD1103-4
4
jasny niebieski
123

KWD1103-5
5
różowy
123

SZTANGA Z SZEŚCIOKĄTNYMI OBCIĄŻENIAMI DIAMOND 
SET PUMP – PEŁNY ZESTAW 

Kod KWD3011

Sztanga Diamond Set Pump zawiera w zestawie:
• 2 x 5 kg ogumowane stalowe obciążenia – kolor ja-

sny niebieski
• 2 x 2,5 kg ogumowane stalowe obciążenia - kolor 

zielony
• 2 x 1,25 kg ogumowane stalowe obciążenia - kolor 

pomarańczowy
• 130 x 3 cm gryf z ogumowanym chwytem 

(waga 1,8 kg)
• Czarne, wykonane z tworzywa zaślepki na 

końce gryfu chronią podłogę przed uszkodzeniami 
• Para zacisków sprężynowych z uchwytami z tworzywa
• Waga całkowita: około 19,5 kg
• Kompletny zestaw wykonany ze stali pokrytej wysokiej 

jakości gumą i wagą obciążeń kodowaną według kolo-
rów

• Uniwersalny chwyt: obciążenia mogą być również wy-
korzystane do hantli

• Ekskluzywny, zapobiegający toczeniu się sześciokątny 
kształt Diamond

Zestaw lekki Diamond Set zawiera:
• 2 x 2,5 kg ogumowane stalowe obciąże-

nia - kolor zielony
• 2 x 1,25 kg ogumowane stalowe obcią-

żenia – pomarańczowy
• 130 x 3 cm wygodny gryf z ogumowa-

nym chwytem (waga 1,8 kg)
• Czarne, wykonane z tworzywa zaślepki 

na końce gryfu chronią podłogę przed 
uszkodzeniami

• Para zacisków sprężynowych z uchwy-
tami z tworzywa

• Waga całkowita: około 9,5 kg

SZTANGA Z SZEŚCIOKĄTNYMI OBCIĄŻENIAMI DIAMOND 
SET LIGHT – ZESTAW LEKKI 

46 47
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Kod KWD3011L

KWD3011-1
KWD3011-2 
KWD3011-5  
KWD3011-4  
KW3011-3  

Zestaw hantli do profesjonalnego użytku z 12 wymiennymi 
obciążeniami. Kompatybilne z obciążeniami Diamond K-Well 
Pump.

Jeden zestaw zawiera:
• 4 obciążenia – 1,25 kg
• 4 obciążenia – 2,5 kg
• 4 obciążenia - 5 kg
• 2 x 30 mm drążki do hantli z ogumowanym chwytem 
• 4 zaciski sprężynowe

ZESTAW HANTLI Z SZEŚCIOKĄTNYMI OBCIĄŻENIAMI 
DUMBBELL SET DIAMOND

Kod KW3011-9

Drążki do hantli z ogumowanym chwytem (2 x 30 mm)

Kod RE2009-H

Ekskluzywny zestaw do podnoszenia ciężarów Diamond Set Pump charakteryzuje się 
nowoczesnym wzornictwem, modnymi kolorami, gryfem o miękkim chwycie i ogumo-
wanymi stalowymi obciążeniami. Design sztangi Diamond czyni z niej produkt wyjątko-
wy, doskonały dla centr odnowy biologicznej oraz najbardziej wymagających trenerów.   

Kij do ćwiczeń stanowiący uzupełnienie linii Diamond, doskonale współgra z wzornictwem ciężarków oraz sztang z tej 
samej linii. Dzięki swojemu nowoczesnemu wzornictwu i kolorystyce to najbardziej popularny sprzęt do treningu ogól-
norozwojowego i treningu funkcjonalnego. Wszechstronny, łatwy w przechowywaniu i dostępny w wersjach o różnym 
ciężarze sprzęt, który doskonale się sprawdzi  przy wprowadzaniu treningu z wolnym ciężarem. Jest szczególnie sku-
teczny i zapewnia bezpieczny trening. Może być używany także przy ćwiczeniach ze steperem K-Well Step lub półpiłką 
Emiball. Przechowywanie w stojaku na drążki (KW3001).

2 x 1,25 kg ogumowane stalowe obciążenie – kolor pomarańczowy 
2 x 2,5 kg ogumowane stalowe obciążenie – kolor zielony
2 x 5 kg ogumowane stalowe obciążenie – kolor jasny niebieski 
130 x 3 cm gryf z delikatnym i wygodnym chwytem, waga 1,8 kg
para zacisków sprężynowych z uchwytami z tworzywa do hantli 

AKCESORIA DOSTĘPNE ODDZIELNIE



STEPER AEROBIKA STEP

Steper Aerobika® jest kluczowym sprzętem dla tre-
ningu grupowego i został całkowicie wykonany we 
Włoszech w procesie formowania rotacyjnego. Ten 
produkt o różnych stopniach sprężystości, z trój-
stopniową regulacją wysokości, antypoślizgową 
wierzchnią platformą oraz chwytliwymi stopkami, 
idealnie reprezentuje naszą typową włoską jakość, 
styl i niezawodność. 

Kod
Waga (kg)
Kolor

Wysokość (cm), regulowana w trzech poziomach
Wymiary (cm)

AEAK05
około 6,9
czarna podstawa, 
szara stopa

15/19/23
36 x 90/95

AEAK05B
około 6,9
niebieska podsta-
wa, zielona stopa

15/19/23
36 x 90/95

AEAK05GA
około 6,9
szara podstawa,  
pomarańczowo 
zielona stopa
15/19/23
36 x 90/95

AEAK05GV
około 6,9
szara podstawa, 
zielona stopa

15/19/23
36 x 90/95

SZECIOKĄTNE WINYLOWE CIĘŻARKI DIAMOND 

Kod
Waga (kg)
Kolor

KWD2143-1
1
pomarańczowy 

KWD2143-2
2
zielony

KWD2143-3
3
jasny niebieski

KWD2143-4
4
różowy

KWD2143-5
5
żółty

Eleganckie, zapobiegające toczeniu się, sześciokątne 
hantle wykonane według wzornictwa serii Diamond. No-
woczesny design i jasne kolory sprawiają, że jest to bar-
dzo modna linia produktów, do wyposażenia centr spor-
towych i które wpisują się w najnowsze modowe trendy. 
Przechowywanie na stojaku do hantli (KW2506R). Odpor-
ne na zużycie i łatwe w utrzymaniu w czystości. 

Anatomiczne hantle do treningu funkcjonalnego, fit-boxingu, 
boxingu, aerobiku i rehabilitacji. Ich szczególnie ergonomiczny 
kształt czyni je idealnym sprzętem do ćwiczeń wymagających 
właściwego chwytu. 

ANATOMICZNE WINYLOWE CIĘŻARKI 

48 49
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Kod
Waga (kg)
Kolor

KW2153-1
1
zielony

KW2153-2
2
pomarańczowy

CZĘŚCI ZAMIENNE DO STEPERA 

Kod
Typ

Forma sprzedaży

AE104
gumowa nakładka na 
stopę
opakowanie 40 sztuk

AE501
klipsy zatrzaskowe

40 pieces pack

AE5003
klipsy zatrzaskowe

opakowanie 40 sztuk

AE501
stopa do podstawy

opakowanie 40 sztuk

15
 c
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ELASTYCZNA LINKA OPOROWA Z UCHWYTAMI DO 
ĆWICZEŃ AEROBIKA RESISTANCE TUBE WITH HANDLES

Elastyczne linki wykonane z podwójnej war-
stwy naturalnego lateksu. Dwa mocne uchwy-
ty na końcach linek posiadają czarne chwyty 
z twardej pianki o średnicy 28 mm i czarne 
pasy. Linki występują w trzech odcieniach 
szarości, które odpowiadają trzem poziomom 
oporu oraz mają odpowiednie oznaczenia na 
uchwytach. Ułatwienie wybóru odpowiedniego 
poziomu daj możliwość wykonywania ćwiczeń 
w sposób progresywny. Produkt doskonały dla 
profesjonalnego wykorzystania i intensywne-
go treningu.

Kod
Kolor
Średnica (mm)
Długość (cm)
Poziom
Opór

STB01
jasno szary
10
140
1
lekki

STB02
szary
11
140
2
średni

STBO3
ciemno szary
12
140
3
duży

MATA POŚLIZGOWA SKID-IT 

Kod
Materiał
Spód
Wymiary(cm)
Cecha
Pokrowiec     

KW-SKID
PVC
antypoślizgowe PVC
100 x 150
4 gumowe zamki
opcjonalnie

Mata do ćwiczeń w ślizgu reprezentuje innowacyjny trend w bran-
ży fitness: poślizg to jeden z rzadziej wykonywanych ruchów i jed-
nocześnie jeden z najbardziej treningowo skutecznych. Dlatego z 
dumą możemy zaprezentować to nowe, rewelacyjne wyposażenie, 
które uzupełniają nakładki na buty i podpórki do rąk. 
Technical Partner

Elastyczna linka oporowa w rol-
ce do przycięcia na preferowaną 
długość. 

LINKI OPOROWE W ROLCE

Kod
Kolor
Długość (m)
Opór

KWAL01
pomarańczowy
25
lekki

KWAL02
zielony
25
średni

KWAL03
jasny niebieski
25
duży

KWAL04
różowy
25
bardzo duży

50 51
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Mocne, oporowe pętle do ćwiczeń kończyn 
dolnych 

ELASTYCZNE PĘTLE DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH TOP LINE 

Kod
Kolor
Średnica (cm)
Poziom
Opakowanie ilość minimalna

KW1717
pomarańczowy
24
lekki
5 sztuk

KW1718
zielony
24
średni
5 sztuk

KW1719
jasny niebieski
24
zaawansowany
5 sztuk

KW1720
różowy
24
bardzo zaawansowany
5 sztuk



TAŚMY BANDEL

Bandel to wysokiej jakości taśmy elastyczne, uniwersalne i od-
powiednie do treningu fitness i pilates, ćwiczeń rehabilitacyjnych 
i tonizujących. Taśmy K-Well Bandel są odporne na rozrywanie i 
zgniatanie, także w czasie używania w wodzie. Taśma została po-
dwójnie zespolona tworząc siedem chwytów, które pozwolą na 
wykonywanie wielu, różnorodnych ćwiczeń. 

TAŚMY W KSZTAŁCIE PĘTLI DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH 
AEROBIKA® ELASTIC BANDS

Kod
Kolor
Długość (cm)
Szerokość (cm)
Poziom
Opakowanie ilość minimalna

PBD01
pomarańczowy
30
2.4
1
10 sztuk

PBD02
zielony
30
2.4
2
10 sztuk

PBD03
szary
30
2.4
3
10 sztuk

Taśmy do ćwiczeń oporowych Aerobika, wykonane z 
naturalnego lateksu, dostępne w różnych kolorach od-
powiadających trzem poziomom oporu. Numery iden-
tyfikujące poziom oporu (1-2-3) oraz logo są wyraźnie 
widoczne jako biały napis na taśmie.

Elastyczne taśmy do ćwiczeń 
fitness i pilates. Taśmy są ta-
nie i łatwe w użyciu, bardzo 
skuteczne, zwiększają siłę, wy-
trzymałość oraz koordynację w 
ćwiczeniach rehabilitacyjnych 
mających na celu rozwój siły 
mięśniowej i zwiększenie mobil-
ności.  

TAŚMY OPOROWE PILATES BAND 

52 53
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Kod
Kolor
Opór
Rolka (m)

KW2530
różowy
lekki 
25

KW2545
fioletowy
średni
25

KW2555
zielony
mocny
25

Kod
Kolor
Długość (cm)
Szerokość (cm)
Opór
Sprzączka do tworzenia pętli

KWCM01
pomarańczowy
100
4
Poziom 1
nie

KWCM02
zielony
108
4
Poziom 2
nie

KWCM03
szary
100
5
Poziom 3
tak

KWCM04
niebieski
100
5
Poziom 4
tak



MATA TOKIO  

Kod
Kolor
Wymiary (cm)

KWMD60P
niebieski
150 x 60 x 1

Wysokiej jakości mata składana na 4 części, z 
wysoce odporną powierzchnią pokrytą włóknem 
węglowym. 

54 55
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MATA DO PILATES 

Kod
Kolor
Wymiary (cm)
Dystans pomiędzy otworami (cm)

KW3021-G
szary
179 x 60 x 1.5
46.5

Wysokiej jakości mata, która jest bardzo miękka i została specjalnie pomy-
ślana jako mata do ćwiczeń pilates grupowych i indywidualnych. Polecamy 
ją także do tych zajęć, które wymagają komfortu, bezpieczeństwa oraz du-
żej przyczepności, jak na przykład ćwiczenia dla seniorów, do rehabilitacji 
oraz do ćwiczeń typu joga.

MATA Z WŁÓKNEM WĘGLOWYM 

Kod
Kolor
Wymiary (cm)

KWMD140
niebieski
40 x 55 x 0.8

Mata do ćwiczeń z otworami do zawieszenia, pokry-
ta bardzo odpornym włóknem węglowym. 

MATA SPORTOWA 

Kod
Kolor
Wymiary (cm)

KWPG001
niebieski
140 x 60 x 1

KWPG002
niebieski
120 x 50 x 0.7

Mata do ćwiczeń z otworami, odporna na wodę i pot, 
ze specjalną powłoką antybakteryjną zapobiegającą 
rozprzestrzenianiu się bakterii i grzybów. Łatwa do 
zmywania przy pomocy szmatki i tradycyjnego środka 
czyszczącego. 

MATA DO ĆWICZEŃ K-WELL STUDIO MAT  

Kod
Waga Kg)
Wymiary (cm)
Dystans pomiędzy otworami (cm)

TMT01
1.1
100 x 50 x 0.95
36.5 

Mata do ćwiczeń do profesjonalnego użytku wykonana 
w standardzie 3P PVC, co gwarantuje pełną zgodność z 
regulacjami europejskimi. Posiada otwory do powiesze-
nia umożliwiające łatwe przechowywanie. Otwory mają 
średnicę 18 mm, a przestrzeń między nimi wynosi 36,5 
cm. Ta uniwersalna mata może być wykorzystywana do 
wszelkich ćwiczeń bodyweight. Polecamy ją szczególnie 
klubom, które chcą używać jednaj maty do wszystkich 
rodzajów ćwiczeń w grupach. 

NOWA MATA DO JOGI

Mata idealna do ćwiczenia wszelkich pozycji w jodze i do 
stretchingu. Wykonana ze specjalnej gumy PVC. Łatwo się 
ją czyści, jest bardzo odporna, cienka i idealnie przylega do 
podłogi. Wyposażona w otwory do zawieszenia. 

Kod
Wymiary (cm)
Kolor

KW3016V
172 x 60 x 0.4
zielony



OBCIĄŻNIKI NA KOSTKI I NADGARSTKI K-WELL

Linia profesjonalnych obciążników na kost-
ki i nadgarstki, całkowicie wykonanych we 
Włoszech, z powłoką z neoprenu. Dzięki 
specjalnej technologii wykonania materiał 
wewnętrzny nie wychodzi na zewnątrz. 

Kod
Waga (Kg)
Kolor standardowy

KW7505 
2 x 0.5
czerwony i czarny

KW7510
2 x 1
czerwony i czarny

KW7515
2 x 1.5
czerwony i czarny

KW7520
2 x 2
czerwony i czarny

MATA POLI  

Kod
Kolor

Wymiary (cm)
Cecha

BB1771
niebieski z czarną powłoką po jednej 
stronie
180 x 60 x 1
składana na trzy, z otworami do zawi-
eszenia 

BB1771E
niebieski z czarną powłoką po jednej 
stronie
180 x 60 x 1
nieskładana, z otworami do zawieszenia

Mata do ćwiczeń ze spienionego po-
liestru, częściowo pokrytego powłoką 
antypoślizgową.

Specjalnie zaprojektowane urządzenie K-Well AB Shaper Pro do ćwiczenia 
brzuszków gwarantuje bezpieczny i wygodny trening. Mata zintegrowana z 
wyściełaną poduszką zapewnia komfortową podporę odcinka szyjnego od 
samego początku wykonywania ćwiczeń i zapobiega niewłaściwym prze-
ciążeniom.  

URZĄDZENIE DO BRZUSZKÓW AB SHAPER PRO 
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Kod
Wymiary (cm)

KW8120
94 x 65 x 66

WZMOCNIONE OBCIĄŻNIKI NA KOSTKI I NADGARSTKI 
AEROBIKA® STRONG ANKLE/WRIST WEIGHTS

Szeroka gama obciążników na kostki i nadgarstki z rzepami. 

Kod
Wags (Kg)
Kolor

AEBB1001 
2 x 0.5
niebieski jasny

AEBB1002 
2 x 1
niebieski jasny

AEBB1003 
2 x 1.5
niebieski jasny

AEBB1004 
2 x 2
niebieski jasny

AEBB1005 
2 x 2.5
niebieski jasny

AEBB1006 
2 x 3
niebieski jasny

MIĘKKA MATA 

Mata uniwersalna, wykonana z kauczuku nitrylowego NBR o 
wysokiej gęstości. Wyposażona w otwory do zawieszenia.

Kod
Wymiary (cm)
Kolor
Materiał
Dystans pomiędzy otworami (cm)
Gęstość

KW3020R
173 x 61 x 1
czerwony
NBR
50,50
80°

Rack Mat 
pag.89



K-SANDBAG A CARICO VARIABILE03 WOLNOSTOJĄCY 
WOREK TRENINGOWY 
FITBOXE BASIC BAG 

Wolnostojący worek treningowy wykonany 
z myślą o treningu grupowym w klubach 
sportowych, w szczególności dla zajęć fit-
-boxingu. Sprzęt został przetestowany i jest 
używany od lat w najlepszych centrach fit-
ness. Stanowi obecnie najlepszy wybór ze 
względu na jakość i sposób wykończenia. 
Wypełnienie worka nie jest dostarczane.

Kod
Wysokość - 2 poziomy (cm)
Średnica podstawy (cm)
Średnica worka (cm)
Masa własna (kg)
Standardowe pokrycie

Zalecana ilość piasku (kg))

FBAB03
152/182
55
34
około 9.5
czerwony worek z logo Fitboxe / szara 
podstawa
25/50 maksymalnie

FBABO3V
152/182
55
34
około  9.5 
zielony worek z logo Fitboxe / szara 
podstawa 
25/50 maksymalnie
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58 59

ŁAPY PAO FITBOXE®

Łapy pao można przymocować do każdego rodzaju wolnosto-
jącego worka treningowego z naszej kolekcji. Mają zaokrąglony 
kształt, specjalną wyściółkę nadgarstka oraz taśmy do owinięcia 
wokół, które umożliwiają wykorzystywanie ich jako łapy pao. Do-
łącz do Fitboxe Academy po więcej informacji o treningu fit-bo-
xing.

Kod
Kolor
Wymiary (cm)

FB0014
czarny  
24 x 29 x 9

ŁAPY TRENINGOWE BAG 
HITTERS

Para łap pasujących do worków Fitboxe, z ela-
stycznymi taśmami, które umożliwiają zastoso-
wanie ich jako łapy pao.

Kod
Kolor
Wymiary (cm)

KW0012
czerwony
15 x 28 x 8

FITBOXE® I SPORTY 
WALKI
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RĘKAWICE BOXE TRAINING GLOVES

Para skórzanych rękawic treningowych. 

Kod
Produkt
Kolor
Wyściółka nadgarstka z taśmami 
do owinięcia wokół 

FB0G31
rękawice
czarny
nie

FB4102
rękawice
czarny
tak

WOREK TRENINGOWY DO 
DUŻYCH OBCIĄŻEŃ FIRBOXE 
HIGH-IMPACT BAG

Kod
Masa własna (kg)
Średnica podstawy (cm)
Średnica worka (cm)
Wysokość - 2 poziomy (cm)
Standardowe pokrycie

Zalecana ilość piasku (kg)

FBAB30
około 14
55
38
180/210
czarny worek z logo Fitboxe / szara 
podstawa
35/80 maksymalnie

FBAB30V
około 14
55
38
180/210
zielony worek z logo Fitboxe / szara 
podstawa
35/80 maksymalnie

Worek treningowy stworzony z myślą o intensyw-
nym treningu sportów walki i boksu. Wypełnienie 
worka nie jest dostarczane.

CZĘŚCI ZAMIENNE

FB03T (czerwony): Pokrowiec na worek treningowy Fitboxe Basic
FB03C (czerwony): Cylinder do worka Fitboxe Basic 
FB30T (czarny): Pokrowiec na worek treningowy Fitboxe High Impact 
FB30C (czarny): Cylinder do worka High Impact 
AE104: Gumowa nakładka na stopę (opakowanie 40 sztuk)
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WOREK 
BOKSERSKI 
BOXING BAG ONE

Worek bokserski wykonany z czarnego 
winylowego materiału. 

Kod
Waga (Kg)
Kolor
Średnica (cm)
Wysokość (cm)

BB2030
30
czarny
35
100

62 63

WOREK 
BOKSERSKI 
KARATE BAG

Worek treningowy do karate i 
sportów walki wykonany z czarne-
go winylowego materiału.

Kod
Waga (Kg)
Kolor
Średnica (cm)
Wysokość (cm))

FBBB2450
50
czarny
35
150

SREBRNY 
WOREK 
BOKSERSKI 
TREND SILVER 
BOXING BAG

Worek bokserski wykonany 
z materiału pokrytego jedną 
warstwą srebrnego winylu. 

Kod
Waga (Kg)
Kolor
Średnica (cm)
Wysokość (cm)

FBBB2772
26
srebrny
33
100

PROFILOWANY WOREK BOKSERSKI 
MUSHROOM SHAPED BOXING BAG

Czarno brązowy profilowany worek bokserski wykonany ze specjalnie 
wzmocnionej skóry ekologicznej.

Kod
Waga (Kg)
Wysokość (cm)
Kolor

BB2711
27
100
czarny i brązowy

WOREK TRENINGOWY W KSZTAŁCIE GRUSZKI 
PEAR SHAPED SPEED PUNCHING BAG 

Czarno brązowy worek bokserski w kształcie gruszki wykonany ze skó-
ry ekologicznej.

Kod
Waga(Kg)
Kolor
Średnica (cm)

BB2300S
18
czarny i brązowy
48

OWIJKI BOKSERSKIE  

Para taśm bokserskich do owijania dłoni dla ochrony przed urazami.

kod
Kolor
Wymiary 

FB3007
czarny  
5 cm x 3 m  
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MATY SPEED TATAMI 

Dla wielu sal gimnastycznych możliwość szybkiego rozłożenia i złożenia oraz przechowywania mat tatami jest niezbęd-
na. K-Well stworzyło maty Speed Tatami, które mają 4 cm grubości, blokują się przy rozkładaniu, zaopatrzone są w rzepy 
i pokryte antypoślizgowym materiałem wykonanym z granulatu słomy ryżowej PV. Nadają się idealnie do takich sportów 
jak: kickboxing, taekwondo, karate, judo i wrestling.

Kod
Waga (kg/m2)
Wymiary (cm)
Pokrycie

MD2204
3.5
200 x 200 x 4
słoma ryżowa

MD4104
3.5
400 x 100 x 4
słoma ryżowa

TARCZA 

Kod
Produkt
Kolor
Wymiary (cm)

BB3033
brązowa tarcza
czarny i brązowy 
75 x 35 x 15

FB3002
srebrna tarcza
czarny i srebrny
67 x 36 x 10

Duża, zakrzywiona tarcza treningowa z wypełnieniem o du-
żej gęstości do wykorzystywania w sportach walki i w bok-
sie.

64 65

Okrągła łapa do sportów waliki i boksu. Ma anatomiczny kształt, 
wygodnie leży w dłoni i jest regulowana na rzepy. 

OKRĄGŁA ŁAPA TRENERSKA THAI PAD

Kod
Kolor
Średnica (cm)
Grubość (cm)

BB3009
czarny i brązowy
26
8
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K-SANDBAG A CARICO VARIABILE
CIAŁO I UMYSŁ04 KOREKTOR KRĘGOSŁUPA K-SNAIL 

This is a barrel made of innovative materials that make it a 
lightweight product at an affordable price. It is much more co-
nvenient than classic wooden barrels, especially suitable for 
group courses or pilates lessons. The spine is primarily invo-
lved in pilates exercises done with K-Snail, which moves all of 
its sections. But this tool not only works with the spine, since it 
allows a wide range of exercises for different muscle groups, 
in particular the upper and lower limbs, if working with elastic 
bands that can easily be fixed to the barrel.

Code
Dimensions (cm)
Standard covering
Padding
Attachment points for elastic band

KW7040
80 x 44 x 18/23/32
Black and green bicolour eco-leather
In a special high-density material
4

04

66 67

K-SPINE FOR STEP 

Korektor to rodzaj beczki do korekcji kręgosłupa wy-
konany z innowacyjnych materiałów, dzięki którym 
jest to lekki sprzęt w przystępnej cenie. Jest znacz-
nie bardziej wygodny niż klasyczna drewniana becz-
ka, przystosowany specjalnie do zajęć grupowych 
i pilates. Ćwiczenia wykonywane przy pomocy ko-
rektora K-Snail angażują przede wszystkim wszyst-
kie partie mięśni kręgosłupa. Jednakże korektor 
pozwala pracować nie tylko nad mięśniami kręgo-
słupa. Przy jego wykorzystaniu, można wykonywać 
szereg zróżnicowanych ćwiczeń na inne grupy mię-
śni, a w szczególności mięśnie górnych i dolnych 
kończyn, jeśli wykorzystuje się taśmy, które można 
łatwo przytwierdzić do baczki. 

Kod
Wymiary (cm)
Standardowe pokrycie
Wypełnienie
Punkty do zamocowania taśm

KW7010
92 x 32 x 21/33
dwukolorowa czarna i zielona skóra ekologiczna
materiał o szczególnie wysokiej gęstości
6



Kod
Kolor
Wymiary (cm)

KWY008
ecru i bordowy
87 x 67 x 10

Poduszka medytacyjna o anato-
micznym kształcie półksiężyca, ze 
zdejmowaną poszewką i wewnętrz-
nym wypełnieniem. 

Kod
Kolor
Wymiary (cm)

KWY002
ecru i bordowy
44 x 25 x 10

BLOCZEK DO 
JOGI

Kod
Kolor 
Wymiary (cm)

KW1001
niebieski
23 x 15 x 7

Bloczek do jogi wykonany z wyso-
kojakościowej gąbki i gęstej gumy. 
Wszechstronny i wygodny, idealny do 
wykonywania asan, praktyczne pod-
parcie przy ćwiczeniach bodyweight 
oraz do wszelkich ćwiczeń na macie. 

04
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PASEK DO JOGI 

Kod
Kolor 
Długość (cm)

KW2602
czarny
170

Pasek z klamrą do jogi i ćwiczeń roz-
ciągających. 

WAŁEK DO JOGI 
– YOGA BOLSTER  

Kod
Kolor
Średnica (cm)
Długość (cm)
Materiał  

KWY010
Ecru & burgundy
23
53
bawełna 100%

Praktyczna i uniwersalna poduszka 
w kształcie cylindra wykorzystywana 
do relaksu w jodze i zajęciach shiat-
su lub jako poduszka do medytacji. 
Miękkie wypełnienie powoduje, że 
poduszka spłaszcza się w trakcie 
użycia przybierając anatomiczny 
kształt.

KWADRATOWA 
PODUSZKA 
MEDYTACYJNA – 
YOGA BOLSTER 
SQUARE 

Kod
Kolor 
Materiał

KWY012
ecru i bordowy
bawełna 100%

Praktyczna i uniwersalna poduszka 
w kształcie kwadratu wykorzysty-
wana do relaksu w jodze i zajęciach 
shiatsu lub jako poduszka do medy-
tacji. Miękkie wypełnienie. 

MAŁY ŁUK DO 
WYGIĘĆ - MINI 
YOGA BRIDGE

Kod
Wymiary (cm)

KWY014
48 x 30 x 20

Mały łuk do wygięć z naturalnego 
drewna, idealny do ćwiczenia ela-
styczności i rozciągania mięśni krę-
gosłupa. Wyżłobienia pomagają w 
chwycie. 

Kod
Wymiary (cm)

KWY016
24 x 12 x 7

Drewniany bloczek z zaokrąglonymi 
krawędziami.

Tradycyjna, kwadratowa poduszka 
do medytacji, ze zdejmowaną, ba-
wełnianą powłoczką i wewnętrznym 
wypełnieniem. 

Kod
Kolor
Wymiary (cm)

KWY004
ecru i bordowy
30 x 18 x 16 

Okrągła poduszka do medytacji, ze 
zdejmowaną, bawełnianą powłocz-
ką i wypełnieniem. 

Kod
Kolor
Średnica (cm)
Wysokość (cm)

KWY006
ecru i bordowy
37
12

MATA ZABUTON

Zabuton - tradycyjna mata do me-
dytacji, najczęściej wykorzystywana 
wraz z poduszkami typu Meditation 
Moon, Zafu, itp. lub jako miękkie i 
wygodne siedzisko np.: do czytania. 

PODUSZKA 
NECKROLL

Mała, płaska poduszka z uchwy-
tami i bawełnianą poszewką. 
Używana jako podparcie szyi w 
shiatsu i w trakcie masażu. 

Kod
Wymiary (cm)

KWY018
44 x 18 x 7

NATURALNY 
KLOCEK DO JOGI 
- NATURAL YOGA 
BLOCK

PODUSZKA 
MEDYTACYJNA 
PÓŁKSIĘŻYC 
- MEDITATION 
MOON

PODUSZKA 
MEDYTACYJNA 
KWADRATOWA 
- MEDITATION 
SQUARE 

PODUSZKA 
MEDYTACYJNA 
ZAFU - 
MEDITATION 
CUSHION ZAFU  

Uniwersalne uchwyty do rąk i stóp, które 
można zastosować do reformera, wycią-
gu ercolina lub do elastycznych taśm.

UCHWYTY PILATES

Kod KW3366



ŁUK K-ARC 

Kolorowy sprzęt zaprojektowany specjalnie, by pomóc instruktorom i 
osobistym trenerom w ćwiczeniach pilates, stretching i lekcjach posta-
wy, zarówno w grupach jak i indywidualnych zajęciach. Pokryty specjal-
nym technicznym, antypoślizgowym materiałem. K-Arc nie jest ciężki, co 
sprawia, że jest odpowiedni do różnego rodzaju dyscyplin. 

MATA SHIATSU 

Kod
Kolor
Wymiary (cm)
Pokrycie

MDSH01
czarny
196 x 70 x 5
włókno węglowe PVC

Składana, przenośna mata do shiatsu, stretchingu, 
masażu reiki. Przeznaczona w szczególności do 
tych aktywności, które wymagają dużej i wygodnej 
powierzchni do leżenia. Mata składa się na trzy czę-
ści i ma pasek do spięcia, który ułatwia przenosze-
nie. Idealna dla profesjonalistów oraz rekreacyjnych 
masaży. 

70 71

Kod
Wymiary (cm)
Standardowe pokrycie
Wypełnienie

KW7050
60 x 44 x 20
pomarańczowy, antypoślizgowy
materiał o szczególnie wysokiej gęstości

MIĘKKI ŁUK 

Całkowicie nowy, miękki łuk Soft Bridge K-Well 
został zaprojektowany pod baczną kontrolą spe-
cjalistów, dlatego jest sprzętem wszechstronnym i 
praktycznym. Jest odpowiedni do ćwiczeń pilates, 
stretching i ćwiczeń postawy.

Kod
Wymiary (cm)
Waga (kg)
Standardowe pokrycie
Wypełnienie

KW7060
50 x 32 x 22 
2.8
kremowy biały i czarna skóra ekologiczna
materiał o szczególnie wysokiej gęstości

BECZKA K-BARREL  

Pięknie wykonany, lekki sprzęt o charakterystycznym, wygiętym kształcie 
przypominający półbeczkę.  Zaprojektowany do ćwiczeń indywidualnych 
oraz grupowych zajęć pilates. Może być używany jako korektor kręgosłupa 
lub jako asymetryczny łuk. Dzieli się na dwie części, które można używać 
oddzielnie.

Kod
Wymiary (cm)
Standardowe pokrycie
Wypełnienie

KW7030
110 x 35 x 15/20/30
czarna i pomarańczowa skóra ekologiczna, materiał antypoślizgowy
Special high-density material

K-BOX FOR STEP  

Ten produkt opiera się na tych samych zasadach co korektor 
K-Spine: jest kompatybilny ze steperem, można go stosować 
razem z elastycznymi taśmami i różnego rodzaju drobnym 
sprzętem do ćwiczeń. Jest idealny do treningu obwodowego 
i wzmacniającego. Może być także używany jako skrzynia do 
korektora pilates. Nie zawiera stepera.

Kod
Wymiary (cm)
Pokrycie
Wypełnienie
Punkty do zamocowania taśm

KW7020
90 x 35 x 30
czarny, antypoślizgowy
materiał o szczególnie wysokiej gęstości
6
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WAŁKI FELDEN LINE 

Specjaliści fitness stworzyli specjalną linię walków 
Felden do wysoce wyspecjalizowanych ćwiczeń. 
Bardzo sztywny materiał z tworzywa sztucznego 
został pokryty 2-centymetrową warstwą miękkie-
go wypełnienia o bardzo wysokiej gęstości. Wałki 
pokryte materiałem antypoślizgowym w kolorach, 
które pomagają w identyfikacji wałków o różnych 
średnicach. 

WAŁKI PILATES ROLLER TOP 100 H LINE 

Kod
Wymiary (cm)
Pokrycie

KW5100V 
100 x 15 x 15
zielony, antypoślizgowy

KW5105V 
100 x 15 x 7.5
zielony, antypoślizgowy

KW5055V 
50 x 15 x 7.5
zielony, antypoślizgowy

Linia wałków do samodzielnego masażu, 
ćwiczenia równowagi, stabilności i ćwi-
czeń rehabilitacyjnych. Zaprojektowane 
we właściwy technicznie sposób, z an-
typoślizgowym materiałem wierzchnim 
oraz wypełnieniem o wysokiej gęstości. 
Wszystko to sprawia, że wałki są odpo-
wiednie do ćwiczeń pilates także na za-
awansowanym poziomie. 

72 73

WAŁKI PILATES ROLLER TOP 90 L LINE

Kod
Wymiary (cm)
Standardowe pokrycie

KW5090A 
90 x 15 x 15
pomarańczowy, 
antypoślizgowy

KW5095A 
90 x 15 x 7.5
pomarańczowy, 
antypoślizgowy

KW5045A 
45 x 15 x 7.5
pomarańczowy, 
antypoślizgowy

Linia wałków do samodzielnego 
masażu, ćwiczenia równowagi, 
stabilności i ćwiczeń rehabili-
tacyjnych. Zaprojektowane we 
właściwy technicznie sposób, 
z antypoślizgowym materiałem 
wierzchnim oraz miękkim wypeł-
nieniem. Wszystko to sprawia, że 
wałki są odpowiednie do ćwiczeń 
pilates szczególnie dla początku-
jących i seniorów. Rekomendowa-
ne do ćwiczeń rehabilitacyjnych. 

Kod
Wymiary (cm)
Standardowe pokrycie

KW5311
90 x  11
czerwony, 
antypoślizgowy

KW5313
90 x 13
niebieski, 
antypoślizgowy

KW5319
90 x 19
żółty, 
antypoślizgowy

KW5323
90 x 23
zielony, 
antypoślizgowy

WAŁKI PILATES ROLLER 
BASIC  

Profesjonalne wałki dla centr gimnastycznych i 
fizjoterapeutycznych. Wykonane z pianki poliety-
lenowej z pokryciem wierzchnim z czarnej skóry 
ekologicznej.  Odpowiednie do długotrwałego i 
bezpiecznego użytkowania. 

WAŁKI PILATES EVA FOAM 
ROLLER

Profesjonalne wałki wy-
konane z ekologicznego 
materiału EWA (etylen, 
winyl, acetat), hypoaler-
giczne, trwałe i  mocne. 

Kod
Waga (g)
Kolor
Średnica (cm)
Długość (cm)
Materiał
Gęstość

KW3500
640
niebieski
15
90
Eva (kopolimer etylenu i oktanu winylu)
30°

Kod
Średnica (cm)
Długość (cm)
Pokrycie

KW3036
15
100
nie

KW3036N
15
100
czarny
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MIĘKKA PIŁKA PILATES SOFT BALL

Nadmuchiwana piłka do ćwiczeń pilates. 
Odpowiednia także do ćwiczeń gimna-
stycznych oraz rehabilitacyjnych. 

Kod
Kolor
Wymiary (cm)

KW1026
pomarańczowy
22

KW1026R
zielony
26

OBRĘCZ PILATES MAGIC CIRCLE 

Kod
Kolor
Średnica (cm)
Uwagi wewnętrzne i zewnętrzne podpory boczne

KW3361
szary
38

KW3361V
zielony
38

Obręcz umożliwia ćwiczenia na mięśnie brzucha, 
nóg i ramion koncentrujące się na wzmacnianiu, 
ćwiczeniu równowagi, elastyczności, wytrzymałości 
i sprężystości. Pierwotnie został on zaprojektowany 
przez Joseph Pilatesa, by zwiększyć intensywność 
ćwiczeń.

74 75

PIŁKI DO PILATES I YOGI

Małe, ciężkie, miękkie i łatwe w trzymaniu piłki odpowiednie do 
ćwiczeń na macie oraz do rehabilitacji i pilates.

Kod
Waga (kg)
Kolor
Średnica (cm)

KW2112-1
1
zielony
12.5

KW2112-2
2
pomarańczowy
14

DREWNIANY KIJ

Drewniany kij do ćwiczeń mobilności. 

Kod
Średnica (cm)
Długość (cm)

KWSS06
2.4
120
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K-SANDBAG A CARICO VARIABILE05 DUŻY KLIN BIG WEDGE

Ten elegancki i eklektyczny element 
wyposażenia można dostosować do 
ćwiczeń w wielu różnych pozycjach: 
ćwiczenia abs, stretching, pilates, 
toning up, ćwiczenia na kręgosłup, 
ćwiczenia równowagi, propriocepcji i 
wiele innych. Zakupiony klin K-Well Big 
Wedge stanie się nie tylko sprzętem do 
ćwiczeń ale i elementem umeblowania 
studia pilates lub centrum fitness w 
postaci przydatnego i uniwersalnego 
siedziska.

Kod
Wymiary(cm)
Standardowe pokrycie
Wypełnienie
Punkty do zamocowania taśm

KW5690
97 x 60 x 36 x 5
pomarańczowy, antypoślizgowy
materiał o szczególnie wysokiej gęstości
6

05

76 77

RÓWNOWAGA I 
STABILI ZACJA

LINIA KLINÓW WEDGE LINE ORAZ BALANCE BOX

Trenerzy osobiści i instruktorzy potrzebują czasami innowacyjnych produktów, by dodać nowe warianty do trady-
cyjnych ćwiczeń postawy i równowagi oraz dla grupowych zajęć stretchingu. K-Well prezentuje całą linię klinów i 
poduszek całkowicie wykonanych we Włoszech i docenianych także przez fizjoterapeutów oraz masażystów. 

Kod
Kolor
  Wymiary (cm)
Produkt

KW5650
pomarańczowy
60 x 45 x 30
A50

KW5620
pomarańczowy
35 x 35 x 10
A20

KW5630
pomarańczowy
50 x 40 x 6
A30

KW5640
pomarańczowy
60 x 45 x 15
A40

KW5410
zielony  
30 x 40 x 5
B10

KW5420
zielony  
40 x 50 x 6
B20

KW5430
zielony  
30 x 40 x 10
B30



Kod
Materiał

KWP1GYB
papier

KWP2GYB
płyta forex

PIŁKA GYMBALL STRONG AEROBIKA® 

Piłka Gymball Strong Aerobika jest szczególnie odporna. Wyko-
nana została z materiału całkowicie pozbawionego PVC (poli-
chlorku winylu), ma podobną do arbuza teksturę na wzmocnio-
nej, lśniącej, czarnej powierzchni. Nie ulega pęknięciom.

Kod
Waga (kg)
Kolor
Średnica (cm)
Maksymalne obciążenie (kg)
Tekstura powierzchni

KW20
1.40
czarny
65
100
jak arbuz

PIŁKA GYMBALL AEROBIKA® 

Kod
Kolor
Średnica (cm)
Materiał

KW2085-55
czerwony
55
niepękający, trwały, gumowy 
materiał PVC

KW2085-65
srebrny
65
niepękający, trwały, gumowy 
materiał PVC

KW2085-75
Blue
75
niepękający, trwały, gumowy 
materiał PVC

Przez ponad 40 lat nadmuchiwane piłki są wy-
korzystywane w terapiach rehabilitacyjnych, a 
obecnie z sukcesem są wszechstronnie sto-
sowane w ćwiczeniach grupowych i indywi-
dualnych. Są idealne do ćwiczeń siedzących, 
do ćwiczeń abs oraz ćwiczeń mięśni grzbietu. 

05

Nasza nowa, całkowicie wyprodukowana we Włoszech 
piłka K-Well Gymball jest doskonała do różnego rodzaju 
ćwiczeń począwszy od gimnastyki, rehabilitacji, poprzez 
fitness i aerobic, aż do tańca i wszelkich innych sportów. 
Ekskluzywny materiał flexton silpower gwarantuje naj-
wyższą jakość potrzebną dla najbardziej wymagających 
centr fitnessu, czyli tam, gdzie najważniejsza staje się 
jakość sprzętu treningowego. 

NOWA PIŁKA NEW GYMBALL AEROBIKA®

78 79

Kod
Kolor
Średnica (cm)

KW7576
pomarańczowy
55

KW7577
zielony
65

KW7578
jasny niebieski
75

MATA GIMNASTYCZNA K-WELL® FOR ATHLETIC 

Szeroka gama mat o dużych wymiarach do gim-
nastyki artystycznej i sportowej, zapewniających 
maksymalną ochronę przy lądowaniu. Na życze-
nie dostępne różne gęstości pianek, materiały 
i rozmiary – maty są szyte na miarę według za-
leceń klienta, np.: z żywicy ognioodpornej klasa 
1IM). Na życzenie także dostępne maty jako wy-
ściółki ścianek i kolumn. 

Kod
Wymiary (cm)

  Gęstość

MD2105
200 x 100 
x 5
80

MD2110
200 x 100 
x 10
21

MD2120
200 x 100 
x 20 
16

MD2130
200 x 100 
x 30
16

MD2140
200 x 100 
x 40 
16

MD2240
200 x 200 
x 40
16

MD2150
200 x 100 
x 50
16

MD2250
200 x 200 
x 50
16

Przyciągający uwagę plakat z najlepszymi ćwi-
czeniami z zastosowaniem piłki. Może być wyko-
rzystywany jako ściągawka w trakcie ćwiczeń lub 
jako dekoracja biura lub sali ćwiczeń.  

PLAKAT GYMBALL



PODUSZKA POD 
SZYJĘ CERVICAL 
PILLOW

Kod
Wymiary (cm)
Pokrycie

KW5301
30 x 14 x 6
czarny, 
antypoślizgowy 
materiał

Poduszka pod szyję wykonana z 
materiału o wysokiej gęstości. 
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KOSTKA 
BALANCE CUBE

Kod
Wymiary (cm)
Pokrycie

KW5470S
40 x 40 x 40
brązowa skóra 
ekologiczna

Specjalna poduszka w kształcie 
sześcianu wykonana z materiału o 
dużej gęstości, odpowiednia do ćwi-
czeń postawy i ćwiczeń rehabilita-
cyjnych. 

DUŻY WAŁEK BIG 
ROLLER

Kod
Wymiary (cm)
Pokrycie

KW5305S
70 x 26 x 26
brązowa skóra 
ekologiczna

Wałek o zwiększonej średnicy, wy-
konany z materiału o dużej gęsto-
ści, szczególnie polecany do zajęć 
pilates, ćwiczeń rehabilitacyjnych i 
postawy. Może być także używany 
na łóżkach fizjoterapeutycznych do 
ćwiczeń pomagających odciążenia 
nogi. 

PODUSZKA 
RELAKSACYJNA 
POD NOGI RELAX 
LEG

Kod
Wymiary (cm)
Pokrycie

KW5700
70 x 55 x 20/10
turkusowa skóra 
ekologiczna

Ta poduszka jest doskonała, kiedy 
potrzebujesz zrelaksować i odciążyć 
nogi oraz stopy. Wypełnienie z 
materiału o dużej gęstości, pokryta 
skórą ekologiczną.

PODUSZKA 
POD LĘDŹWIE 
LUMBAR PILLOW

Kod
Kolor
Wymiary (cm)

KW5303
czerwony / czarny
20 x 25 x 3.5

Wygodna poduszka pod lędźwie w 
powłoczce neoprenowej, ma anato-
miczny kształt, który idealnie wpa-
sowuje się w łuk lędźwiowy. 

DREWNIANA 
PLATFORMA 
BALANSOWA 
WOODEN 
BALANCE BOARD

Kod
Średnica (cm)
Wysokość (cm)

KW1011
40
9

Elegancka, proprioceptyczna 
platforma z drewnianą powierzchnią 
do ćwiczeń równoważnych i trenin-
gu koordynacji.

Nadmuchiwany step do ćwiczeń w formie 
półpiłki z solidną podstawą.  To nie tylko 
symulujący niestabilność sprzęt do proprio-
ceptywnych ćwiczeń, ale także wspaniała 
pomoc w treningu funkcjonalnym. Półpiłka 
podnosi efektywność ćwiczeń nastawio-
nych na zwiększenie równowagi, zwinności, 
wytrzymałości, elastyczności, stabilności i 
jest również idealna do wielu ćwiczeń aero-
biku. Półpiłka jest powszechnie stosowana 
przez trenerów sportowych ze względu na 
jej wszechstronne funkcje i ilość bodźców 
mechanicznych, które może tworzyć. Kiedy 
odwróci się półpiłkę do góry nogami, Emi-
ball będzie działać jak wsparcie w czasie 
wykonywania pompek lub innych ćwiczeń 
proprioceptywnych. Jest wyposażona w 
oczka do mocowania taśm elastycznych, 
by jeszcze zwiększyć obciążenie w czasie 
treningu. Emiball jest szeroko stosowana w 
treningu funkcjonalnym oraz jako element 
zwiększający równowagę, zwinność, wytrzy-
małość, elastyczność, stabilność, także przy 
aerobiku. 

PÓŁPIŁKA AEROBIKA® 
EMIBALL 

Kod
Waga (kg)
Kolor
Średnica (cm)
Maksymalna wysokość (cm)
Materiał

BL02
4.8
niebieski
55
28
PVC
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DYSKI POŚLIZGOWE K-GLIDE

Kod
Kolor
Średnica (cm)
Grubość (cm)
Pokrycie
Uwagi nie nadaje się do antypoślizgowych nawierzchni i nierównych kamiennych posadzek

KWKG01 (para)
zielony i czarny
26
około 1
z PVC i materiału technicznego

Dyski o średnicy 26 cm przeznaczone do ślizgania się na 
podłodze sali gimnastycznej. Idealne do tworzenia inno-
wacyjnych programów treningowych opartych na ruchu 
poślizgowym. Sprzedawane w parach.

82 83

PLATFORMA 
BALANSOWA BALANCE 
BOARD

Wykonana z tworzywa platforma 
proprioceptyczna do ćwiczeń równo-
ważnych i treningu koordynacji.

Kod
Średnica (cm)
Wysokość
Uwagi powierzchnia antypoślizgowa

KW1010
36
5

DYSK SENSORYCZNY AIR BALANCE

Nadmuchiwany dysk do ćwiczeń równoważnych i treningu stabilizacyjne-
go, wykorzystywany także do siedzenia. Posiada możliwość dostosowa-
nia ciśnienia wewnątrz w celu regulowania stopnia trudności. 

Kod
Kolor
Średnica (cm)
Wysokość

KW3213
niebieski
33
4

PLATFORMA BALANSOWA 
BALANCE AIR BOARD

Specjalna platforma proprioceptyczna do rehabilitacji 
i ćwiczenia równowagi, wyposażona w nadmuchiwa-
ną półkulę do regulowania stopnia trudności.  

Kod
Średnica (cm)
Uwagi zawiera pompkę do nadmuchiwania

BB5212
38

PLATFORMA DO ĆWICZEŃ RÓWNOWAŻNYCH 
Z PIŁKĄ BOARD AND BALL

Deska jak do snowboardu do ćwiczeń równoważnych. Symuluje specyficzne ruchy, które 
się wykonuje przy dyscyplinach typu surfing lub skateboarding, z tą różnicą, że ćwiczenia 
odbywają się w bezpiecznym otoczeniu, co pozwala unikać kontuzji i wypadków.  

Kod
Wymiary (cm)

BB5016
60 x 30 x 20

ROLLER DO MASAŻU MIĘŚNI ROLLWELL

Przede wszystkim nie nazywaj go wałkiem! Rollwell to przyrząd 
do masażu o podłużnym cylindrycznym kształcie, wykonany z 
mocnej wewnętrznej struktury i twardszej powierzchni ze spe-
cjalnymi wypustami, opracowanymi tak, by wykonywać przy 
ich pomocy samodzielny masaż mięśni. Nieregularny kształt 
zewnętrznej powierzchni pozwala osiągnąć efekt prawdziwego 
masażu. Jeśli jest używany jak tradycyjny wałek może stano-
wić dodatkowy element destabilizujący w ćwiczeniach tradycyj-
nych, zmuszając tym samym mięśnie do bardziej intensywnej 
pracy. 

Kod
Średnica (cm)
Długość (cm)

KW2001
14
33
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DUŻE SIEDZISKO BIG ARMCHAIR

Swobodne i oryginalne rozwiązanie, by uczynić twoją siłownię, salę 
gimnastyczną czy salon w domu wygodnym i przyjemny miejscem. 
Specjalne wypełnienie siedziska sprawi, że czas relaksu stanie się 
dla ciebie uniwersalną przyjemnością. Siedzisko łatwo dostosowu-
je się do kształtu ciała użytkownika, dzięki czemu zapewnia wysoki 
komfort siedzenia. 

Kod
Wymiary (cm)
Pokrycie

Wypełnienie

KP020O
90 x 90 x 110
PVC – odpowiednie do 
używania na zewnątrz
granulat polistyrenowy

KP020E
90 x 90 x 110
skóra ekologiczna

granulat polistyrenowy

KP020T
90 x 90 x 110
materiał techniczny

granulat polistyrenowy
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K-SANDBAG A CARICO VARIABILE06

MAŁE SIEDZISKO SMALL ARMCHAIR

Wygodne siedzisko dla dzieci do użytku wewnątrz pomieszczeń. Z powo-
dzeniem może być też używane przez dorosłych. Specjalny materiał wypeł-
niający siedzisko sprawia, że jest ono uniwersalnym sprzętem do zabawy i 
relaksu. Łatwo dostosowuje się do kształtu ciała użytkownika, dzięki czemu 
wygodnie się na nim siedzi.

Kod
Wymiary (cm)
Pokrycie

Wypełnienie

KP010O
75 x 75 x 80
PVC - odpowiednie do 
używania na zewnątrz
granulat polistyrenowy

KP010E
75 x 75 x 80
skóra ekologiczna

granulat polistyrenowy

KP010T
75 x 75 x 80
materiał techniczny

granulat polistyrenowy

KOSTKA CUBE

Stołek w kształcie sześcianu bardzo przydatny dla za-
chowania odpowiedniej postawy ciała w czasie pracy lub 
nauki przy biurku. Może być wykorzystywany do zabawy 
w kącikach dziecięcych lub stanowić wygodną podpórkę 
pod nogi. Produkt dopasowany do innych produktów z linii 
K-Well Design.

Kod
Wymiary (cm)
Pokrycie

Wypełnienie

KP050O
45 x 45 x 45 
PVC - odpowiednie do 
używania na zewnątrz
granulat polistyrenowy

KP050E
45 x 45 x 45
skóra ekologiczna

granulat polistyrenowy

KP050T
45 x 45 x 45
materiał techniczny

granulat polistyrenowy

06
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PRZYŚCIENNA DRABINKA DO ŚWICZEŃ WOODEN WALL 
BAR

Kod
Wymiary (cm)
Materiał

Forma sprzedaży

KWSSC1
90 x 250
lite drewno bukowe
kompletny zestaw do zmontowania, zawiera 
uchwyty ścienne

KWSSC2
180 x 250
lite drewno bukowe
kompletny zestaw do zmontowania, zawiera 
uchwyty ścienne

PUFA K-WELL® POUF  

Kod
Wymiary (cm)
Pokrycie

Wypełnienie

KP030O
65 x 65 x 50
PVC - odpowiednie do 
używania na zewnątrz
granulat polistyrenowy

KP030E
65 x 65 x 50
skóra ekologiczna

granulat polistyrenowy

KP030T
65 x 65 x 50
materiał techniczny

granulat polistyrenowy

Pufa K-Well przydaje się do zachowania właściwej postawy siedzącej przy 
pracy lub nauce. Może też być używana przez dzieci do zabawy. Dodatkowo 
stanowi wygodny podnóżek. Dopasowana do innych produktów z linii K-Well 
Design.
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2-W-1 PUFA I STOLIK K-WELL® POUF TABLE    

Kod
Dimensions of the pouf (cm)
Diameter of upper surface (cm)
Standard covering

Wypełnienie

KP040O
70 x 70 x 50
50
PVC - odpowiednie do 
używania na zewnątrz
granulat polistyrenowy

KP040E
70 x 70 x 50
50
skóra ekologiczna

granulat polistyrenowy

KP040T
70 x 70 x 50
50
materiał techniczny

granulat polistyrenowy

Stolik, który można zamienić w pufę do siedzenia, czyli product 2-w-1: 
stabilny stolik kawowy po usunięciu przypinanego na rzepy blatu i odwró-
ceniu do góry nogami staje się miękkim, i wygodnym siedziskiem.

SIEDZISKO K K-WELL® MILK    

Kod
Wymiary (cm)
Pokrycie

Wypełnienie

KP060O
95 x 140 x 85
PVC - odpowiednie do 
używania na zewnątrz
granulat polistyrenowy

KP060E
95 x 140 x 85
skóra ekologiczna

granulat polistyrenowy

KP060T
95 x 140 x 85
materiał techniczny

granulat polistyrenowy

Bardzo oryginalne siedzisko przypominające worek z mle-
kiem, uniwersalne i miękkie, jak pozostałe produkty z tej 
linii K-Well. Specyficzny, trójkątny kształt sprawia, że do-
skonale nadaje się do czytania. 

MATERAC K-WELL® BED    

Kod
Wymiary (cm)
Pokrycie

Wypełnienie

KP070O
120 x 140 x 40
PVC - odpowiednie do 
używania na zewnątrz
granulat polistyrenowy

KP070E
120 x 140 x 40
skóra ekologiczna

granulat polistyrenowy

KP070T
120 x 140 x 40
materiał techniczny

granulat polistyrenowy

Prostota i wygoda, która sprawi, że nie będziesz 
chciał wstać, kiedy już się położysz na tym mięk-
kim i komfortowym materacu. Wersja outdo-
orowa, odpowiednia do użytku na zewnątrz, jest 
idealna, by wykorzystywać materac na balkonie 
do opalania lub przy basenie. Jeśli postawisz go 
pionowo pod ścianą zyskasz wygodne siedzisko z 
oparciem pod plecy. 



ŚCIENNY WIESZAK NA MATY - WALL RACK FOR HANGING 
MATS

Idealny do przechowywania mat z 
otworami.

Kod
Głębokość (cm)
Materiał
Dystans pomiędzy otworami (cm)
Uwagi 

KW10032
25
stal nierdzewna
min. 36 - maks. 53
regulowany; można go 
przymocować do ściany za pomocą kołków. 

STOJAK NA PIŁKI GYMBALL RACK  

Kod
Kolor
Wymiary (cm)
Uwagi

KW4010R
srebrny 
130 x 130 x 175
sprzedawany jako zestaw do zmontowania.

Elegancki i funkcjonalny stojak, który pomieści do 9 piłek wykorzystując 
minimalną przestrzeń na przechowywanie. Odpowiedni do wszelkiego 
rodzaju piłek Gymball z tego katalogu.
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KETTLEBELL RACK    

Kod
Wymiary (cm)
Uwagi

KW4062R
81 x 56 x 130
sprzedawany jako zestaw do 
zmontowania.

POJEMNIK NA KIJE I DRĄŻKI 
“FOR STUDIO”  

Kod
Głębokość (cm)
Szerokość (cm)
Wysokość (cm)

KW3001
40
40
100

Stylowy pojemnik na kije 
i drążki.

STOJAK NA MATY - MAT HOLDER RACK

Funkcjonalny stojak na kółkach do przechowywania mat o różnych 
rozmiarach. 

Kod
Głębokość (cm)
Szerokość (cm)
Wysokość (cm)
Uwagi

KW1002R
50
70
110
sprzedawany jako zestaw do zmontowania.

STOJAK NA KÓŁKACH DO PRZECHOWYWANIA 
OBCIĄŻNIKÓW - WHEELED PUMP SET RACK

Uniwersalny stojak na kółkach do przechowywania obciążników. 

Kod
Waga (kg)
Kolor
Głębokość (cm)
Szerokość (cm)
Wysokość (cm)
Pojemność
Wymiary opakowania (cm)
Uwagi

KW4060R
33
srebrny 
92
102
135
15 zestawów obciążeń do sztang K-Well Pump
144 x 51 x 26
sprzedawany jako zestaw do zmontowania.

2x2x

6x 6x
2x

STOJAK KOACH

Stojak K-Well Koach to praktyczny i stylowy mebel zaprojektowany tak, by od-
powiadał potrzebom trenerów personalnych, instruktorów ćwiczeń pilates oraz 
właścicieli ośrodków wellness. Umożliwia przechowywanie pomniejszego 
sprzętu do ćwiczeń w należytym porządku oraz łatwe jego przemieszczanie 
w dowolne miejsce. Dostępny także ze wszystkimi pasującymi akcesoriami. 

Kod
Kolor
Wymiary (cm)

KOA01W
wenge
120 x 75 x 132

KOA01R
jasny dąb
120 x 75 x 132
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PODWÓJNY STOJAK NA PIŁKI I WORKI 
- BALL AND BAG DOUBLE RACK 

Kod
Waga (Kg)
Kolor
Podstawa (cm)
Wysokość (cm)
Ilość
Wymiary opakowania (cm)
Forma sprzedaży

KW2002R
55
srebrny 
70 x 65
146
10 sztuk
144 x 51 x 26
zestaw do zmontowania

Uniwersalny stojak do przechowywania wszelkiego rodzaju piłek i innego sprzętu. 
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STOJAK NA PIŁKI I WORKI - BIG BALL AND BAG RACK 

Kod
Waga (Kg)
Kolor
Podstawa (cm)
Wysokość (cm)
Ilość
Wymiary opakowania (cm)
Forma sprzedaży

KW2001R
33
srebrny 
70 x 65
146
5 sztuk
144 x 51 x 26
zestaw do zmontowania

Wygodny stojak do przechowywania piłek i innego sprzętu. 

STOJAK NA HANTLE DUMBBELL

Kod
Waga (Kg)
Kolor
Szerokość (cm)
Głębokość (cm)
Wysokość (cm)
Ilość
Wymiary opakowania (cm)
Uwagi

KW2506R
11.5
srebrny 
104
40
130
50 do 100 sztuk (w zależności od wagi)
118 x 55 x 12
Sprzedawany w zestawie do zmontowania. Nie jest możliwe umieszczenie hantli 3/4/5 
kg w sąsiadujących kolumnach z uwagi na ich rozmiary.

Zgodny z wzornictwem linii Diamond stojak na winylowe 
hantle (KWD2143).

All products marked with this label can be customized in any color 
of the line Eco-leather and in all colors of the line Teck.

Products marked with this logo are made entirely in Italy with high 
quality standards.

COLOURS
ECO-LEAThER

SYMBOLS

Lime green Ivory Light blue Cream Light brown

Grey Navy blue Sky blue Orange Brown

Liliac White Green-grey Light 
green-grey

Anthracite

COLOURS
PVC

Electric blue Red Grey Light blue Brown

Orange Bright 
Orange

Military 
green

Mimetic Blue

COLOURS
TEChNICAL 
MATERIALS 

White

LEGEND AND COLOURS

Acid green Orange Blue Red Yellow
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