
2

גומי ידיות
מקצועיות

16077
רמת  קושי קשה

1602416028
מזרון לאימון פונקציונלי מזרון פילטיס מזרון יוגה, בצבעים אפור/שחור

40030

רצועת יוגהספיד רופ
1608216023

1615016170

16170

דק, ספסל +מדרגהמדרגה אירובית

כדור התעמלות מקצועי 55-75 ס"מ

מזרון סטודיו   
16021

16075
רמת קושי קלה

10083RD

 16076
רמת  קושי בינוני

דלגית ספיד רופ, שחור ספיד רופ,  אדום
10083BK 16081
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דמבלס גומי משושה, 1-50 ק"ג

צלחת במפר שחורה

צלחות אולימפית בציפוי PUצלחות ברזל, 30 מ"מ

צלחת במפר צבעונית

צלחות גומי אולימפית

סט משקולות 10 ק"ג במזוודהסט משקולות 20 ק"ג במזוודהצלחות ברזל אולימפיות

דמבלס נאופרן, 1-10 ק"ג

צלחת גומי, 30 מ"מ

PU 2-50 ק"גמשקולות יד מקצועיות, בציפוי ,
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קטלבל תחרותי, 6-40 ק"גקטלבל ויניל  4-32 ק"ג קטלבל   4-24 ק"ג 

פמפ סט שחור מוט  ברבל ישר/דבליו  35 - 10 ק"גפמפ סט גומי איכותי במיוחד 

MOVE  רצועות מקוריותSWEAT רצועות מקוריות

מזרון אימון פוקציונלי

היזהרו מחיקויים

גומיות ירך

גליל עיסוי קצר/ארוך

WALL BALL

POWER BAG

SLAM BALL 
2.7/3.6/4.5/6.7/9/11.2 ק"ג 1.8/2.7/3.6/4.5/5.4/6.3/7.2/9/10.8 ק"ג

4.5, 9, 13.5, 18 ק"ג
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HEX BAR - 5005 
מקצועי, חצי מקצועי -מוט המשמש לדד, ליפט סקווט ועוד

H מוט אולימפי OB-34

OB-86  מוט אולימפי מקצועי אורך 220 ס"מ

OB-60 מוט אולימפי מקצועי 150 ס"מ

OB-47 מוט אולימפי מקצועי 120 ס"מ

OB-47C מוט W אולימפי 120 ס"מ

OB-20 מוט אולימפי קצר אורך 50 ס"מ

מוט קרוספיט נשים
אורך: 200 ס"מ
משקל: 15 ק"ג

מוט קרוספיט
אורך: 220 ס"מ
משקל: 20 ק"ג

OB-47K מוט ייחודי לאימון ילדים

 SAFETY מוט לסקוואט
  SAFETY BAR

HEX BAR 5006,מקצועי 

OB-72AL מוט טכניקה אולימפי בעיצוב ייחודי
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מוט הברגה קצר 30 ס"מ

מוט W הברגה 120 ס"מ

מוט הברגה 120 ס"מ

מוט הברגה 165 ס"מ

מוט הברגה 180 ס"מ

CL-13
סוגר למוט אולימפי

CL06
סוגר קפיצי למוט אולימפי

CL03
  סוגר קפיצי למוט 30 מ"מ

CL10
  סוגר הברגה למוט 30 מ"מ

CL-35
סוגר למוט אולימפי
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NT04510444

PLB4812 RCB2812

AS1001NAS-3MA-105

AS3001

NT0462

NT0450SZ0100

MB-3601NT0413
ידית בד מקצועית

NT0423 NB59

ACH18

0432
מוט מעוקל לפולי

רצועות קרסול מקצועיות מרופדות רצועות קרסול

רצועות קרסול עור

ריפוד לסקווט

ידית אחיזה תלויהכדור תליה

ידית משיכה

T-BAR ידית

מוט משיכה פטיש

מוט משיכה מעוקל

ידיות משיכה קרנייםידית בד מקצועיתחבל יד אחוריתידיות בודדות

רתמה לעבודת חבלידית בודדה מצופה V ידית

ידית קצרה

מוט משיכה ארוך

SZ0102
חבל בודד
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גומיות אימון 13-44 מ"מ

חצי גליל מחוספס ארוך

גליל מחוספס ארוך גליל קצר מחוספס

גליל קשיח קצר

מוט משקוף  x ס"מ 1.3 אריחי פאזל, 122x122 ס"ממזרון ספורט 10 מ"מ

30 ס"מ

33 ס"מ

90 ס"מ

גליל איכותי חלק ארוך

90 ס"מ

90 ס"מ

גומי לטקס, בינוני - חלש - חזק גלגל לאימון בטן

גליל גומי 25 מ' בינוני - חלש-חזק סט רצועות התנגדות 11 חלקים
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קפיץ מתכת 100L  150Lספיד רופ מקצועית עם משקל קפיץ יד מרופד

זוג משקולות קרסול 0.5-2 ק"ג

PUSH UP ידיותAB MAT

AB ROLLER

דלגית סיליקון איכותית

רתמה לצוואר

סילקון להליכוןגיר מגנזיום6 כדורי פינג פונגמחבט פינג פונג

Wall Timerכיסוי לשולחן טניסשעון קיר

מתאם OAS-14, אולימפי

PVC חבל קפיצה חבל קפיצה מקצועי מהיר

GIB-2 שרוולי תליהמגפי תלייה AAB-2

בייספס בומבר

מד דופק

משולש יוגה
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כדור התעמלות כולל משאבה

85 ס"מ, 75 ס"מ, 65 ס"מ, 55 ס"מ

פיתה באלאנס מקצועית
קוטר 33 ס"מ

מזרן נשיאה מתקפל 5x60x180 ס"מ

חישוק פילאטיס

מזרון ספורט ב-3 צבעים

אובר בול

3 מ"מ או 6 מ"מ כולל תיק נשיאה
מזרן יוגה כחול ושחור

גלגל יוגהמדרגה אירובית

מזרן תליה איכותי 1 מ', 1.2 מ', 1.4 מ'

בודי בר 1-7 ק"ג
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בלוק יוגה

מדרגה מקצועית 38-16.5 ס"מ, 98 ס"מאקולייזר מקבילים לכושר

מערוך עיסוי מקצועי

גלגל בטן מקצועי, ענק פרליטים

חגורת יוגה

הולה הופ מגנט

גומי ידיות קל/בינוני/קשה

הולה הופ סילקון
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4 ,6 ,8 ,10,12 ,15,20 ק"ג

10 ק"ג, 15 ק"ג, 20 ק"ג Power BagWall bal

TARGET רצועות אימון

גומיית התנגדות לשיפור כח מתפרץ 
עם 2 חגורות

כדורי כח גומי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ק"ג

3, 4, 6, 8, 10, 13 ק"ג

סולם זריזות וקואורדינציה

וו לקיר לרצועות אימון

וסט, 10 ק"ג, 20 ק"ג

טבעות אולימפיות מעץ ABS טבעות אולימפיות
שק בולגרי אידאלי לאימון פונקציונלי!

מידות 17, 12, 8 ק"ג 

SLAM BALL
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, 15 מטרטרמפולינה 48' 40'

מתח מקצועי לקיר  2 חלקים

1007
מתקן מתח לקיר מתח ל קיר

חבל לאימון  מצופה בכיסוי 15 מ'חבל טיפוס 38 מ"מ אורך 7 מטר

מקבילים לתליה על קיר

Ever-Young  טרמפולינה מקצועית מביתBATTLE ROPE

PU 1207L
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B-3060Best

B-SU

GFI-21

B-180

WB-UBS
POWERTECPOWERTEC

B-90 

1077

נינג'ה

2001 WB-UB

FB-7

GFB-350

GFID-71

GFID-31
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797

2302 2504York M-700

1076

TARGET 104TARGET 2050 ספת משקולות מתקפלת

BOWFLEX 5.1sBOWFLEX 3.1s

TARGET 2051 ספת משקולות
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סט גומיות התנגדות לקרסול

חגורת אימון לכח מתפרץ Slam Ball4 ק"ג,  6 ק"ג, 8 ק"ג, 10ק"ג

סולם זריזות, אורך 4.2 מ'

גלגל בטן כפול

משקולות קשירה לקרסול או לפרק יד
2 ק"ג,  1.5 ק"ג, 1 ק"ג, 0.5 ק"ג

דלגית PVCמוט משקוףידיות פוש אפ

כדור התעמלות עם משאבה 75 ס"מ, 65 ס"מ

מדרגה אירובית לוח שיווי משקל

פיתה באלאנס
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SPEED ROPE

מזרון יוגה 3 מ"מ, 6 מ"מ

סט גומיות ירך בדרגות קושי שונות

אובר בול, 25 ס"מגומי ידיות ב-3 דרגות קושי  חלש, בינוני, חזק

מזרון ספורט, 15 מ"מבוסו מקצועי

גליל פילאטיס חלול, קצר
 אורך 33 ס"מ

גליל עיסוי ארוך

סט 20 כיפותכרית שיווי משקל סט 4 משוכות, מתכונן 15x30 ס"מ

איירון ג'ים מתקדם
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M.L.XL ,744 כפפות

S.M.L.XL  ,חגורת ניילון  במידות

PG2 רצועות פרק יד כולל וו קרסרצועות למרימי משקולות   

M.L.XL ,כפפות ג'ל

S.M.L.XL  ,חגורת עור במידות S.M.L.XL  ,חגורת עור רחבה במידות

S.M.L.XL ,כפפות רשתS.M.L.XL ,כפפות ספנדקס

תחבושות לאגרוף

S.M.L.XL ,כפפות אפור שחורM.L.XL ,745 כפפות

. S/M
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Stamp



19

. S/M

 MMA כפפות
 S/M . M/L . L/X

כפפות פול קונטקט עור
 S/M . M/L . L/X

לאפה לאמהלאפה לגוף מקצועי

זוג כפפות לאפה קטנה 

 S.M.L ,כפפות אימון לשק

זוג כפפות לאפה גדולה 

כפפות איגרוף, עור סינטטי
8 ,10 ,12 ,14 ,16
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מתקן תליה לשק או לרצועות 
TRX אימון פונקציונאלי בובת איגרוף מתכווננת בובת איגרוף ארוכה

שק עומד בינונישק עומד ארוך

אגס איגרוף עומד

שק עומד מתכוונן

שק איגרוף 
כולל שרשרת וו תליה.

מידות של שקים:
60 ס"מ, 80 ס"מ, 90 ס"מ, 

105 ס"מ, 120 ס"מ, 130 
ס"מ, 150 ס"מ, 180 ס"מ.

מתכווננת ל- 6 גבהים 153 ס"מ עד 178 ס"מ 
בהפרשי גובה של 5 ס"מ.

178 ס"מ

153 ס"מ

מתכוונן
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לפה קמורה ארוכה

תחבושות איגרוף במגוון צבעים

לפה קמורה מגן ראש

מתלה לשק איגרוף

 ,PRO כפפות איגרוף

מס' 1 בעולם
כפפות אגרוף, OZ 6-16OZ 8 ,10 ,12 ,14 ,16

מקלות אימון PROסביבל לאגס איגרוף

כפפות הקרב הרשמיותכפפות לחימה

 L/XL . S/Mכפפות MMA לבן

S.M.L.XL

L/XL S/M . כפפות MMA שחור

L/XL . S/M 
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מס' 1 בעולם

מתקן תלייה מתקן תלייה כפול  

אגס איגרוף כדור מהירות, תקרה/רצפה

סט אימון MMA לילדים

שק איגרוף 32 ק"ג, 108 ס"מ

שק איגרוף 36 ק"ג, 102 ס"משק איגרוף 45 ק"ג, 102 ס"מ

BRONZE מגן שיניים בוגרים

מגן שיניים SILVER, בוגריםמגן שיניים SNAP FIT, בוגרים/ילדים

כרית אימון, גדולהכרית אימון בסגנון תאילנדי

פלטפורמה לאגס איגרוף
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S-1000PLS 
רצועת פרק יד מרופדת

S-B5008
חגורה למקבילים מעור

S-1124
חגורה תחרותיתרצועות פרק יד ארוכות

דגם 415 
כפפות ג'ל מקצועיות, חום

דגם 520 
כפפות ג'ל מקצועיות לנשים, ורוד

דגם 530 
כפפות ג'ל מקצועיות, שחור

דגם 425
כפפות ג'ל מקצועיות, חום

דגם 6010
חגורה מקצועית תחרותית

דגם 2004
חגורה מקצועית

S-1112P
רצועות פרק יד לנשים

JAY CUTLER
חגורת עור מקצועית

L-7010
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1100WS
מגן מפרקי יד  

GRIP PADS מקצועי
מגן על הידיים

1000-BLS
רצועה למרימי משקולות

S-112B
רצועות וו קרס, S-1200רצועות פרק יד, קצר

S-1000LES
חגורת הזעהרצועת  יד גיי קטלר

S-1900
גריפ אחיזה נח ומסיבי 

S-1000PLS
גריפ אחיזה נח ומסיבי 

1000DLS
רצועות עם סיומת גומי

S-1700 BK 
רצועת קרסול

S-1700R SCHIEK 
רצועת קרסול

Schiek תיק
תיק נשיאה איכותי לחדר הכושר 26x25x30 ס"מ

1178B 
רצועת ברכיים
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AMARA כפפות נשים עור AMARA כפפות  גברים  עור רצועות פרק יד לנשים

יבואניים בלעדיים בישראל

רצועת פרק ידחגורת נשים שחור ורודחגורת נשים שחור כחול

BB אורך 60, רוחב 35, גובה 31 ס"מסט גומיות ירך ,GASP תיק תיק BB, אורך 52, רוחב 28, גובה 30 ס"מ
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יבואניים בלעדיים בישראל

 שרוולי מרפק מקצועיים  אלסטיים

שרוולי ברך נאופרן 5 מ"מ

רצועות פרק יד

רצועות GLUTE FORCE, חלש, בינוני, חזקסט רצועות GLUTE FORCE בדרגות קושי שונות

S.M.L M.L.XLשרוול מרפק נאופרן 5 מ"מ
S-1136S-1170
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 MAX GRIP
מידה 7, סנטטי

 TACK SOFT
מידה7, סנטטי

 RED BULL
סנטטי, מידה 7

HIGHLIGHT
מידה 7, סינטטי

 MARBLE
מידה 7, גומי

NEVER FLAT
מידה 7, סנטטי

TF1000
יורוליג רשמי, מידה 7, עור

מכבי תל אביב
מידה 5.7, גומי

TF150
יורוליג , גומי, מידה 7, 5, 6

TF250
סנטטי, מידה 7, 5, 6

TF-500
סנטטי, מידה 7, 5, 6, יורוליג

TF150
גומי, מידה 7, 5, 6
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קטלבל מתכוונן בופלקס, 18, 16, 11, 9, 5.5, 3.5ק"ג

BOWFLEX Adjustable Barbell36, 31.5, 22.5 ,27, 18, 13.5, 9, ק"ג BOWFLEX תוספת 18 ק"ג למוטות

BOWFLEX 24, משקל 23.8 ק"ג

סטנד BOWFLEX, נמכר בנפרד

BOWFLEX סטנד למוטות

BOWFLEX 41, משקל: 41 ק"ג

משקולות בופלקס המקוריות !!!

הזהרו מחקויים!
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קופסאות פליאומטריות רכות, 61, 45, 30, 15 ס"משטיח גומי   90, 180 ס"מ

קופסא פליומטרית מעץ לאימון משתנה 
לגבהים של 40, 50, 60 ס"מ

קופסא פליאומטרית רכה מקצועית  
מזחלת דחיפה ומשיכה 76, 61, 51 ס"מ

גליל גומי למשקולות 0.8 ס"מ

243x30 ס"מPeg Board , אריחי גומי 1xמ'  x '1מ גלגל כח,  40 ק"ג2 ס"מ 

glute bench פלטפורמה למשקולותספסל היפ טראסט
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RK2215
סטנד לקטלבל ודמבלס

RK4020
סטנד לכדורי התעמלות

QJ2006
סטנד לכדורי כח עגול

OWT-24
סטנד לאחסנת

צלחות אולימפיות

סטנד נייד לפלטות וצלחות 
במפר אולימפיות

 QJ2001
סטנד לאחסנת כדורי כח

GOWT
סטנד לאחסנת צלחות

אולימפיות ו2 מוטות אולימפיים

RK2067C
סטנד למשקוליות יד

RK1164
סטנד אחסנה לאקססוריז וידיות 

עבודה

RK4062Z
סטנד אחסנה לסט לבודי פמפ

3010
סטנד ל 8 מוטות

SWT-14
סטנד איכותי לצלחות 30 מ"מ

ST-3
סטנד רב תחליתי, אורך 190 ס"מ,

רוחב 40 ס"מ, גובה 180 ס"מ
סטנד מסיבי למוטות
ומשקולות אולמפיים

OBH-5
סטנד לאחסנת

5 מוטות אולימפיים

סטנדים

RK2214C

User
Stamp



31

GDKR-100
סטנד לקטלבל ודמבלס

RK4064
סטנד לבודי בר

 RK3020Z
סטנד לאחסנת מוטות ברבלס

GDR-363
סטנד לאחסת דמבלס

סטנד לדמבלס 2215, אורך 2.90 מ סטנד PUMP SETSסטנד בודי ברסטנד דמבלס נאופרן

GSWT
סטנד לאחסנת צלחות רגילות

RK5041RK5401RK2215kp

TBR-10

RK25062

RK 1164
סטנד לאחסנת ידיות ואקססוריז

סטנדים

GDR-60
סטנד 2 קומות לאחסנת דמבלס

DRT-60
מתלה למזרוניםGDR-60 תוספת לסטנד 

תושבת לטי בר
 RK3020Z

סטנד לאחסנת מוטות ברבלס

RK1003A
 RK סטנד לאחסנת מזרוני תליה
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