
Sada nářadí pro rok 2019, kterou je díky 
partnerům možné objednat pro sokolské jednoty 
až se 70% slevou z uvedených cen.
Více informací v doprovodném textu.  

Ultralehká žíněnka A
Rozměry 200 x 100 x 6 cm. Spodní strana s protiskluzným dezénem. Rohy 
se suchými zipy umožňují skládání kompaktních ploch, jádro z polyetylénu 
s uzavřenou buněčnou strukturou. Žíněnka je velice lehká (podle velikosti 
5–7kg), takže ji unesou i malé děti. Žíněnka je navržena pro vysokou zátěž. 
Hodí se zvláště do škol a klubů. Tyto žíněnky se používají pro jednoduché 
cvičení a skoky při prostných. Jsou vhodné k dopadům a pádům z výšky do 
60 cm. Typ 3 podle normy EN ČSN 12503-1. Cena katalogová: 3 280,- Kč 
Cena po slevě: 2 380,- Kč včetně DPH

BOSU® Profi Balance Trainer
Pevná plošina o průměru 63,5 cm, výška kopule cca 25 cm. Dvě 
zahloubená držadla umožňují jednodušší otáčení a přenášení. Tento 
fitness výrobek má svůj původ v medicínském odvětví, stejně jako ve 
funkčním a specifickém tréninku. BOSU® je navržený tak, aby zapojil 
koordinaci těla a schopnost udržet rovnováhu při každé pozici cvičení
v oblasti fitness a rehabilitace. Obsah balení: BOSU®, manuál, 
pumpička. Cena katalogová: 4 750,- Kč
Cena po slevě: 3 990,- Kč včetně DPH

Doskočiště/dopadová plocha interiér
Rozměry 300 x 200 x 30 cm. Doskočiště je vhodné jako doskoková 
plocha při cvičení na nářadí s výškou seskoku nad 60 cm. Doskočiště 
má zpevněnou horní plochu, kombinace PUR a PE, umožňuje tak 
bezpečný doskok při větším tlumení. Horní strana zpevněná 
polyetylénem. Dopadová plocha je opatřená protiskluzem a úchyty 
pro přenášení. Pro osoby s nižší hmotností se doporučuje měkčí 
tlumení. Spodní dopadová plocha je vhodná pro atletické disciplíny 
na úrovni sportu pro všechny. Typ 4 podle normy EN ČSN 12503-1. 
Cena katalogová: 16 080,- Kč
Cena po slevě: 13 806,- Kč včetně DPH
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