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Apus Sports to dynamicznie rozwijająca się marka profesjonalnych
akcesoriów fitness. Naszą firmę tworzy zgrany zespół pasjonatów,

sportowców, projektantów oraz specjalistów z branży fitness.

Szczególną wagę przykładamy do jakości, ergonomii i unikatowego de-
signu. Naszym celem jest projektowanie i produkcja profesjonalnego 
sprzętu, który spełni oczekiwania właścicieli klubów fitness i siłowni 

oraz zadowoli trenujących użytkowników.

APUS SPORTS
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Poliuretanowe Hantle Palladium wykonane 
są z bezwonnego i odpornego na ścieranie 
poliuretanu. Przedłużona powierzchnia radeł-
kowania uchwytu sprawia, że hantle idealnie 
leżą w każdej dłoni i zapewniają lepszą kon-
trolę chwytu. Stylowy wygląd został osią-
gnięty, dzięki zastosowaniu czarnego koloru. 
Hantle posiadają specjalne kolorystyczne 
oznaczenia wag - spójne z innymi produktami 
Apus Sports. 

40 - 50 kg 

27,5 - 37,5 kg

2,5 - 25 kg

Hantle Palladium od Apus Sports to połącze-
nie funkcjonalności, nowoczesnego designu 
i wysokiej jakości produktu. Wykonane zostały 
ze stali, a ich wierzchnią część pokrywa poliu-
retan, dzięki czemu są przyjemne w dotyku 
i nie wydzielają drażniącego zapachu. Radeł-
kowana powierzchnia uchwytu sprawia, że 
hantle idealnie leżą w każdej dłoni. 
Poliuretanowe Hantle Palladium o trwałej 
konstrukcji typu one-piece wykorzystywane 
są m.in. podczas treningu wzmacniającego 
i ogólnorozwojowego. 

HANTLE 
PALLADIUM 1-10 KG

HANTLE PALLADIUM

1 - 10 kg 

Pionowy Stojak na Hantle Palladium wykonany 
ze stali lakierowanej proszkowo jest trwały, 
stabilny i łatwy w użytkowaniu. Pozwala zor-
ganizować przestrzeń w klubie fitness nie zaj-
mując przy tym wiele miejsca. 

Stojak na Hantle Apus Sports wykonany jest 
ze stali polakierowanej proszkowo. Pozwala 
na wygodne i pewne przechowywanie hantli. 
Jego ergonomiczny kształt i stabilna podstawa 
zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytko-
wania.

Profesjonalny Stojak na Hantle Palladium 
marki Apus Sports został wykonany ze stali 
lakierowanej proszkowo. Stojak posiada kon-
strukcję dwurzędową- każdy rząd wyposa-
żony jest w specjalne siodełka wyproduko-
wane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, 
dzięki czemu hantle podczas ich odkładania na 
miejsce nie ulegają zniszczeniu i się nie ślizgają.

STOJAK NA HANTLE 
PALLADIUM 1-10 KG

STOJAK NA HANTLE 
PALLADIUM 

STOJAK NA HANTLE 
PALLADIUM
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Wymiary:
W: 78 cm  D: 140 cm  Sz: 66 cm

Wymiary:
W: 160 cm  D:73 cm  Sz: 50 cm

Pojemność: 5 par hantli

Wymiary:
W: 82,5 cm  D: 250 cm  Sz: 68 cm
Pojemność: 10 par hantli

Pojemność: 10 par hantli
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Bumper Plates od Apus Sports to obciążenia 
wykonane ze skompresowanego granulatu 
gumowego przez co produkt jest odporny na 
mechaniczne uszkodzenia i pęknięcia. Dzięki 
specjalnej fakturze powierzchni talerze można 
łatwo podnosić z podłogi oraz umieszczać na 
sztandze. Bumper Plates doskonale spraw-
dzą się m.in. podczas treningu funkcjonalnego 
i wzmacniającego.

Nasz Wózek na Bumper Plates to niezwykle 
przydatny element m.in. w strefie wolnych 
ciężarów i treningu funkcjonalnego. Spraw-
dzi się podczas transportowania obciążeń 
(kółka zapewniają pełną mobilność) oraz 
przy porządkowaniu przestrzeni treningowej. 
Wózek od Apus Sports jest wytrzymały na 
uszkodzenia.

POLIURETANOWE 
BUMPER PLATES

WÓZEK  
NA BUMPER PLATES

BUMPER PLATES

Nowe, zawodnicze Bumper Plates wykonane 
są ze stali i wysokiej jakości poliuretanu, dzięki 
czemu są wytrzymałe na wielokrotne zrzuca-
nie podczas treningu. Bumper Plates posiadaja 
charakterystyczne, olimpijskie barwy. 

5 kg, 10 kg, 15 kg, 
20 kg, 25 kg

5 kg, 10 kg, 
15 kg, 20 kg
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Stojak na sztangi Pre-Loaded od Apus Sports 
zapewnia bezpieczną organizację przestrzeni 
w klubie fitness czy siłowni. Posiada także 
możliwość dwustronnego przechowywania, 
a specjalnie wyprofilowane uchwyty na któ-
rych opierają się sztangi zmniejszają ryzyko ich 
upadku ze stojaka.

STOJAK NA SZTANGI 
PRE-LOADED

Specjalna konstrukcja one-piece sztang Pre-
-Loaded pozwala maksymalnie skupić się 
na treningu. Chcąc zmienić wagę obciążenia 
wystarczy wymienić całą sztangę na intere-
sujący nas ciężar (bez konieczności zakładania 
obciążeń).
Gryfy Sztang Pre-Loaded wykonane są ze stali, 
ich uchwyty są radełkowane co sprawia, że 
sztanga idealnie układa się w dłoniach podczas 
treningu. Obciążenia sztang pokryte są poliu-
retanem co czyni produkt trwałym i odpornym 
na uszkodzenia mechaniczne. Sztangi Pre-
Loaded występują także w wariancie z gryfem 
łamanym. Zaletą Sztang Pre-Loaded jest to, 
że podczas treningów mogą z łatwością z nich 
korzystać i kobiety i mężczyźni.

Komplet zawiera 10 sztuk

SZTANGI 
PRE-LOADED

10-40 kg

HANTLE 
HEXAGONALNE

Pojemność: 10 sztang Pre-Loaded
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Hantle Hexagonalne wykonane są z materia-
łów o wysokiej jakości i wytrzymałości.  Dzięki  
kształtowi obciążnika hantle po umieszczeniu 
na podłodze nie przemieszczają się. Gumowa 
powłoka zwiększa trwałość produktu, chroni 
podłogę, a także redukuje hałas podczas odkła-
dania hantli. Uchwyty Hantli Hexagonalnych od 
Apus Sports są specjalnie chromowane i radeł-
kowane co podczas ćwiczeń dynamicznych 
zapewnia lepsze przyleganie produktu do dłoni. 

2,5 - 50 kg

5- 40 kg2,5- 25 kg
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OBCIĄŻENIE 
OLIMPIJSKIE 
MERCURY

HANTLE 
CHROMOWANE

Obciążenia Olimpijskie Mercury wyróżniają 
się swoim ergonomicznym kształtem i funk-
cjonalnością. Pokryte są najwyższej jakości 
poliuretanem, a podwójny uchwyt, ułatwia ich 
podnoszenie. Dzięki specjalnym, kolorystycz-
nym oznaczeniom wag, można je odczytać nie 
zdejmując obciążeń ze sztangi. 

Hantle Chromowane od Apus Sports to pod-
stawowy element wyposażenia siłowni. 
Chromowana powierzchnia zapewnia trwa-
łość i elegancki wygląd. Uchwyt ze specjalnie 
radełkowaną powierzchnią zabezpiecza przed 
wyślizgnięciem się hantli podczas treningu. 
Hantle Chromowane dzięki uniwersalnemu 
zastosowaniu świetnie sprawdzą się podczas 
różnego rodzaju treningów. 

1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg 
15 kg, 20 kg, 25 kg

1 - 10 kg 
Pionowy Stojak na Hantle Chromowane 
porządkuje, organizuje, a także pomaga wygo-
spodarować więcej przestrzeni treningowej 
w klubie fitness i siłowni. Ma stabilną i trwałą 
konstrukcję, zapewnia bezpieczeństwo i kom-
fort ćwiczeń podczas treningu. 

STOJAK NA HANTLE 
CHROMOWANE
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Pojemność: 10 par Hantli Chromowanych
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Gryf Prosty Olimpijski to jeden z ważniejszych 
elementów wyposażenia strefy wolnych cięża-
rów. Wykonany został z hartowanej i chromo-
wanej stali. Gryf posiada specjalną, radełkowaną 
powierzchnie, dzięki której pewnie trzyma się 
w dłoni podczas treningu. 

GRYF PROSTY 
OLIMPIJSKI

Gryfy Aluminowe Apus Sports zostały zapro-
jektowane z myślą o trenujących kobietach, 
dlatego też są lżejsze od Gryfów Olimpijskich. 
Występują w dwóch wersjach kolorystycz-
nych: różowej i niebieskiej.

GRYF ALUMINIOWY

Stojak na Obciążenia Olimpijskie i Gryfy 
porządkuje i optymalizuje wykorzystanie 
przestrzeni na siłowni. Stojak od Apus Sports 
pomieści trzy komplety obciążeń olimpijskich 
i dwa gryfy. Stojak zachowuje swoją stabilność 
nawet gdy obciążony jest tylko z jednej strony.

Gryfy Sprężynujące są ważnym elementem 
strefy funkcjonalnej. Wykonane ze stali sprę-
żynowej, którą cechuje wysoka granica spręży-
stości oraz długi czas eksploatacji. Gryfy Olim-
pijskie Sprężynujące od Apus Sports posiadają 
zestaw łożysk igiełkowych, co poprawia kom-
fort i bezpieczeństwo treningu i wydłuża czas 
życia produktu.

STOJAK NA 
OBCIĄŻENIA 
OLIMPIJSKIE I GRYFY

GRYF OLIMPIJSKI 
SPRĘŻYNUJĄCY 
CHROMOWANY 
I OKSYDOWANY

Stojak na Gryfy Olimpijskie został wykonany 
z wysokiej jakości stali, dzięki czemu jest 
trwały i stabilny. Przeznaczony do przechowy-
wania 8 gryfów w pozycji pionowej.

STOJAK NA GRYFY 
OLIMPIJSKIE
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15 kgD: 180 cm

20 kgD: 220 cm

Wymiary:

10 kgD: 180 cm

Wymiary:

20 kgD: 220 cm

Wymiary:

20 kgW: 13 cm  ø: 40 cm

Wymiary:
Wymiary:
W: 140 cm  D: 101 cm  Sz: 68 cm
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Uchwyt na Gryf T-Bar od Apus Sports pozwala 
na użycie gryfu w różnych kierunkach. Spraw-
dzi się zarówno podczas treningu siłowego 
jak i funkcjonalnego. Przystosowany jest do 
gryfów ze średnicą fi 50; wyposażony jest 
w śrubę stabilizującą gryf.

Gryf Olimpijski Łamany wykonany jest ze stali 
pokrytej odpornym na ścieranie chromem. Gryf 
od Apus Sports to przyrząd nie tylko wytrzy-
mały, ale także komfortowy i bezpieczny 
w użyciu - w dużej mierze dzięki radełkowanej 
części uchwytu, która zapobiega wyślizgnięciu 
się gryfu z ręki. 

Gryf Olimpijski Mocno Łamany to jeden z pod-
stawowych elementów strefy wolnych cięża-
rów. Wykonany został ze stali chromowanej, 
dzięki czemu jest odporny na zarysowania. 
Idealny do treningu na górną partię ciała.

UCHWYT  
NA GRYF T-BAR

GRYF OLIMPIJSKI 
ŁAMANY

GRYF OLIMPIJSKI 
MOCNO ŁAMANY

Pomost Ciężarowy to niezbędny element 
strefy podnoszenia ciężarów. Zapewnia pła-
skie oraz stabilne podłoże. Gwarantuje bez-
pieczeństwo podczas ćwiczeń, redukuje hałas 
w strefie podnoszenia ciężarów, a także chroni 
podłogę klubu przed uszkodzeniami. Pomost 
Ciężarowy Apus Sports wykonany jest ze 
sklejki (jego środkowa część) oraz płyt gumo-
wych spiętych lakierowaną proszkiem stalą. 

POMOST 
CIĘŻAROWY
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Wymiary:

9 kgD: 120 cm

Wymiary:

Wymiary:
3 m x 3 m x 3 cm 
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Kettlebells turniejowe są wykonane ze stali, 
mają płaską podstawę zapewniającą dobrą 
stabilność przyrządu oraz ergonomiczne 
uchwyty ułatwiające ćwiczenia. Kettlebells 
Turniejowe od Apus Sports charakteryzują się 
tym, że bez względu na ciężar mają takie same 
wymiary, a kategorie wagowe są oznaczone 
kolorami olimpijskimi. 

Kettlebells od Apus Sports zostały wyko-
nane w technice one-piece, dzięki czemu są 
wytrzymałe. Wyróżniają się ergonomicznym 
kształtem, optymalnymi rozmiarami rączki 
oraz kształtem odważnika. Kettlebells pokryte 
są winylową powłoką, która charakteryzuje się 
dużą wytrzymałością mechaniczną oraz co 
ważne z perspektywy właścicieli klubów czy 
siłowni jest łatwa w utrzymaniu. Kettlebells 
swoje zastosowanie znajdą m.in. w treningu 
funkcjonalnym oraz podczas zajęć fitness.

Stojak na Kettlebells od Apus Sports jest sta-
bilny i bezpieczny w użytkowaniu, a także 
doskonały w optymalizacji przestrzeni na 
siłowni czy w klubie fitness. Posiada dwa 
poziomy składowania, dzięki czemu może 
pomieścić większą ilość Kettlebells, a jego 
otwarta konstrukcja zapewnia łatwy dostęp 
do akcesoriów.

KETTLEBELLS 
TURNIEJOWE

KETTLEBELLS

STOJAK NA 
KETTLEBELLS

8 kg, 12 kg, 16 kg, 20 kg, 24 kg,  
28 kg, 32 kg, 36kg

4 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg 
12 kg, 16 kg, 20 kg
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Wymiary:
D: 120 cm  W: 56 cm  Sz: 50 cm
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Produkty Apus Sports wytwarzane są z naj-
wyższej jakości materiałów; zależy nam na 
maksymalnej wydajności, trwałości i ergo-
nomiczności produktów. Wśród materiałów, 
które wykorzystujemy do produkcji akcesoriów 
Apus Sports jest m.in. poliuretan, który coraz 
częściej zastępuje gumę. Poliuretan jest mate-
riałem trwałym, odpornym na ścieranie, a przy 
tym bezzapachowym. Surowiec ten daje także 
duże możliwości w zakresie designu, szczegól-
nie jeśli chodzi o nadawanie różnych kształtów 
i kolorów. Poliuretanowe akcesoria nie brudzą 
podłogi, a po długotrwałym używaniu zacho-
wują swój wygląd i właściwości.

JAKOŚĆ  
MATERIAŁÓW

Unikatowy design sprzętu od Apus Sports, 
dobór jak najlepszych materiałów oraz tro-
ska o wykonanie wyznaczają nową jakość na 
rynku branży fitness. Dbałość o każdy detal 
i wysoki standard wykończenia gwarantują, 
że produkty Apus Sports staną się nieodłącz-
nym elementem wyposażenia klubów fitness 
i siłowni oraz sprawdzą się w rękach trenują-
cych.

WYJĄTKOWY 
SPRZĘT

Apus Sports nie sięga po gotowe wzorce, tylko 
tworzy swoje własne unikatowe i oryginalne 
projekty. Współpracujemy z najlepszymi, pol-
skimi projektantami, a proces tworzenia pro-
duktu rozpoczyna badanie rynku w zakresie 
użyteczności i preferencji użytkowników oraz 
doboru i właściwości materiałów. Powstałe 
prototypy są poddawane testom, udoskona-
lane tak, aby finalny produkt, który trafia do 
użytkowników był na najwyższym poziomie.

UNIKATOWY 
DESIGN
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PIŁKI LEKARSKIE 
SKÓRZANE 

Stojaki na Piłki Lekarskie i Slam Balls są nie-
zbędnym elementem wyposażenia klubów 
fitness i siłowni. Pozwalają porządkować 
przestrzeń oraz zabezpieczają akcesoria tre-
ningowe. Jednostronny stojak od Apus Sports 
pozwala na bezpieczne przechowywanie pię-
ciu piłek. Konstrukcja Stojaka jest stabilna, 
niezależnie od tego czy jest on wypełniony 
w całości czy tylko częściowo.

STOJAK NA PIŁKI 
LEKARSKIE  
I SLAM BALLS

Piłki Lekarskie Skórzane sprawdzą się zarówno 
w treningu funkcjonalnym jak i podczas fizjo-
terapii. Piłki Lekarskie od Apus Sports wyko-
nane są z wyjątkowo wytrzymałego i trwałego 
materiału. Są większe od standardowych piłek 
lekarskich.

4 kg, 6 kg, 
8 kg, 10 kg 

Piłki Lekarskie od Apus Sports wykonane są 
z wysokiej jakości gumy o dużej wytrzymałości 
na uszkodzenia mechaniczne. Powierzchnia 
Piłki Lekarskiej posiada specjalną strukturę 
antypoślizgową, która zapewnia pewny chwyt 
podczas ćwiczeń. Oznaczenia wag Piłek Lekar-
skich korespondują z kodem kolorystycznym 
charakterystycznym dla innych produktów 
Apus Sports. Piłki Lekarskie wykorzystywane 
są m.in. podczas treningu funkcjonalnego.

PIŁKI LEKARSKIE
2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 
7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg 

Slam Balls od Apus Sports są odporne na 
odkształcenia i przystosowane do wielokrot-
nego uderzania o podłogę. Powierzchnia ma 
unikatową budowę plastra miodu przez co 
piłka nie wyślizguje się z rąk w trakcie treningu. 
Podczas treningu ze Slam Balls można wyko-
nywać ćwiczeni angażujące mięśnie głębokie 
oraz zwiększające stabilizację całego ciała.

3 kg, 5 kg, 7 kg, 9 kg, 12 kg, 
15 kg, 18 kg, 20 kg 

SLAM BALLS

TR
EN

IN
G 

FU
NK

CJ
ON

AL
NY

Wymiary:
D: 42 cm  W: 165 cm  Sz: 55 cm
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Lina Treningowa Apus Sports wykonana jest 
z wysokiej jakości nylonu. Osłonka z plecionki 
nie strzępi się i nie przeciera, a dodatkowo nie 
wyślizguje się z ręki. Ćwiczenia z linami anga-
żują całe ciało, mogą być elementem treningu 
grupowego jak i aktywności indywidualnej. 

Pas Treningowy zmniejsza ryzyko kontuzji 
podczas treningu z ciężarami; stabilizuje dolny 
odcinek kręgosłupa. Wykonany jest ze skóry, 
a podwójne przeszycia zapewniają większą 
wytrzymałość produktu.

LINA TRENINGOWA

STOJAK NA FIT BAGI 
I PIŁKI LEKARSKIE 

Skakanka od Apus Sports wyróżnia się pre-
cyzją wykonania oraz lekkością. Wbudowane 
łożyska połączone z górną częścią uchwytów 
zapobiegają skręcaniu liny. Długość skakanki 
można regulować dostosowując ją do wzrostu 
ćwiczącego. 

Stojak od Apus Sports pozwala na bezpieczne 
i łatwe przechowywanie Fit Bagów i Piłek 
Lekarskich. Doskonale organizuje przestrzeń 
w fitness klubie czy siłowni. Konstrukcja jest 
mocna, wyważona i stabilna niezależnie od 
ilości produktów na stojaku. 

Fit Bag wykorzystywany jest przede wszyst-
kim podczas treningu funkcjonalnego. Posiada 
różne uchwyty oraz zróżnicowane obciążenia. 
Wnętrze Fit Baga wypełnione jest piaskiem, 
który stanowi rzeczywiste obciążenie. Zaletą 
Fit Baga jest jego łatwe, a zarazem rozmaite 
użytkowanie. 

5 kg, 10 kg, 15 kg, 
20 kg, 25 kg 

FIT BAG

SKAKANKA

PAS TRENINGOWY
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Wymiary:
D: 75 cm  W: 174 cm  Sz: 54 cm

Rozmiary:
M   L  XL

0,15 kgD: 3 m

Wymiary:

10 kgD: 10 m

Wymiary:
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Młot Treningowy został wykonany w tech-
nice one-piece. Uchwyt młota jest lakiero-
wany proszkowo specjalnym lakierem o drob-
nej strukturze oraz posiada radełkowaną 
powierzchnię co zapewnia lepszą kontrolę 
chwytu. Młot treningowy idealnie nada się 
m.in. podczas treningu siły czy wytrzymałości. 

MŁOT TRENINGOWY

Drewniane Kółka Gimnastyczne z możliwością 
regulacji taśm zostały wykonane z dosko-
nałej jakości drewna warstwowego. Drew-
niane Kółka Gimnastyczne od Apus Sports są 
wytrzymałe i nie wyślizgują się z rąk zapew-
niając precyzję ruchu. Kółka Gimnastyczne 
mają wszechstronne zastosowanie, nie tylko 
w gimnastyce, ale także podczas treningu 
funkcjonalnego. 

Skrzynia Plyometryczna od Apus Sports 
wykonana została z wysokiej jakości sklejki. 
Posiada powierzchnię antypoślizgową, a sys-
tem wzmocnień wewnętrznych gwarantuje 
jej wytrzymałość. Skrzynia wyposażona jest 
w specjalne uchwyty, dlatego nie będzie pro-
blemu z jej przenoszeniem. 

DREWNIANE KÓŁKA 
GIMNASTYCZNE

SKRZYNIA 
PLYOMETRYCZNA

Kamizelka Obciążeniowa Apus Sports została 
zaprojektowana z zachowaniem zasad ergo-
nomii. Posiada uniwersalny rozmiar, rzepy 
umożliwiają dopasowanie kamizelki do roz-
miaru użytkownika, a dzięki solidnym zapię-
ciom mocno przylega do korpusu. Kamizelka 
wyposażona jest także w obciążenie (można je 
samemu kontrolować) umieszczone na części 
przylegającej do klatki piersiowej i pleców. 

10 KG KAMIZELKA 
OBCIĄŻENIOWATR
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4 kg, 6 kg, 
8 kg, 10 kg

Wymiary:
50 cm x 60 cm x 75 cm
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Taśmy Power Bands różnią się szerokością 
i stopniem oporu. Wykonane są z wysokiej 
jakości lateksu, łatwe w przechowywaniu 
i utrzymaniu ich w czystości. Mają szerokie 
zastosowanie w treningu siłowym, używane 
są także w rehabilitacji.

Różowy: 3-11 kg
Niebieski: 5-18 kg
Zielony: 15-25 kg
Żółty: 32-43 kg
Pomarańczowy: 40-50 kg
Purpurowy: do 100 kg

Taśmy od Apus Sport posiadają cztery stopnie 
oporu, a każdy poziom trudności oznaczony 
jest innym kolorem. Dzięki temu można indy-
widualnie dobrać taśmy do intensywności 
treningu i możliwości ćwiczącego. Taśmy Mini 
Power Bands mają coraz szersze zastosowa-
nie w fitnessie - podczas rozgrzewki czy do 
ćwiczenia mięśni pośladków i ud. 

Różowy: 6,8 kg
Niebieski: 9 kg
Zielony: 11,3 kg
Żółty: 13,5 kg

TAŚMY MINI 
POWER BANDS 

Stojak Wielofunkcyjny Apus Sports ideal-
nie optymalizuje wykorzystanie przestrzeń 
siłowni czy klubu fitness. Zbudowany jest 
modułowo, dzięki czemu może być dowolnie 
konfigurowany - w zależności od tego jakie 
akcesoria będa w nim przechowywane. Stojak 
Wielofunkcyjny dzięki koszykom, regałom czy 
wieszakom w sposób zorganizowany może 
przechowywać produkty do tej pory trudne 
w składowaniu. Nasz Stojak Wielofunkcyjny 
z powodzeniem zastąpi kilka różnych stoja-
ków na sprzęty typu fit bag, kettlebells czy piłki 
lekarskie.

STOJAK 
WIELOFUNKCYJNY

TAŚMY POWER 
BANDS 
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D: 320 cm  W: 220 cm  Sz: 60 cm
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Nasze Piłki Gimnastyczne wykonane zostały 
z tworzywa sztucznego (PCV) w technologii 
anti-burst. Dodatkowo piłki posiadają antypo-
ślizgową powierzchnie ułatwiającą stabilizację 
podczas ćwiczeń. Piłki gimnastyczne są sprę-
żyste, a zarazem bardzo wytrzymałe, dzięki-
czemu nie ulegają trwałym zniekształceniom. 
Wykorzystywane podczas jogi, pilatesu i zajęć 
fitness.

ROLLERY

Step od Apus Sports posiada trzy stop-
niowy poziom regulacji wysokości oraz anty-
poślizgową powierzchnie. Jest odporny na 
odkształcenia. Wykorzystywany głównie 
w trakcie zajęć grupowych podczas dynamicz-
nych ćwiczeń.

STEP 

Roller Grid od Apus Sports został wykonany 
m.in. ze spienionego PCV, dzięki czemu jest 
odporny na wchłanianie wilgoci i potu. Trwa-
łość użytych materiałów oraz jakość wykona-
nia sprawiają, że jest twardy i stabilny oraz nie 
ulega zniekształceniom podczas długotermi-
nowego użytkowania. Wykorzystywany głów-
nie podczas rehabilitacji. 

ROLLER GRID

PIŁKI 
GIMNASTYCZNE

Rollery Apus Sports mają kształt przedłużo-
nego wałka o karbowanej powierzchni. Wyko-
nane są z wytrzymałej, syntetycznej pianki, 
która nie wchłania wilgoci i jest odporna na 
odkształcenia. W klubach fitness mają wiele 
zastosowań. Bywają elementami treningu 
oraz używane są do automasażu.

Wymiary:
D: 45 cm, 90 cm

Wymiary:
D: 33 cm

Wymiary:
55 cm, 65 cm, 75 cm

ST
RE

FA
 F

IT
NE

SS



36 37

ST
RE

FA
 F

IT
NE

SS

Space Bar od Apus Sports został wykonany 
z żeliwa, a następnie pokryty poliuretanem, 
natomiast gryf pokryty jest specjalną pianką, 
co zapewnia komfort użytkowania. Obciąże-
nia Space Bar posiadają wygodne uchwyty 
boczne oraz dodatkowe uchwyty środkowe co 
pozwala na wykonanie szerszej gamy ćwiczeń. 
Space Bar sprawdzi się podczas zajęć indywi-
dualnych jak i grupowych. 

Stojak na Space Bar od Apus Sports zapew-
nia idealną organizację i uporządkowanie tych 
akcesoriów w klubie fitness lub na siłowni. 
Stojak został zaprojektowany zgodnie z zasa-
dami ergonomii- tak, aby odkładanie i podno-
szenie obciążeń było wygodne. Dodatkowo 
wyposażony jest  w miejsce do przechowywa-
nia gryfów oraz zacisków. 

SPACE BAR

STOJAK  
NA SPACE BAR

1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg

Hantle Winylowe Helium zaprojektowane 
zostały specjalnie z myślą o kobietach. Posia-
dają ergonomiczny kształt z uchwytem dosto-
sowanym do niewielkich dłoni oraz mniejsze 
obciążenie wagowe. 

HANTLE 
WINYLOWE HELIUM

0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 
2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg

Wymiary:
D: 72 cm  W: 176 cm  Sz: 84 cm  
D: 73 cm  W: 180 cm  Sz: 135 cm  

Pojemność: 10 lub 20 sztuk
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MATA FITNESS 
 (DŁUGA)

Antypoślizgowa Mata Fitness od Apus Sports 
wykonana została z odpornego na zużycia 
oraz łatwego w utrzymaniu czystości mate-
riału. Wyposażona jest w otwory do higienicz-
nego przechowywania na wieszaku. Mata jest 
ważnym elementem klubu fitness o szerokim 
zastosowaniu. Sprawdzi się podczas zajęć fit-
ness, jogi czy pilatesu oraz przy rozciąganiu po 
indywidualnym treningu.

Wieszak na maty od Apus Sports pozwala na 
zorganizowanie przestrzeni na sali fitness- 
pomoże zachować porządek na sali, a jedno-
cześnie uzyskać więcej miejsca. Przechowy-
wanie mat na wieszaku to prosty sposób na 
zachowanie zasad higieny w klubie. 

Mata Fitness o trwałej, odpornej na przetarcia 
i łatwej w czyszczeniu powierzchni doskonale 
sprawdzi się podczas treningu indywidualnego 
jak również na zajęciach grupowych. Posiada 
specjalne otwory do bezpiecznego i higienicz-
nego przechowywania na wieszaku.

MATA FITNESS (KRÓTKA)

WIESZAK NA MATY
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Wymiary:
143 cm x 60 cm x 1 cm

Wymiary:
100 cm x 50 cm x 0,9 cm

Wymiary:
61 cm x 7 cm
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Balance Step z Tubingami od Apus Sports 
to balon wykonany ze spienionego PCV 
w technologii anti-burst połączony z podstawą 
z tworzywa sztucznego pokrytą antypoślizgo-
wym materiałem. Balance Step z Tubingami 
może być wykorzystywany podczas ćwiczenia 
równowagi.

BALANCE STEP 
Z TUBINGAMI

Tubing Basic charakteryzują się dużą wytrzy-
małością, a ergonomicznie zaprojektowany 
uchwyt zapewni komfort użytkowania. Kolo-
rystyka Tubing Basic odpowiada poziomowi 
obciążenia, dzięki czemu pozwala na indywi-
dualne dobranie gum w zależności od rodzaju 
i intensywności treningu. 

TUBING BASIC 

słaby

mocny

średni

Tubing Step Straps od Apus Sports wykonane 
są z wysokiej jakości lateksu, wyposażone 
w specjalną taśmę ułatwiającą ich zaczepie-
nie o step. Posiadają trzy stopnie oporu, każdy 
poziom trudności oznaczony jest innym kolo-
rem. Świetnie sprawdzą się podczas treningu 
fitness.

TUBING STEP 
STRAPS

słaby

średni

mocny
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Wymiary:
D: 160 cm

Wymiary:
D: 122 cm
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Stabilna i nowoczesna brama do treningu 
funkcjonalnego to doskonałe wzbogacenie 
oferty klubu fitness czy siłowni. Produkowana 
jest na indywidualne zamówienie oraz dosto-
sowywana do potrzeb klientów. Oferujemy 
pełną customizację jeżeli chodzi o kolory, roz-
miary czy dobór akcesoriów. 

KLATKA 
FUNKCJONALNA



Total Fitness Concept Sp. z o.o. Sp. k.

Rybitwy 2, 30-722 Kraków, Polska
+48 12 684 33 92
biuro@tfc-global.com

www.apus-sports.com


