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STEROWANIE Z DOLNEJ
RAMY STOŁU

OBJAŚNIENIA I KOLORY TAPICEREK

regulacja
pivota

regulacjaczęści
lędźwiowej

-60° - +60°
193 cm
0 - 85°
53 - 93 cm

SRK-RE
Najprostszy stół do terapii z
dwuczęściowym leżyskiem, stosowany
głównie jako wyposażenie kabin do
ćwiczeń i zawieszeń (KUS, PUR,
UGUL).
Stół wyposażony w koła jezdne
ułatwiające przemieszczanie.
Elektryczna regulacja wysokości.
Zagłówek jedno lub trzy-częściowy
regulowany za pomocą sprężyny
gazowej.
Zagłówek ze szczeliną w części
środkowej.
Pręty do mocowania pasów
stabilizacyjnych.

SRK-RE/01
Wyposażenie dodatkowe:

63 cm

Wyposażenie dodatkowe:
Uchwyt do mocowania prześcieradła
Pilot nożny
Siłownik hydrauliczny

Stół do terapii z trzyczęściowym
leżyskiem, stosowany w terapii
manualnej.
Stół wyposażony w koła jezdne
ułatwiające przemieszczanie.
Elektryczna regulacja wysokości.
Zagłówek jedno lub trzy-częściowy
regulowany za pomocą sprężyny
gazowej.
Tylna część podnoszona do pozycji
fotela - mechanizm teleskopowy.
Zagłówek ze szczeliną w części
środkowej.
Pręty do mocowania pasów
stabilizacyjnych.

STOŁY REHABILITACYJNE KRZYŻAKOWE

Uchwyt do mocowania prześcieradła
Pilot nożny
Siłownik hydrauliczny
Tylna część podnoszona do pozycji fotela
za pomocą sprężyny gazowej
Banany do stabilizacji
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SRK-RR
Najprostszy stół do terapii z dwuczęściowym
leżyskiem, stosowany głównie jako wyposażenie kabin
do ćwiczeń i zawieszeń (KUS, PUR, UGUL).
Stół wyposażony w koła jezdne ułatwiające
przemieszczanie.
Elementy leżyska regulowane mechanicznie.
Zagłówek ze szczeliną w części środkowej.
Ręczna regulacja wysokości.
Zagłówek jedno lub trzy-częściowy.
Pręty do mocowania pasów stabilizacyjnych.

190 cm

63 cm

55 -95 cm

SRP
Leżanka z dwuczęściowym leżyskiem
Zagłówek jednoczęściowy
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-60° - +60°

0° -+85°

STOŁY REHABILITACYJNE KRZYŻAKOWE

Wyposażenie dodatkowe:
Uchwyt do mocowania prześcieradła
Pilot nożny
Siłownik hydrauliczny
Tylna część podnoszona do pozycji fotela
- sprężyna gazowa
- blokada mechaniczna
Sprężyna gazowa do regulacji zagłówka

193 cm

59 - 100 cm

Wyposażenie dodatkowe:

SRK-ŁE

63 cm

Stół do terapii manualnej z trzyczęściowym leżyskiem.
Stół wyposażony w koła jezdne ułatwiające przemieszczanie.
Elektryczna regulacja wysokości.
Zagłówek jedno lub trzy-częściowy
regulowany za pomocą sprężyny
gazowej.
Część środkowa tzw. “pivot” regulowana mechanicznie.
Tylna część podnoszona do pozycji fotela - mechanizm teleskopowy.
Zagłówek ze szczeliną w części środkowej.
Pręty do mocowania pasów stabilizacyjnych.

-60° - +60°

0° - +85°

0 - 20 cm

STOŁY REHABILITACYJNE KRZYŻAKOWE

Uchwyt do mocowania prześcieradła
Pilot nożny
Siłownik hydrauliczny
Tylna część podnoszona do pozycji
fotela
- sprężyna gazowa
- blokada mechaniczna
Sprężyna gazowa do regulacji
zagłówka
“Pivot” regulowany elektrycznie
Banany do stabilizacji
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192 cm

53 - 93 cm

63 cm

SRK-M

-60° - +60°

Wyposażenie dodatkowe:

Klasyczny stół do masażu z siedmioczęściowym leżyskiem, stosowany do
masażu suchego klasycznego i fragmentowego.
Regulacja stołu ręczna lub elektryczna.
Stół wyposażony w koła jezdne ułatwiające przemieszczanie.
Elementy leżyska regulowane mechanicznie.
Zagłówek trzyczęściowy z ustawnymi podłokietnikami oraz szczeliną w
części środkowej.
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0° - +30°

0 - 8 cm

STOŁY REHABILITACYJNE KRZYŻAKOWE

Uchwyt do mocowania prześcieradła
Pilot nożny
Siłownik hydrauliczny
Sprężyna gazowa do regulacji
zagłówka

SRK-B
190 cm

Stoły do terapii manualnej z dużym, jednoczęściowym leżyskiem,
stosowane do ćwiczeń funkcji ruchowych i dzieci z uszkodzeniami
centralnego układu nerwowego (MPD, przepuklina oponowo-rdzeniowa
itp.) np. metodami BOBATH, VOYTA.
Stół wysposażony w koła jezdne ułatwiające przemieszczanie.
Regulacja wysokości ręczna lub elektryczna.

Wyposażenie dodatkowe:
57 - 103 cm

110 cm

STOŁY REHABILITACYJNE KRZYŻAKOWE

Pilot nożny
Siłownik hydrauliczny
Zagłówek regulowany za pomocą
sprężyny gazowej
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193 cm

53 - 94 c m

63 cm

SRE-Ł MAX
Stół do terapii manualnej.
Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota i ramy dolnej.
Zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej, z wycięciem na twarz
w części środkowej.
Tylna część podnoszona do pozycji fotela za pomocą sprężyny gazowej.
Część środkowa regulowana elektrycznie za pomocą pilota.
Centralnie opuszczane kółka jezdne.
3 banany - krokowy i dwa banany pachowe z regulacją szerokości
rozstawu.
Uchwyt do mocowania prześcieradła
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STOŁY REHABILITACYJNE ELEKTRYCZNE

-90° - +60 °

0° - 85°

0 - 20 cm

48 - 89 cm

SRE-R/01
SRE-R
Stół do terapii z dwuczęściowym
leżyskiem.
Elektryczna regulacja wysokości.
Zagłówek ze szczeliną w części
środkowej.
Zagłówek jedno lub trzy-częściowy
regulowany za pomocą sprężyny
gazowej.
Pręty do mocowania pasów
stabilizacyjnych.

193 cm

63 cm

Stół do terapii z trzyczęściowym
leżyskiem, stosowany w terapii
manualnej.
Elektryczna regulacja wysokości.
Zagłówek jedno lub trzy-częściowy
regulowany za pomocą sprężyny
gazowej.
Zagłówek ze szczeliną w części
środkowej.
Tylna część podnoszona do pozycji
fotela - mechanizm teleskopowy.
Pręty do mocowania pasów
stabilizacyjnych.

STOŁY REHABILITACYJNE ELEKTRYCZNE

- 90° - +60°

0° - +85°

Wyposażenie dodatkowe:
Tylna część podnoszona do pozycji fotela
za pomocą sprężyny gazowej
Centralnie opuszczane kółka jezdne
Regulacja wysokości z ramy dolnej stołu
Banany do stabilizacji
Uchwyt do mocowania prześcieradła
Pilot nożny
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Wyposażenie dodatkowe:

193 cm

53 - 94 cm

SRE-Ł

63 cm

Stół do terapii z trzyczęściowym leżyskiem, stosowany w terapii
manualnej.
Elektryczna regulacja wysokości.
Zagłówek jedno lub trzy-częściowy regulowany za pomocą sprężyny
gazowej.
Zagłówek ze szczeliną w części środkowej.
Zagłówek jedno-częściowy opuszczany pod kątem 90 stopni.
Część środkowa tzw. “pivot” regulowana elektrycznie za pomocą pilota.
Pręty do mocowania pasów stabilizacyjnych.
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-90° - +60°

0° - +85°

0 - 20 cm

STOŁY REHABILITACYJNE ELEKTRYCZNE

Tylna część podnoszona do pozycji
fotela za pomocą sprężyny gazowej
Centralnie opuszczane kółka jezdne
Regulacja wysokości z ramy dolnej
stołu
Banany do stabilizacji
Uchwyt do mocowania prześcieradła
Pilot nożny

Wyposażenie dodatkowe:
Centralnie opuszczane kółka jezdne
Regulacja wysokości z ramy dolnej
stołu
Uchwyt do mocowania prześcieradła
Pilot nożny

-60° - +60°

SRE-M

194 cm
0° - 30°

Klasyczny stół do masażu z siedmioczęściowym leżyskiem, stosowany do masażu
suchego klasycznego i fragmentowego.
Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota.
Część lędźwiowa regulowana mechanicznie.
Zagłówek trzyczęściowy z ustawnymi podłokietnikami oraz szczeliną w części
środkowej, regulowany za pomocą sprężyny gazowej.
Podnóżek regulowany mechanicznie - mechanizm teleskopowy.

48 - 89 cm
0 - 8 cm

STOŁY REHABILITACYJNE ELEKTRYCZNE

63 cm
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SRE-B

190 cm
Wyposażenie dodatkowe:

Stoły do terapii manualnej z dużym, jednoczęściowym leżyskiem,
stosowane do ćwiczeń funkcji ruchowych i dzieci z uszkodzeniami
centralnego układu nerwowego (MPD, przepuklina oponowo-rdzeniowa
itp.) np. metodami BOBATH, VOYTA.
Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota.
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55 - 93 cm

110 cm

STOŁY REHABILITACYJNE ELEKTRYCZNE

Centralnie opuszczane kółka jezdne
Regulacja wysokości z ramy dolnej
stołu
Zagłówek regulowany za pomocą
sprężyny gazowej.
Pilot nożny

Stoły do biernej pionizacji, stosowane na
oddziałach neurologicznych,
kardiologicznych oraz w domu pacjenta.
Stoły wyposażone w koła jezdne
ułatwiające przemieszczanie.

0° - +87°

SP-1

-15° - +60°
182 cm

Stół pionizacyjny.
Elektryczna regulacja pionizacji.
Komplet pasów stabilizacyjnych.

Wyposażenie dodatkowe:
60 cm

SP-3
Stół pionizacyjny minusowy.
Elektryczna regulacja pionizacji.
Komplet pasów stabilizacyjnych.
Uchwyty do stabilizacji głowy.

68 cm

STOŁY PIONIZACYJNE

Hydrauliczna regulacja pionizacji
Uchwyty do stabilizacji głowy
Stolik dla pacjenta
Dodatkowe uchwyty dla pacjenta
Pilot nożny
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190 cm

55- 95 cm

63 cm

SP-2
0° - 87°
Stół do biernej pionizacji i masażu, stosowane na oddziałach
neurologicznych, kardiologicznych oraz w domu pacjenta.
Stół wyposażone w koła jezdne ułatwiające przemieszczanie.
Elektryczna regulacja pionizacji.
Elektryczna regulacja wysokości stołu.
Zagłówek regulowany mechanicznie.
Część lędźwiowa regulowana mechanicznie.
Komplet pasów stabilizacyjnych.
Tapicerka jedno lub czteroczęściowa (masaż).
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-60° - +60°

STOŁY PIONIZACYJNE

0 - 8 cm

Wyposażenie dodatkowe:
Uchwyty do stabilizacji głowy
Stolik dla pacjenta
Dodatkowe uchwyty dla pacjenta
Sprężyna gazowa do regulacji
zagłówka
Pilot nożny

SRE-R “T”

Stół do trakcji umożliwiający
zamocowanie ciągnika.
Możliwość regulacji kątowej
ustawienia ciągnika względem
stołu.
Elektryczna regulacja wysokości.
Zagłówek regulowany za pomocą
sprężyny gazowej.
Tylna część regulowana z
możliwością blokady.
Banan krokowy.
Stół nadaje się do wykonywania
zabiegów w zakresie terapii
manualnej.

-90° - +60°

0° - +85°

186 cm

SRP “T”
53 - 94cm

Najprostszy stół do trakcji
umożliwiający zamocowanie
ciągnika. Tylna część stołu
ruchoma z możliwością blokady.

68 cm

Wyposażenie dodatkowe:
Tylna część podnoszona do pozycji
fotela za pomocą sprężyny gazowej.
Centralnie opuszczane kółka jezdne
Regulacja wysokości z ramy dolnej
stołu
Uchwyt do mocowania prześcieradła
Pilot nożny

STOŁY TRAKCYJNE

192 cm

68 cm

Strona 15

Wymagania sprzętowe:
- komputer klasy PC z procesorem o zegarze
min 500 MHZ
- p amięć operacyjna min 32 Mb
- syste m Windows 98, 2000, XP
- d ziałający RS

UPR-02 A
UPR-02 A/S
UPR -02 A /S – fo te l po miaro worehabilitacyjny do testów i ćwiczeń
mięśni kończyn dolnych i górnych,
U P R- 0 2 A – f o t e l p o m ia r o wo rehabilitacyjny do testów i ćwiczeń
mięśni kończyn dolnych.
Fotele pomiarowo-rehabilitacyjne serii
UPR-02 wraz z oprogramowaniem
MOMENT II umożliwiają wiarygodny
pomiar momentów sił mięśni działających
w poszczególnych stawach w warunkach
izometrii w dowolnym położeniu stawu.
Pomiary dokonywane są w zakresie od 0
Nm do 500 Nm z dokładnością do 1 Nm.
Obiektywny pomiar siły mięśniowej
pozwala na właściwy dobór ćwiczeń
i poziomu ich trudności z uwzględnieniem
etapu rehabilitacji, na którym znajduje się
p ac j en t . F ot e le p om ia ro wo rehabilitacyjne są również wiarygodnym
narzędziem pomiarowym do badań
naukowych, o czym mogą świadczyć
liczne publikacje w indeksowanych
cza s op i sma ch , w k t ór ych f ot e l
wykorzystywany był do pomiarów
moment ów siły mięśniowej. Mogą
również służyć do oceny propriocepcji
w stawie.
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FOTELE REHABILITACYJNE

Fotele pomiarowo-rehabilitacyjne serii
UP R-02 wraz z opr ogr amow anie m
MOMENT II dają także szerokie możliwości
wykonywania ćwiczeń z biofeedbackiem
w warunkach izometrii. W tym celu
wprowad zo no d o pro gramu g oto we
protokoły ćwiczeń, w których zadaniem
pacjenta jest generowanie ściśle określonej
siły. Ekrany do biofeedbacku oparte są na
wykresach trójkątnych, prostokątnych
i trapezowych. Istnieje również możliwość
generowania własnych wykresów do
ćwiczeń z biofeedbackiem o dowolnie
dobranych parametrach. Ponadto fotele
u możli wiaj ą w ykon ywan ie ćwiczeń
czynnych oporowych z wykorzystaniem
oporu stałego (ciężarki) lub opcjonalnie
oporu elastycznego.
O p ro g r am o wa n ie M O ME N T I I
charakteryzuje się interfejsem przyjaznym
dla użytkownika (jego budowa oparta jest
na systemie „zakładek”, „przycisków”
i „okienek” doskonale znanych z systemu
Wind ows), je st p roste w ob słud ze
i zapewnia zachowanie wszystkich, nawet
n i e z a p i s a n y c h , d a n yc h . C z a s
uruchomienia testu lub ćwiczenia został
m a k sy m a l n i e s kr ó c o n y p o p r z e z
zastosowanie przycisków „szybkiego
wejścia” – wystarczy wybrać pacjenta, test
lub rodzaj ćwiczenia i wcisnąć start.
Wszystkie dane zebrane przez program
MOMENT II podczas testów i ćwiczeń
zapisywane są w bazie danych, co
umożliwia ich późniejszą analizę, wydruk
oraz eksport danych liczbowych.
Fotele pomiarowo-rehabilitacyjne serii
UPR-02 standardowo posiadają 2 głowice
pomiarowe, rozkładan e opa rcie (na
sprężynie gazowej), regulowane oparcia
boczne i tylne, regulowane ustawienie
ramion z głowicami pomiarowymi oraz 5 szt.
1-kilogramowych ciężarków. Opcjonalne
wyposażenie obejmuje: pasy stabilizujące,
mocowanie oporu elastycznego.

Fotele do ćwiczeń oporowych stawów
kończyn oraz mięśni okołostawowych.
Fotel daje możliwość profesjonalnej
rehabilitacji pacjentów po przebytych
zabiegach rehabilitacyjnych w obrębie
stawów obwodowych oraz różnego typu
urazach stawów i układu kostnomięśniowego.

UPR-01 B/S
Fotel do ćwiczeń oporowych kończyn
górnych i dolnych
2 głowice oporowe
Pasy stabilizacyjne

UPR-01
UPR-01 B
Fotel do ćwiczeń oporowych kończyn
dolnych
1 głowica oporowa
Pasy stabilizacyjne

FOTELE REHABILITACYJNE

Fotel rozkładany do ćwiczeń
oporowych kończyn dolnych
1 głowica oporowa
Pasy stabilizacyjne
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Stosowane na oddziałach ortopedii i neurologii, przeznaczone do nauki
prawidłowego chodu, dla pacjentów z urazami kręgosłupa oraz kończyn dolnych oraz
przy rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym.
Konstrukcja schodów wykonana jest z profili stalowych.
Podest wykonany z blachy antypoślizgowej.

PR-01
WYMIARY::
długość - 300 cm
szerokość - 60 cm
regulacja wysokości: 70 - 110 cm

SR-01
Poręcze wyposażone dodatkowo
w pionową konstrukcję stalową
umożliwiającą naukę chodu
pacjenta w podwieszeniu za
pomocą specjalnych szelek.
Mechanizm jezdny orczyka
umożliwia pacjentowi swobodny
obrót o 360 stopni

Stosowane na oddziałach ortopedii i neurologii, przeznaczone do nauki
prawidłowego chodu, dla pacjentów z urazami kręgosłupa oraz kończyn
dolnych.
Konstrukcja schodów wykonana jest z profili stalowych.
Stopnie i podest wykonany z blachy antypoślizgowej.
Regulacja wysokości poręczy w zakresie 70 - 110 cm

PR-02
Wyposażenie dodatkowe
Regulacja rozstawu poręczy drewnianych
w zakresie 50 - 90 cm
Drewniany tor przeszkód
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WYMIARY::
długość - 300 cm
szerokość - 60 cm
regulacja wysokości: 70 - 110 cm
wysokość konstrukcji: 220 cm

STOPNIE I:
długość - 100 cm
szerokość - 60 cm
ilość stopni - 3 szt.
wysokość stopnia - 16,5 cm

PODEST:
długość - 60 cm
szerokość - 60 cm
wysokość - 50 cm

Wyposażenie dodatkowe:
STOPNIE II:
długość - 150 cm
szerokość - 60 cm
ilość stopni - 5 szt.
wysokość stopnia - 10 cm

PORĘCZE I SCHODY REHABILITACYJNE

Regulacja rozstawu poręczy drewnianych
w zakresie 50 - 90 cm
Pochylnia do schodów rehabilitacyjnych
o długości 150 cm

RB-D1

RG-D1

KUS-K
Kabina do ćwiczeń i
zawieszeń zbudowana
z ośmiu pól
wypełnionych prętami
w formie siatki o
prostokątnych
oczkach..

Wyposażenie dodatkowe
Pole z drabinką gimnastyczną (pole wymienne)
Przewieszka do kabiny (dwa dodatkowe pola)
Montaż kabiny w zestawieniu podwójnym
(jedna ściana wspólna dla obu kabin)

RD-D1
Urządzenia do ćwiczeń czynnych i samowspomaganych z
oporem w obrębie kończyn. Stosowane w ograniczeniach
ruchomości stawów oraz zanikach i porażeniach mięśni
okołostawowych. System mocowania pozwala zamontować
rotory w kabinie KUS-K, istnieje możliwość przystosowania
uchwytu do mocowania na drabinkach przyściennych, lub
bezpośrednio do ściany. Opór jest dawkowany w sposób ciągły,
regulacja oporu płynna przez docisk.

KABINA KUS-K Z OSPRZĘTEM
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PUR-2
LK-01

Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne pozwala na wykonanie ćwiczeń w odciążeniu
i z oporem bz potrzeby wstawania z łóżka.
Zestaw wyposażenia pozwala na wykonanie
pełnego zakresu ćwiczeń rehabilitacyjnych,
PUR wykonywany jest w dwóch wersjach:
- na stopkach
- na kółkach
Un iwe rsal na konstrukcj a po zw ala na
ze st a w i en i e u rzą d ze n i a ze st o ł e m
re habil itacyjnym, tym samym stan owi
idealne rozwiązanie dla małych gabinetów
rehabilitacyjnych, które nie mają możliwości
zamontowania kabiny KUS-K.
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LK-02

LK
Lustra korekcyjne
Dostępne wersje:
LK - lustro korekcyjne uchylne (160x70)
LK-01 - lustro korekcyjne pojedyńcze (160x70)
LK-02 - lustro korekcyjne ze skrzydłami bocznymi (160x35)
LK-03 - lustro korekcyjne ze skrzydłami bocznymi (160x70)

KABINA PUR-2, LUSTRA REHABILITACYJNE

LK-03

Ćwicz enia k orek cy jne s ą jedy nym
powszechnym sposobem postępowania w
wadach postawy. Z uwagi na dużą liczbę
dzieci i młodzieży wymagających tego typu
ćw ic ze ń , ćw icze n ia ko re kc yjn e
pr zeprowadzana są przeważnie jako
grupowe, przy czym zawsze obowiązuje
indywidualne podejście do każdego
przypadku i ciągłe kontrolowanie każdego
ć wi c z ą c eg o. W y ma g a t o je d na k
dysponowania odpowiednim sprzętem,
dającym możliwość przeprowadzenia
różnorodnych ćwiczeń, a jednocześnie
zapewniającym poprawność ich wykonania
i ułatwiającym uzyskanie pożądanych
efektów. Zestaw przyrządów do ćwiczeń
korekcyjnych pod nazwą SYNKOPA

AGS-1
Urządzenie do ćwiczeń elongacyjnyantygrawitacyjnych z sygnalizatorem
detekcji

DWS-1

DKO-1/SK-1

Drabinka wolnostojąca ze
stawywami do mocowania
przyrządów korekcyjnych

Drążki pionowe do ćwiczęń
korekcyjno-oddechowych z
siedziskiem

ŁBB-1
DZP-1/PK-1
Podwójny drążek do
zwisów i podporów z
podkładką korekcyjną

Ławeczka skośna z ruchomym (jezdnym) blatem
do równoczesnego ćwiczenia mięśni grzbietu,
obręczy barkowej i brzucha

SYNKOPA - SYSTEM DO KOREKCJI WAD POSTAWY

ELM-1
Elongator - urządzenie do
monitorowanych ćwiczeń
elongacyjnych
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ŁK-1
Ławeczka
korekcyjna
z drążkami
pionowymi

ŁAWA-1
Ława korekcyjna z wspornikami

ŁGB-1
Ławeczka skośna z ruchomym
(jezdnym) blatem do
jednoczesnych ćwiczeń mięśni
grzbietu i obręczy barkowej

PKO-1
Przyrząd do ćwiczeń korekcyjnooddechowych

PKŁ-1
Przyrząd do korekcji układu łopatek
z taśmami Thera-Band
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RGT-1/TK-1
Urządzenie do ćwiczeń
rotacyjnych górnej części tułowia
z taboretem korekcyjnym

- zestaw przeznaczony jest do ćwiczeń korekcyjnych, ale można go również z powodzeniem wykorzystywać do ćwiczeń
profilaktycznych,
- podstawowe stanowiska zestawu pozwalają na jednoczesne wykonywanie różnorodnych ćwiczeń korekcyjnych bądź
profilaktycznych nawet w kilkunastoosobowej grupie (liczba ćwiczących zależna jest od ilości stanowisk do dyspozycji),
- dodatkowe stanowiska zestawu (opcje) dają możlowość jakościowego wzbogacenia ćwiczeń i lepszego dostosowania i ch do
indywidualnych potrzeb ćwiczących,
- wszystkie stanowiska skonstruowano tak by można je było dostosowywać do wzrostu każdego ćwiczącego,
- przestrzenna konstrukcja zestawu umożliwia stosowanie go nawet w małych salkach o powierzchni ok. 40-50m2, a w wersji
uproszczonej nawet w mniejszych,
- stanowiska są łatwe w montażu idemontażu oraz przemieszczaniu, dzięki czemu zestaw może być używany na zwykłej sali
gimnastycznej w szkole, z wykorzystaniem zwykłych drabinek przyściennych, a po ćwiczeniach korekcyjnych łatwo uprzątnięty,
nawet przez dzieci.

SYNKOPA - SYSTEM DO KOREKCJI WAD POSTAWY

UKO-1
Urządzenie do ćwiczeń
korekcyjno-oddechowych
z podkładką pod kolana

TK-1
Taboret korekcyjny

UKD-1/PPK-1

Urządzenie do
monitorowanych ćwiczeń
kifotyzujących i
derotacyjnych oraz
ćwiczeń korekcyjnooddechowych z podkładką
pod kolana

WGO-1

WKG-1/SN-1
Wspornik korekcyjny
ze stabilizatorem nóg

WKE-1/PKD-1

Drążek do zwisów odwrotnych

Wspornik korekcyjny do ćwiczeń
mięśni antygrawitacyjnych i mięśni
obręczy barkowej z podpórką
kończyn dolnych

TW-1
Przyrząd do ćwiczeń
rotacyjnych (”twister”)

WKD-1
Wspornik kończyn dolnych

SYNKOPA - SYSTEM DO KOREKCJI WAD POSTAWY

WKP-1
Wspornik korekcyjny
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