




BİZ KİMİZ
PROJELENDİRME TEKNİK SERVİSPROFESYONEL SATIŞ EKİBİ

Profesyonel ve deneyimli satış ekibimiz ile 
projenin her etabında işletmelerin çözüm 
ortağı olmakta ve projelendirme ve ürün 
çeşidinin belirlenmesi aşamasından satış 
sonrası hizmetlerine kadar danışmanlık 

hizmetinde bulunmaktadır.

Fitness Borsası, öncelikle işletmelerin 
beklentilerini doğru anlayıp analiz 

ederek, doğru ürünü, doğru şekilde 
konumlandırarak, konusunda deneyimli 

mimar kadrosu ile 3 boyutlu salon 
projeleri hazırlayarak işletme sahiplerinin 

yatırımlarına daha ilk adımdan
destek olmaktadır.

Fitness Borsası, İstanbul merkezdeki 
Teknik Servis Müdürlüğü ve diğer illerdeki 
kendi teknisyenleri ve anlaşmalı servisleri 

ile hızlı, kaliteli ve çözüm odaklı teknik 
servis hizmeti sunmaktadır.
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Fitness sektöründe 19 yılı aşkın süredir toplumsal farkındalığı artmış ve bilinçli sporcu 
bireylerin çoğunlukta olduğu bir toplum hedefi ile hareket ediyoruz. Sahip olduğumuz 

deneyimi ve edindiğimiz tecrübeleri değerli yatırımcılar ile paylaşarak en iyi hizmeti 
vermek üzere yola çıktık.

Ürünlerimizin üstün kalitesi ve verdiğimiz hizmetler ile artan müşteri memnuniyeti 
sonucunda, Türkiye’de her bölgeye hizmet vermeye gayret ediyoruz. Doğru ürünü, doğru 

fiyatlar ile sunarak, hem satış öncesi, hem de satış sonrası hizmetlerimiz ile bizi tercih 
eden müşterilerimizin çözüm ortağı olmaktır.

Dünyada ve Türkiye’de hızlı büyüyen fitness sektörünün, Dünya standartlarındaki kaliteli 
ürünleri, uygun fiyatlar ile sunarak kısa sürede salon ve studio sahiplerinin beğenisini 
kazanmıştır. Firmamız Fitness, Pilates ve Fitness aksesuarları konusunda küçük çaplı 

projelerden üst düzey projelere birçok yatırımcıya hitap etmektedir. Son trendleri sizler 
için takip eden ve yenilikçi teknolojilere sahip yeni ürünler ve modelleri ürün çeşidine 

ilave ederek, daha geniş kitlelere hitap etmektedir.



CARDIO

WORRY LESS,
RUN MORE!
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KOŞU BANDI M0003

● 5 HP Ac Motor
●  LED Ekran, Çoklu Pencere

●  Ön Ayarlı Toplam 18 Program +
Kişisel Program Kullanıcı Tanımlı Mod

●  Elden Sensörle ve Opsiyonel 
Göğüs Kayışlı ile (HR Receiver)

●  1-25 km/h
●  0-20% arası

●  200 kg Kullanıcı Ağırlığı
●  247 kg Ürün Ağırlığı

●  230*97*170 cm

KOŞU BANDI M0003A

● 5 HP Ac Motor
●  TFT 19” Renkli Dokunmatik Ekran
●  Ön Ayarlı Toplam 18 Program +

Kişisel Program Kullanıcı Tanımlı Mod
●  Elden Sensörle ve Opsiyonel 
Göğüs Kayışlı ile (HR Receiver)

●  1-25 km/h
●  0-20% arası

●  200 kg Kullanıcı Ağırlığı
●  247 kg Ürün Ağırlığı

●  230*97*170 cm
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KOŞU BANDI ML-700A

● 5 HP Ac Motor
●  15.6” LCD çok noktalı yüksek çözünürlüğe

sahip kapasitif dokunmatik ekran
● Ön ayarlı toplam 12 adet program

● Çift emniyetli koruma
●  1-20 km/h

●  0-20% arası
●  154*56 cm

●  190 kg
●  223*93*161 cm
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KOŞU BANDI ML-700

● 5 HP Ac Motor
●  LED ekran, çoklu ekran

● Ön ayarlı toplam 12 adet program
● Çift emniyetli koruma

●  1-20 km/h
●  0-20% arası
●  154*56 cm

●  190 kg
●  223*93*161 cm
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KOŞU BANDI ML-500

● 4 HP Ac Motor
●  LED ekran, çoklu pencere

● Ön ayarlı toplam 12 adet program +
3 adet kullanıcı tanımlı mod

● Çift emniyetli koruma
●  1-18 km/h

●  0-18% arası
●  146*52 cm

●  160 kg
●  200*86*150 cm
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KOŞU BANDI LDT-925B

● 6 seviyeli direnç ayarı
●  Jeneratör sistemiyle çalışma prensibi
● Ön tekerlek sayesinde elde taşınabilir

● Ergonomik tasarıma sahip
●  Ürün ağırlığı 160 kg

●  Maximum Taşıma Kapasitesi 150 kg
●  160 kg

●  187*93*166 cm
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YATAY BİSİKLET FT-6806R

● Self generator çalışma sistemi
●  Mesafe, zaman, kalori, nabız, güç,

program LCD ekran gösterge
● 6 hazır program, 4 yağ yakma programı,

Multi-Working modu
● 16 seviyeli direnç ayarı, hedef programı 

yapabilme imkanı
●  150 kg taşıma kapasitesi

●  Makine ağırlığı 100 kg
●  146*525*129 cm
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DİKEY BİSİKLET FT-6808E

●  Self generator çalışma sistemi
● Mesafe, zaman, kalori,

nabız, güç, program,
●  LCD ekran gösterge

● 6 hazır program, 4 yağ yakma programı, 
Multi-Working modu

● 16 seviyeli direnç ayarı, hedef programı 
yapabilme imkanı

●  150 kg taşıma kapasitesi
●  Makine ağırlığı 100 kg

●  110*51*157 cm
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ELİPTİK BİSİKLET FT-6808

●  Mesafe, zaman, kalori, nabız, güç,
program LED ekran

● Multi-Working modu
● 16 seviyeli direnç ayarı, hedef programı 
yapabilme imkanı, kalp atım hızına uygun 

egzersiz programı
● Elden nabız ölçme sistemi

● Kendi elektriğini üretebilen teknoloji
●  150 kg taşıma kapasitesi

●  Makine ağırlığı 100 kg
●  121*69*155 cm
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YATAY BİSİKLET K-8906R

●  Tarama, zaman, hız, mesafe, nabız, nabız 
koruma, yağ gösterme ekranı

● 7 kg tek yönde bağlantılı
düz kemerli 3 adet krank

● 8 seviyeye kadar dayanıklı
●  Makine ağırlığı 58 kg

●  151*66*128 cm
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DİKEY BİSİKLET K-8906

●  Tarama, zaman, hız, mesafe, nabız, nabız 
koruma, yağ göstergeli ekran

● 7 kg tek yönde bağlantılı
düz kemerli 3 adet krank

● 8 seviyeye kadar dayanıklı
●  Makine ağırlığı 45 kg

●  109*60*148 cm
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BİSİKLET XE-559

●  33 mm kısa kemer çark
● 330 (çap) manyetik çark

● 12,2 kgs çark ağırlığı
● 42*19*6,5 cm pedal boyutu

●  Maximum kullanıcı ağırlığı 150 kg
● 9” Geniş MULTI-LCD ekran
10 kurulu manuel program,

5 adet kullanıcıya özel program
● Bilgisayar kontrollü elektro manyetik sistem

● Oto-Pilot
● 20 dereceye kadar dayanıklılık

● Alıcı ve fan
● Opsiyonel: Kablosuz Göğüs bandı,

ses girişi, Hoperlör, Su Şişesi
● 96 kg

●  198*60*170 cm
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SPIN 5811

●  Disk ağırlığı 22 kg
● Ön tekerlekler sayesinde elle taşıma imkanı

● Alüminyum alaşımlı fren yapısı ile
üst düzey direnç ayarı

● Büyük tasarlanmış merkez diski
ve pedal mili

● 4 yönlü gidon sele ayarı
● PVC kaplı gidon

● Taşıma kapasitesi 130 kg
●  Makine ağırlığı 45 kg
●  102*50*105-130 cm
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KÜREK K-7199W

●  Kumanda paneli: 4,5 FSTN Matrix Ekran
● Program: Zaman, uzaklık, hız, adım, kalori,

watt, nabız, çoklu egzersiz tipleri,
her egzersiz için 5 farklı ekran görüntüsü.
● Egzersiz datalarını bilgisayara aktarmak 

için usb girişi
● 1 haftaya kadar egzersiz geçmişini

sistem hafızasında tutabilir.
● Eşsiz fan tekerleği sistemi

● Tek yöne katlanabilir
● Mikro seviye rüzgar dirençliliği kontrol etme

● Makineler bağlanıp yarış yapabilir
● Profesyonel kürek çekme için

dayanıklı zincir
● Alüminyum kürek rapı,
paslanmaz çelik yüzey
●  Makine ağırlığı 43 kg

●  246*785*106 cm
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CHEST PRESS MS-10

● Max ağırlık 90 kg
●  214 kg

●  132*130*135 cm

INCLENE
CHEST PRESS MS-10-1

● Max ağırlık 90 kg
●  240 kg

●  219*148*162 cm
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BUTTERRFLY MS-30

● Max ağırlık 90 kg
●  239kg

●  185*122*132 cm

SHOULDER PRESS MS-20

● Max ağırlık 90 kg
●  239kg

●  185*122*132 cm
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LAT PULL MS-40

● Max ağırlık 100 kg
●  248 kg

●  185*109*234 cm

UPPER BACK MS-50

● Max ağırlık 100 kg
●  261 kg

●  124*99*221 cm
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BICEPS CURL MS-60

● Max ağırlık 80 kg
●  163 kg

●  119*89*135 cm

TRICEPS PRESS MS-70

● Max ağırlık 100 kg
●  230 kg

●  140*107*135 cm
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LEG EXTENSION MS-100

● Max ağırlık 90 kg
●  223 kg

●  130*99*135 cm

ABDOMINAL MS-90

● Max ağırlık 90 kg
●  209 kg

●  119*97*135 cm
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LEG CURL SEATED LEG CURLMS-110 MS-110-1

● Max ağırlık 90 kg
●  216 kg

●  152*99*135 cm

● Max ağırlık 90 kg
●  223 kg

●  165*94*135 cm
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LEG PRESS ABDUCTORMS-120 MS-130

●  Maximum Ağırlık 145 kg
●  220 kg

●  190*910*162 cm

● Max ağırlık 90 kg
●  214 kg

●  155*86*135 cm
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ADDUCTOR
ADDUCTOR &

ABDUCTORMS-140 MS-140-1

● Max ağırlık 90 kg
●  216 kg

●  155*85*135 cm

● Max ağırlık 90 kg
●  215 kg

●  155*86*137 cm
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TOTAL HIP ROWINGMS-170 MS-210

● Max ağırlık 90 kg
●  94 kg

●  131*115*165 cm

● Max ağırlık 90 kg
●  268 kg

●  285*109*232 cm
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DIP-CHIN SEATED ROWINGMS-220 MS-230

● Max ağırlık 80 kg
●  289 kg

●  155*137*236 cm

● Max ağırlık 100 kg
●  194 kg

●  155*132*160 cm
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LATERAL RAISE DAP STATIONMS-280 MS-190-1

● Max ağırlık 90 kg
●  173 kg

●  130*86*137 cm

● Max ağırlık 180 kg
●  345 kg

●  105*176*225 cm



31

CABLE CROSOWER MS-190-1

● Max ağırlık 320 kg
●  396 kg

●  447*109*231 cm

5 STATION MS-180-1

●  599*225*242 cm
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4 STATION MS-180-1

● Max ağırlık 330 kg
●  1100 kg

●  517*620*231 cm
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MULTI PRESS 45 LEG PRESSMS-200 MS-250

●  289 kg
●  142*221*236 cm

●  266 kg
●  221*163*135 cm
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HACK SQUAT V SQUATMS-260 MS-270

●  196 kg
●  224*126*125 cm

●  196 kg
●  222*126*160 cm
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BENCH PRESS MS-500

●  94 kg
●  174*170*122 cm

INCLINE
BENCHPRESS

MS-510

●  125 kg
●  196*170*140 cm
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DECLINE
BENCH PRESS

SHOULDER
BENCH PRESS

MS-501-1 MS-520

●  122 kg
●  209*170*122 cm

●  122 kg
●  209*170*122 cm
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MULTI POSITION
BENCH

FLAT BENCHMS-530 MS-540

●  43 kg
●  138*68*69 cm

●  30 kg
●  134*65*43 cm
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HYPER EXTENSION ABDOMINAL BENHMS-550 MS-560

●  55 kg
●  121*89*67 cm

●  59 kg
●  169*70*85 cm



39

SCOT CURL BENCH ABDOMINAL FLEXOR
BARFIKS

MS-570 MS-580-1

●  54 kg
●  113*84*84 cm

●  96 kg
●  150*71*96 cm
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MS-590

SQUAT RACK

●  151 kg
●  173*170*178 cm

VERTICAL KNESS
UP/DIP MS-580-1 MS-590

●  96 kg
●  127*71*96 cm
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MS-590 MS-590 MS-590

DISK STANDI DUMBELL RACK
2 METRE

DUMBELL RACK
1 METRE

●  75 kg ●  111 kg
●  200 cm

●  75 kg
●  100 cm

MS-600 MS-610-1 MS-610-1
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MS-590

HANDLE RACK

●  101 kg
●  92*78*152 cm

BARBELL RACK MS-520 MS-620-1

●  101 kg
●  192*78*152 cm
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SEATED CALF UTILITY BENCH

●  49 kg
●  139*69*106 cm

●  30 kg
●  106*68*90 cm

MS-630 MS-40
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MS-590

CRUNCH BENCH

●  59 kg
●  164*68*99 cm

T-BAR CHEST SPORT MS-650 MS-660

●  66 kg
●  178*109*117 cm
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MS-590 MS-590

POWER RACK
LAT PULLDOWN &

ROW MACHINE

●  164 kg
●  154*124*234 cm

●  270 kg
●  280*110*234 cm

MS-690 MS-01
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MULTI PRESS BICEPS & TRICEPS 
MACHINEMS-02 MS-03

●  Makine Ağırlığı 100 kg
●  260 kg

●  200*146*163 cm

●  Makine Ağırlığı 100 kg
●  190 kg

●  114*940*137 cm

LEG EXTENSION &
LEG CURL MS-04

●  Makine Ağırlığı 100 kg
●  280 kg

●  130*100*137 cm
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CHEST PRESS INCLINE
CHEST PRESS

ML-SL10 ML-SL10-1

●  290 kg
●  140*138*166 cm

●  302 kg
●  136*161*152 cm
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SHOULDER PRESS BUTTERFLYML-SL20 ML-SL30

●  270 kg
●  130*140*150 cm

●  275 kg
●  123*142*150 cm
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LAT PULLDOWN UPPER BACKML-SL40 ML-SL50

●  214 kg
●  125*860*233 cm

●  340 kg
●  212*134*156 cm
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ARM CURL ARM EXTENSIONML-SL60 ML-SL70

●  260 kg
●  99*143*150 cm

●  260 kg
●  102*144*150 cm
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LOWER BACK ABDOMINALML-SL80 ML-SL90

●  255 kg
●  104*132*150 cm

●  255 kg
●  104*132*150 cm
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LEG EXTENSION LEG CURLML-SL100 ML-SL110

●  284 kg
● *127*111*150 cm

●  276 kg
●  163*113*153 cm
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SEATED LEG CURL LEG PRESSML-SL110-1 ML-SL120

●  284 kg
● 127*111*150 cm

●  280 kg
● 197*110*183 cm
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ABDUCTOR ADDUCTORML-SL130 ML-SL140

●  280 kg
● 133*85*150 cm

●  280 kg
●  143*93*150 cm
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TOTAL HIP ROWINGML-SL170 ML-SL210

●  240 kg
● 122*110*150 cm

●  310 kg
●  178*134*184 cm
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DIP CHIN SEATED ROWINGML-SL220 ML-SL230

●  350 kg
● 188*121*223 cm

●  255 kg
●  105*118*150 cm
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LATERAL RAISES ML-SL280

● 280 kg
● 130*104*150 cm
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CHEST PRESS PL-10 INCLINE CHEST
PRESS

PL-10-1
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DECLINE CHEST 
PRESS

PL-10-2 SHOULDER PRESS PL-20
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ROW ROW PL-30 SEATED ROWING PL-30-1
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WIDE PULL
 DOWN PL-40 LEG PRESS PL-50 REAR KICK

GLUTES PL-60
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Pilates Merkezlerinde Reformcu ve Kule Ardından Vazgeçilmez Makinelerden Biridir.
Ekipmanın Ahşap Parçası, Sağlamlığı ve Dayanıklılığı Bilinen Kayın Yapısıdır.

– Sağlam olması için garantili sert ahşaptan üretilmiştir, mat cila kullanılmıştır sıvılar zarar vermez
– 8 tekerlekli karyola sistemi sessiz ve pürüzsüz ve akışkan hareket kabiliyeti sağlar,

4 tekerlek karyolayı sabitler kalan 4 ü ise hareket sağlar.
– Karyolada ve diğer Nirwana Pilates ürünlerinde döşemeler sünger üstüne sentetik deridir.

Özellikle diz üstü hareketlerde ve diğerlerinde en üst rahatlık verir.
– Baş ve omuzluk kısmı cervical rahatlık ve doğru postür için ayarlanabilir dizayn edilmiştir.

– Uzun ip ve oynar makaraları ile hareketlerde eklem açıları bozulmaz.
– Karyolanın üstündeki delikler ip fazlasını ekipmanın altına bırakılmasını sağlar ve maximum rahatlık sağlar.

– Ekipmanda 5 ayrı yay kullanılır.
– Kullanılan malzmelerin ağırlıkları nedeniyle ekipmanlar zemin üzerinde kaymaz.

REFORMER PİLATES
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Reformer pilates aletinin sağladığı hareket çeşitliliğine, ekstra metal çerçeve barı sayesinde daha fazlasını katar. 
Pilates stüdyolarında ve evde kullanıma uygun bir üründür.

– Aynı zamanda reformer olarak da kullanılır sağlam olması için garantili sert ahşaptan üretilmiştir,
mat cila kullanılmıştır sıvılar zarar vermez.

– 8 tekerlekli karyola sistemi sessiz ve pürüzsüz ve akışkan hareket kabiliyeti sağlar,
4 tekerlek karyolayı sabitler kalan 4 ü ise hareket sağlar.

Karyolada ve diğer Nirwana pilates ürünlerinde döşemeler sünger üstüne sentetik deridir
Özellikle diz üstü hareketlerde ve diğerlerinde en üst rahatlık verir.

Baş ve omuzluk kısmı cervical rahatlık ve doğru postür için ayarlanabilir dizayn edilmiştir.
Uzun ip ve oynar makaraları ile hareketlerde eklem açıları bozulmaz.

Karyolanın üstündeki delikler ip fazlasını ekipmanın altına bırakılmasını sağlar ve maximum rahatlık sağlar.
Ekipmanda ana 5 ayrı yay kullanılır,üst kısımda ise standart 10 yay kullanılır.

Kullanılan malzemelerin ağırlıkları nedeniyle ekipmanlar zemin üzerinde kaymaz
Metal aksamı demir üzeri krom kaplama olup paslanma yapmaz.

TOWER PİLATES
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Pilates salonlarında reformer ve tower antrenman ve hareketlerinden sonra olmazsa 
olmaz tercih edilen ekipmanlardan birisidir.

– Kafes sistemi sayesinde maksimum hareket olanağı sağlar.
– Sağlam olması için garantili sert ahşaptan üretilmiştir,

mat cila kullanılmıştır sıvılar zarar vermez
– Döşeme sünger üstüne sentetik deridir.özellikle diz üstü hareketlerde ve

diğerlerinde en üst seviyede rahatlık verir.
– Ekipmanda kullanılan çapraz barlar demir üzeri krom kaplamadır.

– Ahşabı barlara bağlayan 8 birleştirme noktası ile yüksek sabitleme ve
denge sağlanmıştır.

– Hem dikey ve hemde düşey barlar arasında hareketli kısa barlar sayesinde
hareket seçenekleri artar.

– Ekipmanda 5 çift yay kullanılır.

CADILLAC PİLATES
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Pilates ile ilgili yapılabilecek tüm hareketleri yapma imkanı sunan bir ekipmandır ve
birden çok fazla özelliği ile diğer pilates ürünlerininde yerini doldurmayı

başaran bir pilates aletidir.

– Aynı anda reformer, tower ve cadillac olarak kullanılabilme özelliği vardır.
– Sağlam olması için garantili sert ahşaptan üretilmiştir,

mat cila kullanılmıştır sıvılar zarar vermez
– 8 tekerlekli karyola sistemi sessiz ve pürüzsüz ve akışkan hareket kabiliyeti sağlar,

4 tekerlek karyolayı sabitler kalan 4 ü ise hareket sağlar.
– Karyolada ve diğer Nirwana Pilates ürünlerinde döşemeler sünger üstüne sentetik

deridir.özellikle diz üstü hareketlerde ve diğerlerinde en üst rahatlık verir.
– Baş ve omuzluk kısmı cervical rahatlık ve doğru postür için

ayarlanabilir dizayn edilmiştir.
– Uzun ip ve oynar makaraları ile hareketlerde eklem açıları bozulmaz.

– Karyolanın üstündeki delikler ip fazlasını ekipmanın altına bırakılmasını sağlar ve
maximum rahatlık sağlar.

– Ekipmanda kullanılan çapraz barlar demir üzeri krom kaplamadır.
– Ahşabı barlara bağlayan 8 birleştirme noktası ile yüksek sabitleme ve

denge sağlanmıştır.
– Hem dikey ve hemde düşey barlar arasında hareketli kısa barlar sayesinde

hareket seçenekleri artar.
– 5 ana yay kullanılır barlar için ise standart yay sayısı 10 dur.

CADILLAC
REFORMER

PİLATES
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Pilates stüdyoları için önemli ve gerekli ekipmanlardan birisidir,
Strecing uygulaması için mükemmel fark yaratır.

Strecing uygulamasını, bireysel yada eğitim amaçlı kullanılabilir.

– Sağlam olması için garantili sert ahşaptan üretilmiştir,
mat cila kullanılmıştır sıvılar zarar vermez.

– Döşemeler sünger üstüne sentetik deridir.
– Makinenin boy ayarları kolaylıkla değiştirebilmektedir.

LADDER BARELL PİLATES

Chair içerisi dolu olan bir pilates stüdyosu için az yer kaplayan ve mutlaka 
bulundurulması gereken bir ekipmandır. Geleneksel Dolu Bir Studio Için 

Mutlaka Gerekli Az Yer Kaplayan Bir Ekipmandır, Geleneksel Hareketler Ile 
Çalıştırılması Güç Kasların Çalıştırılmasını Sağlar.

– Sağlam olması için garantili sert ahşaptan üretilmiştir, mat cila kul-
lanılmıştır sıvılar zarar vermez.

– Döşemeler sünger üstüne sentetik deridir.
– Standart 4 yay kullanılır.

– El destek çubukları metaldir, ayarlanabilir ve maksimum sqbitleme sağlar.

CHAIR PİLATES
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OLİMPİK DUMBELL OLİMPİK KAUÇUK 
KAPLAMA PLAKA KETTLE BELL

● 2,5 kg - 50 kg arası ● 2,5 kg - 25 kg arası ● 2 kg - 32 kg arası
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OLİMPİK BAR

● 218 cm

OLİMPİK BAR

● 183 cm

OLİMPİK BAR

● 152 cm

OLİMPİK BAR

● 120 cm

OLİMPİK BAR

● 119 cm

OLİMPİK
HAMMER

BAR
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OLİMPİK OLİMPİK CABLE
CROSS

HAMMER
BAR KISA BAR TRİCEPS PRESS BARI SEATED TUTMA

KOLU
CHINNING

 BAR
LAT PULL
DOWN 38˚

LAT BAR REVOLVING
SOLID

MULTIPURPOSE
BAR BAR SÜNGERİ V-TYPE BAR TRICEPSKAUÇUK

KAPLI HALATI
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● 20 cm - 75 cm arası

● 13 mm (İnce) - 21 mm (Orta)
32 mm (Sert) - 32 mm (Extra Sert)

● Sünger Tutaçlı - Kutulu
35 cm

● Eva Tutaçlı - 38 cm

● İnce/Hafif - İnce/Orta - İnce/Sert
Kalın/Hafif - Kalın/Orta - Kalın/Sert

PİLATES

LATEX GÜÇ PİLATES PİLATES

LATEX AEROBİL PİLATES BANDI 3’LÜTOPU

BANDI ÇEMBERİ ÇEMBERİ

BAND
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● 0,40 mm - 0.60 mm
1 cm - 1,5 cm

● Ufak ● Orta ● Büyük

● 26 mm - Çift renk ● Pompalı - 32 cm - 33 cm

YOGA

STEP STEP STEP

TATAMİ MASAJLI
DENGEMAT

TAHTASI TAHTASI TAHTASI

MİNDERİ TOPU
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● Pompalı

● 120 cm - 150 cm
Katlanabilir

● 44” / 48” - 122 cm

● Kısa
Mavi, Pembe, Mor

BOSU BALL

TRAMBOLİN JİMLASTİKOXFORD
KILIFLI TUTAÇLI

FOAMDENGE
TOPU ROLLER

VINLY
PVC KAPLI DAMBILLAR

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

6kg - 8 kg - 10 kg










