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KATALOG
AKCESORIA FITNESS
Gipara Fitness to marka najwyższej jakości, profesjonalnych 
akcesoriów fitness, której właścicielem jest IMG S.A. - wiodący 
dostawca sprzętu i akcesoriów do klubów sportowych. 
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O NAS

AKCESORIA 
Z CHARAKTEREM

Naszą misją jest wspieranie klientów siłowni i 

indywidualnych użytkowników w osiąganiu przez nich 

celów sportowych. Chcemy im towarzyszyć, pomagać 

przełamywać własne ograniczenia i słabości, ułatwiać 

poprawianie wyników i poprawiać komfort codziennych 

ćwiczeń. Dlatego od chwili powstania w 2015 roku, swoją 

ofertę koncentrujemy na doskonaleniu profesjonalnych 

akcesoriów dla sieci fitness oraz indywidualnych 

użytkowników. Korzystając z doświadczeń ze współpracy 

z klubami oraz dzięki dostępowi do nowoczesnych 

technologii i innowacyjnych rozwiązań, dostarczamy 

produkty o nowoczesnej stylistyce, wysokiej jakości 

i funkcjonalności, które gwarantują bezpieczeństwo i 

wygodę użytkowania. 

GIPARA FITNESS
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GWALL
Zaawansowana brama treningowa 
do użytku profesjonalnego i domowego.

EXTERA
Naturalnie wkomponowana w otoczenie, brama 
treningowa do ćwiczeń na dworze.

SIŁA
Większa siła, większa masa mięśniowa 
i większa wytrzymałość.

SYSTEM 
SKŁADOWANIA
Zunifikowany system składowania dla 
wszystkich akcesoriów treningowych.

ADAPTIVA
Samoadaptująca się brama treningowa 
do klubu i studia fitness.

APLIKACJA
Aplikacja treningowa do domu i do klubu.

STUDIO
Akcesoria do zajęć grupowych i nie tylko.

FUNKCJONALNY
Akcesoria wzmacniające i usprawniające 
całe nasze ciało.

NEOS
Specjalistyczny zapachowy płyn dezynfekcyjny 
do akcesoriów i sprzętu treningowego.
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G-wall to wszystko, czego może 
potrzebować studio treningu personalnego 
lub pracownia terapeutyczna. Ilość wersji 
wyposażeniowych Gwall’a umożliwia 
wielokrotność zastosowań. Na bardzo małej 
powierzchni możemy przeprowadzić trening 
funkcjonalny na wszystkie partie ciała i na 
każdą z grup mięśniowych z osobna. Mając 
przy tym pod ręką wszystkie potrzebne do 
tego akcesoria i sprzęty. 

G-WALL

MADE IN POLAND
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W obecnych czasach, aby przeprowadzić 
pełnowartościowy trening nie potrzebujemy 
już 30 maszyn siłowych i kompletu urządzeń 
kardio. Wszystko możemy zrobić na kilku m², 
w zaciszu własnego pokoju. Brama do treningu 
G-wall zapewnia wszystkim kompletny trening 
funkcjonalny całego ciała, zapewniając jednocześnie 
bezpieczeństwo, komfort ćwiczenia i ciszę 
własnego pokoju.

G-WALL

KOMFORT WŁASNEGO MIESZKANIA
Unikalny design bramy do ćwiczeń G-wall umożliwia kompletny i komfortowy trening całego 
ciała na 1m². Nad prawidłowym przebiegiem treningu czuwa, wchodząca w skład bramy 
G-wall aplikacja treningowa wraz z historią ćwiczeń i podziałem na wszystkie partie ciała. 
Nie musisz nic przesuwać albo składać. Brama do ćwiczeń G-wall to także unikalny system 
przechowywania. Tu nie ma co się zepsuć.

HOTEL I PENSJONAT
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w pokojach hotelowych nie było łazienek czy telewizorów. 
Dopiero niedawno pojawiły się ekspresy do kawy i lodówki. To samo już teraz dzieje się 
z rozwiązaniami typu IN-ROOM FITNESS. Każdy trenujący gość hotelowy, a tych jest tylko 
w Polsce ponad 3 mln wybierze hotel z pokojem wyposażonym w siłownię od tego bez. 
Z drugiej strony, jeśli pokój lub apartament z fitnessem będzie kosztował średnio o 20 EUR 
więcej to inwestycja w fitness zwróci się hotelowi już po roku. 

POWER POST
Power Post to studio, które może być całkowicie bezobsługowe. W komplecie z zestawem 
akcesoriów i urządzeń każde studio otrzymuje dwie aplikacje treningowe zapewniające 
bezpieczny i samodzielny trening oraz możliwość generowania raportów podsumowujących 
ćwiczenia.

G-Wall XL
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WYJĄTKOWOŚĆ I 
SPECYFIKACJA

KLUCZ DO ĆWICZEŃ
Każdy znajdzie dla siebie odpowiednie ćwiczenia 
- początkujący, średniozaawansowani, a nawet 
profesjonaliści.
Ut et apelis et ipic tectatem eaturem duciur aliatur? Fernatenihil explaMa 
pa dolore quas solupti iscitat as aut at faciae dolum, ium desti duci res 

PERSONALIZACJA KONSTRUKCJI
Gwall’a można dostosować do własnych 
wymagań nie tylko za pomocą koloru, ale przede 
wszystkim dobierając odpowiednie dla siebie 
akcesoria i ich wagi.

NOWOCZESNY DESIGN
Ultra nowoczesny i minimalistyczny design 
pozwala wpasować Gwall’a do każdego 
pomieszczenia. Nawet 
w sypialni nie zepsuje nam wystroju.
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MAŁA POWIERZCHNIA
G-wall wymaga tylko 0,5m² 

na instalację i ok. 3m² 
na kompleksowy trening. 

KOMPLEKSOWOŚĆ
Dzięki swojej konstrukcji G-wall umożliwia 

trening na wszystkie grupy mięśniowe 
i wszystkie partie ciała.

HISTORIA TRENINGÓW
Aplikacja G-wall zapewnia ciągły dostęp do 

historii treningów, 
zużycia kalorii i czasu 

spędzonego na ćwiczeniu.
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G-WALL TWOJA 
DOMOWA SIŁOWNIA

G-Wall SH
Podstawowa wersja bramy zajmująca minimum 
powierzchni, ale umożliwiająca pełny trening całego 
ciała. Idealnie nadaje się do instalacji w mieszkaniu 
lub w pokoju hotelowym.
 

G-Wall MH
Podstawowa wersja bramy rozszerzona o możliwość 
dodatkowego treningu kalistenicznego. Podobnie jak 
w wersji SH, doskonale sprawdzi się w mieszkaniu i 
większym pokoju hotelowym.

G-Wall LH
LH to wyższa wersja hotelowo-mieszkalna, 
wzbogacona o drabinkę wspinaczkową. 
Z uwagi na swoją wysokość wymaga instalacji w 
pomieszczeniach o wysokości co najmniej 2,8 metra.

G-Wall PLUS
PLUS to podstawowa wersja bramy funkcjonalnej 
z dodatkową drabinką gimnastyczną, która 
dodatkowo zwiększa możliwości treningowe 
i rehabilitacyjne. Wykonana jest z najlepszej jakości 
stali, dzięki czemu jej trwałość niczym nie odbiega 
od profesjonalnych bram w klubach fitness.
 

01. 03.

02. 04.

NR: GLH

NR: GPLUS

NR: GSH

NR: GMH
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G-Wall XL
Wersja XL została wzbogacona o rotator oraz długie 
i krótkie wieszaki do sztangi. Umożliwia zrobienie 
treningu ze sztangą, jednak wymaga większych 
pomieszczeń. Najlepiej sprawdzi się w większych 
mieszkaniach, domach lub hotelowych salach 
treningowych.

Stwórz G-Wall
Stwórz własną wersję G-Wall. Wybierz ilość profili, 
kolor oraz dobierz dodatki i akcesoria według 
własnych upodobań.

Dostępne kolory
Concrete-Black

Space-Black

Rose-Black

Naked

*możliwość doboru własnego koloru

05.

01.

04.

02.

05.

03.

06.

06.

Każda brama do ćwiczeń sprzedawana jest 
w komplecie z profesjonalnymi akcesoriami.

NR: GXL
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Wybierz ilość profili Wybierz kolor

0201

Mogą być dwa lub więcej. Wszystko zależy od tego jak dużą 
masz powierzchnię lub jakiego G-walla potrzebujesz.

G-wall występuje w trzech kolorystykach podstawowych, 
ale możemy go pomalować także na wybrany przez Ciebie 
indywidualny kolor z palelty RAL.

Stwórz własną wersję G-Wall w czterech krokach.

240 cm
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Funkcjonalność G-walla zależy w dużej mierze od elementów 
wyposażenia. Co prawda nawet najbardziej ubogi model 
zapewni ponad 39 rodzajów ćwiczeń, ale odpowiednio 
dobierając dodatkowe elementy wyposażenia możemy 
zwielokrotnić zwielokrotnić jego możliwości treningowe.

Akcesoria są tym dla Gwalla tym, czym aplikacje dla 
smartfona. Dodatkowo uatrakcyjniają całą platformę, 
pozwalając na dobór odpowiednich ćwiczeń dla kilku osób 
korzystających z Gwalla.

Wybierz elementy Dobierz akcesoria

03 04
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Klatka do ćwiczeń Adaptiva umożliwia 
bezpieczny i w pełni funkcjonalny 
trening całego ciała zarówno amatorom, 
jak i profesjonalistom. Konstrukcja 
klatki zapewnia przy tym komfortową 
dostępność i użyteczność potrzebnych do 
tego akcesoriów treningowych. Ćwicząc 
nie musimy już biegać po całym klubie, 
aby odnaleźć potrzebne nam akcesoria, 
ponieważ wszystko mamy pod ręką.

ADAPTIVA

MADE IN POLAND
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QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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WERSJA 1-0
Bazowa Adaptiva składa się z głównego elementu 
konstrukcyjnego, do którego możemy zainstalować 
dodatkowe akcesoria w postaci, drążków, drabinek, 
targetów i różnego rodzaju zawiesi i raków.
 

Wersja 1 - 1 
Brama bazowa z jednym dodatkowym słupkiem, który 
możemy dostawić pod dowolnym kątem i z dowolnej 
strony bramy.

Wersja 1 - 2
Brama bazowa z dwoma dodatkowymi słupkami, 
które możemy dostawić pod dowolnym kątem i z 
dowolnej strony bramy.
 

Wersja 1 - 3
 Brama bazowa z trzema dodatkowymi słupkami, 
które możemy dostawić pod dowolnym kątem i z 
dowolnej strony bramy.

01. 03.

02. 04.
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Wersja 2 - 4 Spread 
Konstrukcja systemu ADAPTIVA umożliwia nam 
dowolne powiększanie możliwości treningowych 
bramy, z uwzględnieniem dostępnej powierzchni 
klubu. Adaptiva 2-4 w wersji SPREAD to tylko 
przykładowe rozwinięcie bramy na szerokość.
 

Wersja 2 - 4 Long
Konstrukcja systemu ADAPTIVA umożliwia dowolne 
powiększanie możliwości treningowych bramy, 
z uwzględnieniem dostępnej powierzchni klubu. 
Adaptiva 2-4 w wersji LONG to tylko przykładowe 
rozwinięcie bramy na długość. Szczególnie przydatne 
dla wąskich i jednocześnie długich pomieszczeń.

Dostępne kolory
Concrete-Black

Space-Black

Rose-Black

Naked

*możliwość doboru własnego koloru

05.

01.

04.

02.

05.

03.

06.

06.

Każda brama do ćwiczeń sprzedawana jest 
w komplecie z profesjonalnymi akcesoriami.
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Unikalny design bramy do ćwiczeń Extera 
każdemu otoczeniu dodaje blasku. Brama 
do treningu Adaptiva Extera nie zajmie 
dużo miejsca i jednocześnie spowoduje, 
że osiedle, park czy ekskluzywny hotel 
stanie się ulubionym miejscem pobytu jego 
mieszkańców.

EXTERA

MADE IN POLAND
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DOSTOSOWANA DO NATURY
Unikalny design bramy do ćwiczeń Extera każdemu otoczeniu dodaje blasku. Brama do 
treningu Adaptiva Extera nie zajmie dużo miejsca i jednocześnie spowoduje, że osiedle, 
park czy ekskluzywny hotel stanie się ulubionym miejscem pobytu jego mieszkańców.

WYGLĄDA I DZIAŁA
Brama do treningu Extera została wykonana z najwyższej jakości materiałów, które 
umożliwiają korzystanie z jej zalet w deszczu, na mrozie i pod pustynnym słońcem. 
Szlachetna stal (INOX) i poliuretan (CPU) oprócz odporności na warunki atmosferyczne 
zapewniają długotrwałą wytrzymałość i wyjątkową odporność na zużycie.

BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE
Ergonomiczna konstrukcja bramy do ćwiczeń Extera zapewnia bezpieczny trening 
całego ciała zarówno osobom młodym, jak i seniorom. Kompletnym amatorom, jak i 
profesjonalistom. Już w swojej podstawowej wersji umożliwia wykonywanie 18 ćwiczeń na 
6 grup mięśniowych. Dodatkowo będzie bardzo pomocna przy ćwiczeniach rozciągających i 
stretchingu.

W KAŻDYM OTOCZENIU I WYMIARZE
W obecnych czasach, aby przeprowadzić pełnowartościowy trening nie potrzebujemy już 
30 maszyn siłowych i kompletu urządzeń kardio. Każdą grupę mięśniową możemy ćwiczyć 
na świeżym powietrzu, korzystając z unikalnych możliwości bramy do treningu Extera. Taki 
właśnie trening nic nie kosztuje, a aplikacja G-wall czuwa nad jego bezpiecznym 
i wartościowym przebiegiem.
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W tej kategorii skupiamy wszystko to, co 
pomoże w wyrobieniu większej siły, masy 
mięśniowej i wytrzymałości. Właściwie 
akcesoria treningowe oparte na masie danego 
przedmiotu istniały od zawsze. My jednak 
wymyślamy je na nowo. Udoskonalamy ich 
funkcjonalność, zwiększamy ergonomiczność 
lub poprawiamy komfort oraz bezpieczeństwo 
ćwiczenia.Przekonaj się sam, że trening siłowy 
może być skuteczny, ale też komfortowy i 
estetyczny za jednym razem.

SIŁA
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HANTLE HYBRYDOWE

KOLOR 2-20 kg

NR: 6463
22-40 kg

NR: 6465

Hantlami możemy ćwiczyć każdą grupę mięśniową. Bez 
względu na to, czy chcesz zwiększyć jej siłę, masę czy 
tylko poprawić tonus mięśniowy i zlikwidować nadmiar 
tkanki tłuszczowej. Hantle to podstawa każdego 
treningu siłowego. To także podstawa naszej oferty 
dlatego występują u nas, aż w czterech kategoriach.
Każda z tych kategorii ma trochę inne przeznaczenie,
ale wszystkie wykonane zostały z najlepszych 
materiałów i odznaczają się wyjątkową wytrzymałością.
Każdy hantel został zaprojektowany tak, aby zapewnić 
największe z możliwych bezpieczeństwo ćwiczącemu 
oraz wszystkim cennym przedmiotom znajdującym się 
wokół niego. Dlatego nasze hantle nie mają ostrych 
krawędzi i są wykonane ze sprężystych materiałów. 

Zakres wag: 2-50 kg

HANTLE HYBRYDOWE
ZE STOJAKIEM
KOLOR 2-20 kg ze stojakiem

NR: 6464
22-40 kg ze stojakiem

NR: 6466
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HANTLE OBSYDIAN

KOLOR

KOLOR

Jednolite i wykonane z wysokiej jakości poliuretanu 
TPU i stali nierdzewnej. Ich monolityczna konstrukcja 
zapewnia najwyższą na rynku wytrzymałość i 
pozwala na zastosowania treningowe w najbardziej 
hardcorowych siłowniach. Ich kształt natomiast 
zapobiega niekontrolowanemu przemieszczaniu 
się hantla po odłożeniu. Duże i wyraźne oznaczenie 
wagi oraz czarny kolor pomagają w długowiecznym 
użytkowaniu bez utraty na atrakcyjności.

Zakres wag: 2,5-50 kg

HANTLE OBSYDIAN
ZE STOJAKIEM

2,5-25 kg

NR: 7022

2,5-25 kg ze stojakiem

NR: 7020

27,5-50 kg

NR: 7023

27,5-50 kg ze stojakiem

NR: 7021
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HANTLE 
POLIURETANOWE

HANTLE 
POLIURETANOWE
ZE STOJAKIEM

Najbardziej komfortowa i jednocześnie przyjemna w 
użytkowaniu wersja naszych hantli to właśnie 1-10 
kg. Wykonane w całości z uretanu. Nawet uchwyt 
został wykonany z uretanu, zapewniając ćwiczące-
mu przyjemniejsze wrażenia dotykowe Hantle są 
całkowicie bezzapachowe i ich przeznaczeniem są 
małe sale hotelowe lub studia treningu dla Pań. 

Zakres wag: 1-10 kg

KOLOR 1-10 kg

NR: 3178

KOLOR 1-10 kg ze stojakiem

NR: 6460
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Hantle przeznaczone są dla klientów ceniących 
sobie nie tylko jakość wykonania i wytrzymałość 
ale także dizajn i estetykę hantla. Dwukolorowe 
hantle poliuretanowe Gipara poprawią wizerunek 
każdej siłowni i klubu fitness. Wyjątkowo wyra-
ziste i estetyczne. Nie przygnębiają tylko dodają 
energii i blasku wszystkim, nawet najbardziej 
ciemnym pomieszczeniom. 

Zakres wag: 2-50 kg

HANTLE 
URETANOWE

HANTLE URETANOWE
ZE STOJAKIEM

KOLOR

KOLOR

2-20 kg ze stojakiem

NR: 9231

2-20 kg

NR: 6467

22-40 kg ze stojakiem

NR: 9233

22-40 kg

NR: 6469
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SZTANGI URETANOWE 
ZE STOJAKIEM
KOLOR

SZTANGI URETANOWE
Sztangi proste z obciążeniem, wykonane z odpornego 
na wszelkiego rodzaju uszkodzenia uretanu to wysokiej 
jakości akcesoria dla profesjonalistów. Wytrzymała 
konstrukcja z radełkowaną częścią chwytną, dzięki 
możliwości stopniowego zwiększania obciążenia, 
pozwala nie tylko na mistrzowski trening, ale i na 
bezpieczne oraz długotrwałe użytkowanie.

Zakres wag: 10-55 kg

KOLOR

10-30 kg ze stojakiem

NR: 3392

10 kg

NR: 8021

35-55 kg ze stojakiem

NR: 3393
10-55 kg ze stojakiem

NR: 3099
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SZTANGI HYBRYDOWE 
ZE STOJAKIEM
KOLOR

SZTANGI HYBRYDOWE
Podobnie jak hantle hybrydowe także sztangi 
hybrydowe łączą w sobie stosunek wartości do ceny 
sztang gumowanych z jakością i wytrzymałością 
sztang poliuretanowych. Zaprojektowaliśmy je tak, 
że te elementy sztangi, które są najbardziej narażone 
na zniszczenie wykonaliśmy z twardego poliuretanu. 
Reszta sztangi (poza gryfem z szlachetnej stali) 
natomiast jest wykonana z wysoce sprężystej gumy.
Konstrukcja sztangi pozwala także na dowolny 
wybór kolorystyki sztangi oraz na okresową wymianę 
elementów poliuretanowych także w trakcie 
użytkowania. Dzięki temu wydłużamy żywotność 
samego produktu, ale także podnosimy jego 
atrakcyjność wizualną dla potencjalnego użytkownika.

Zakres wag: 10-55 kg

KOLOR

10-30 kg ze stojakiem

NR: 3390

10 kg

NR: 8000

35-55 kg ze stojakiem

NR: 3391
10-55 kg ze stojakiem

NR: 3092
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Sprężyste i wytrzymałe talerze potocznie zwane 
bumperami występują w naszej ofercie w dwóch 
odmianach: poliuretanowej i gumowanej.
Dwukolorowe talerze poliuretanowe zostały 
wykonane ze specjalnie dobranej masy 
plastycznej CPU o bardzo wysokiej wytrzymałości 
i sprężystości. Rdzeń bumpera poliuretanowego 
stanowi stal nierdzewna, która dodatkowo 
uszlachetnia i tak wyjątkowo estetyczny wygląd 
talerza. Bumper poliuretanowy posiada także 
wysoce ergonomiczną konstrukcję, która umożliwia 
bezproblemowe podnoszenie talerza z płaskiej 
podłogi oraz zabezpiecza palce ćwiczącego przy 
odkładaniu bumera na podłogę.

BUMPERY
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BUMPER
POLIURETANOWY
Profesjonalne talerze cross-treningowe z 5 
letnią gwarancją użytkowania. Wykonane ze stali 
nierdzewnej i wysokiej jakości poliuretanu, mają 
zróżnicowaną kolorystykę i wyraźne oznaczenia 
wagi. Profilowane brzegi ciężarów olimpijskich 
oraz wcięcia pod palce pozwalają na szybki 
wybór oraz bezproblemową wymianę obciążeń 
olimpijskich podczas treningu.

Zakres wag: 2,5-25 kg

KOLOR

Najlepsza 
jakość Gipara

Amortyzacja

5

5 lat gwarancji Wytrzymały 
materiał

2,5 kg

NR: 6454
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KOLOR

TALERZE 
GUMOWANE
Stalowe talerze pokryte naturalną gumą 
kauczukową stanowią tańszą, ale godną wyboru 
alternatywę swojej wersji poliuretanowej. 
Posiadają wyraźne oznaczenie wagi i odznaczają 
się wysoką ergonomią użytkowania. 

Zakres wag: 1,25-25 kg

BUMPER
GUMOWANY
Solidne bumpery gumowane odznaczają się 
minimalistycznym wzornictwem z wypukłymi 
oznaczeniami wagi. Zostały wykonane
z solidnej mieszanki kolorowej gumy o niskim 
współczynniku odbicia. 

Zakres wag: 5-25 kg

KOLOR 2,5 kg

NR: 3026

1,25 kg

NR: 3219
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KOLOR

TALERZE URETANOWE
OBSYDIAN
Ergonomiczne, precyzyjnie wykonane 
z najlepszego poliuretanu (CPU) talerze Gipara 
stanowią wizytówkę naszej marki na całym 
świecie. Bezbłędny projekt oraz wykonanie z 
największą dbałością o szczegóły pozwala nam 
udzielić na nie aż 5 letniej gwarancji. Talerze są 
częścią kolekcji Obsydian w którą wchodzą także 
hantle oraz piłki medyczne.

Zakres wag: 1,25-25 kg

1,25 kg

NR: 7022
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Aby zapewnić najbardziej odpowiednią wersję kettla 
każdemu typowi siłowni i klubu fitness, w naszej 
ofercie posiadamy aż dwa rodzaje kettli.
Bez względu na to, czy masz studio treningu, 
siłownię, czy duży klub fitness, Twoi klienci mogą 
wybrać u nas dla siebie taką wersję kettla, która 
zapewni im najlepsze rezultaty treningowe.

KETTLE
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KOLOR

KETTLE 
WINYLOWE

KETTLE 
GUMOWANE

Wygodniejsze w użyciu żeliwne kettle częściowo 
pokryte winylem dodadzą ciepła i estetyki każdemu 
studiu treningowemu. Z racji swojego wzornictwa 
odbierane są przez ćwiczących jako bardziej przyjazne 
dla użytkownika. Część winylowa kettla chroni 
podłogę studia przed zniszczeniem.

Zakres wag: 2-32 kg

Kettle gumowane to najlepszy przykład wytrzymałości 
i komfortu ćwiczenia. Stalowe odporne na słony pot 
uchwyty zapewnią im długotrwałą estetykę, natomiast 
gruba osłona gumowa zadba o bezpieczeństwo 
podłogi i stóp ćwiczącego.

Zakres wag: 4-32 kg

KOLOR

4 kg

NR: 3123

4 kg 

NR: 3102
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Od gryfów dla początkujący po specjalne sztangi 
olimpijskie. Gipara posiada w swojej ofercie rodzaje 
gryfów dla każdego ćwiczącego.
Wszystkie nasze modele zostały wykonane 
ze szczególną starannością i marginesem 
bezpieczeństwa o 50% przewyższającym ich 
maksymalny udźwig. 

GRYFY

01
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02

1. GRYF CROSS

2. GRYF OLIMPIJSKI

Wyposażony w dwa łożyska igiełkowe i 
cztery kulkowe, daje się swobodnie i płynne 
obracać. Podwójny system zamknięcia 
pierścienia przystawki gwarantuje maksymalne 
bezpieczeństwo, dzięki czemu można na nim 
dźwigać ciężary nawet do 900 kg. Mimo dużych 
obciążeń gryf odkształca się sprężyście, a 
następnie powraca do pierwotnego kształtu, bez 
trwałej deformacji.

Dzięki radełkowanym uchwytom gryf pewnie 
trzyma się w dłoni, a podwójny system 
zamknięcia pierścienia przystawki gwarantuje 
maksymalne bezpieczeństwo, dzięki czemu 
można na nim dźwigać ciężary nawet do 600 kg.

3. GRYF ŁAMANY
Dzięki radełkowanym uchwytom gryf pewnie 
trzyma się w dłoni, a podwójny system 
zamknięcia pierścienia przystawki gwarantuje 
maksymalne bezpieczeństwo użytkowania.

4. GRYF MOCNO ŁAMANY
Dzięki radełkowanym uchwytom gryf pewnie 
trzyma się w dłoni, a podwójny system 
zamknięcia pierścienia przystawki gwarantuje 
maksymalne bezpieczeństwo użytkowania.

NR: 2676

NR: 2672

600 kg max

NR: 2670

450 kg max

NR: 4431

NR: 2673
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Wielopłaszczyznowy trening funkcjonalny wzmacnia i 
usprawnia nasze ciało holistycznie.
Nogi, kolana, ramiona, barki oraz wszystkie mięśnie głębokie 
odpowiedzialne za prawidłowe ułożenie sylwetki nie tylko 
odzyskują siłę, ale nabierają szybkości reakcji, która zapewnia 
nam komfortowe funkcjonowanie.

FUNKCJONALNY
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KOLOR

SPACE SET
Space Set to najmniejsza z możliwych siłownia, którą 
możesz trzymać w szufladzie. Zawiera w sobie Space 
Stretch Max, czyli silikonowy ekspander stworzony z 
myślą o treningu w kosmosie i Space Bar - dedykowany 
do zestawu i zwiększający gamę ćwiczeń aluminiowy, 
regulowany gryf. W zależności od wyboru wersji 
możemy otrzymać skręcany gryf o całkowitej długości 
108 cm lub w kompaktowym wymiarze 58 cm.

SPACE STRETCH MAX

Guma do ćwiczeń zaprojektowana jako narzędzie 
treningowe dla astronautów przebywających w stanie 
nieważkości. Sprawdza się zarówno podczas treningu 
personalnego, jak i grupowego. Idealna do wzmacniania 
i zwiększania elastyczności mięśni. Doskonała do 
treningu o niskiej intensywności, a także jako element 
interwałowego treningu metabolicznego, który 
pozwala zwiększyć przemianę materii i przyśpieszyć 
spalanie tkanki tłuszczowej. Jest to oryginalny 
produkt zaprojektowany przez zespół Gipara Fitness. 
Gwarantująca wytrzymałość konstrukcja mostkowa 
i wygodne uchwyty, które nie wrzynają się w dłonie, 
pozwalają na komfortowy trening z indywidualnym 
doborem obciążenia. Dzięki zastosowaniu uchwytu 
na dodatkowy gryf pozwala na uatrakcyjnienie i 
zróżnicowanie. Space Stretch® Max to guma oporowa, 
która z powodzeniem zastępuje pozostałe gumy takie 
jak power band, mini band, tubing czy latex band.

KOLOR

Space Set 58 cm

NR: 7918

NR: 6471

Space Set Plus 108 cm

NR: 7919
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BALANS BAG

1.Balans Bag™ po złożeniu i wylaniu wody nie zajmuje 
prawie wcale miejsca. Dlatego jest idealnym narzędziem 
treningowym do zabrania ze sobą w podróż lub do 
treningu domowego.

2. Ze względu na możliwość personalizacji oznaczeń 
oraz wewnętrzną skalę ułatwiającą dobór odpowiedniej 
wagi BB™ może być używany na zajęciach grupowych. 
W tym celu skonstruowaliśmy dedykowany dla niego 
system składowania.

Balans Bag to wielozadaniowe narzędzie treningowe, 
umożliwiające trening całego ciała w dwóch trybach.
Tryb Balansowo-sensoryczny wykorzystuje niestabilność 
płynu wewnątrz BB i dzięki temu zapewnia intensywny 
trening głębokich włókien mięśniowych wpływających 
na koordynację ruchową i poczucie równowagi.
Tryb worka z obciążeniem symuluje ćwiczenie ze 
standardowym workiem z obciążeniem. Jednak ze 
względu na dodatkową wzmocnioną powłokę BB 
obciążenie możemy stopniować od 1 aż do 19 kg.

KOLOR

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

NR: 4992
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IRON SET
Iron Pump Set to klasyczny zestaw do ćwiczeń w 
nowoczesnym wydaniu. Zawiera zestaw dysków 
uretanowych lub gumowanych, dowolny gryf z 
zaciskami oraz komfortowy, stabilny stojak, w którym 
bez problemu przechowasz cały komplet obciążeń 
wraz z gryfem. Nowoczesny design stojaka idealnie 
wpasowuje się w nowoczesne wnętrza. Zajmuje on 
mało miejsca, dzięki czemu przestrzeń, w której się 
znajduje jest uporządkowana i czysta.

KOLOR gumowany prosty 

NR: 8885

gumowany łamany ze stojakiem

NR: 8880
uretanowy prosty ze stojakiem

NR: 8883

uretanowy łamany

NR: 8886
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G SAC

HIGH BAG

Worek G-sac to narzędzie treningowe do dynamicznego, 
ale bezpiecznego treningu funkcjonalnego. G-sac to 
chyba najbardziej wytrzymałe akcesorium treningowe 
z całej kolekcji Gipara. Możesz je rzucać, ściskać, 
a nawet skakać na nim i nic się z nim nie stanie. 
Okrągłe, neoprenowe poszycie odznacza się wyjątkową 
miękkością i komfortem uchwytu nawet przy bardzo 
dużych wagach G-sac’a.

Zakres wag: 2-8 kg 

Ergonomia ćwiczenia High bagiem nie ma sobie 
równych. High  bag  posiada specjalne miękkie i 
komfortowe uchwyty do każdego rodzaju ruchu. 
Podnoszenie, wypychanie, wyciskanie oraz wyrzuty i 
wymachy nigdy nie były tak doskonale precyzyjne.
Wytrzymałość, miękkie piankowe okładziny oraz 
progresja wagi czynią z High baga bezpieczne i 
nieodzowne narzędzie treningowe w każdej siłowni.

Zakres wag: 5-25 kg 
KOLOR

KOLOR

5 kg

NR: 3205

5 kg

NR: 3205
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PIŁKA MEDYCZNA

KOLOR

Piłki medyczne funkcjonują jako doskonałe akcesoria 
treningowe już od lat trzydziestych dwudziestego wieku. 
Przez ten czas oczywiście ewoluowały.
Wytwarzane są z nowocześniejszych materiałów, ale w 
dalszym ciągu stanowią fantastyczny komponent 
 w każdym rodzaju treningu funkcjonalnego.
Piłki medyczne Gipara występują w dwóch rodzajach, 
różnych wielkościach średnicowych oraz posiadają 
pełną progresję obciążenia od 1 do 10 kg.

Zakres wag: 1-10 kg

1 kg

NR: 3331
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SLAM BALL

KOLOR

Najnowsze slamballe Gipara odznaczają się wyjątkową 
wytrzymałością. Zaprojektowane zostały z dużym 
naciskiem na maksymalne tłumienie uderzeń oraz 
pewność uchwytu. Szeroki zakres wagowy zapewnia 
dostępność dla każdego ćwiczącego bez względu na 
poziom zaawansowania. 

Zakres wag: 4-20 kg

4 kg

NR: 4901
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WALL BALL

KOLOR

Wall ball to piłki treningowe o wielkości oversize. 
Stopień odbicia Wall Ball’a został tak dobrany, 
aby ułatwić ćwiczącemu trening funkcjonalny 
z wykorzystanie rzutów o ścianę. Komfortowe, 
miękkie i bezpieczne Wall Ball’e idealnie nadają się 
do rozpoczęcia przygody treningowej w ćwiczeniu 
funkcjonalnym. Gipara Wall Ball odznaczają się szeroką 
gamą kolorystyczną i bardzo wyraźnym oznaczeniem 
wagi ułatwiającym wybór odpowiedniej dla każdego 
użytkownika piłki.

Zakres wag: 1-15 kg

2 kg

NR: 3090
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SOFT BOX
Składająca się z 4 niezależnych części miękka platforma 
plyometryczna SoftBox odznacza się bardzo dużą 
stabilnością. Wysoka waga poszczególnych elementów 
systemu wraz z niskim usytuowaniem środka ciężkości 
każdego z nich zapewnia duże bezpieczeństwo ćwiczenia. 
Na dodatkowy wzrost poziomu bezpieczeństwa ma wpływ 
zastosowana powłoka antypoślizgowa na górze każdego z 
elementów soft box’a.Z kolei komfort używania platformy 
poprawiają uchwyty do podnoszenia i przesuwania soft box’a.

KOLOR NR: 4899
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SANKI

TRAWNIK

KOLOR

KOLOR

Proste, ale bardzo mocno fizyczne narzędzie do 
budowy mięśni nóg oraz mięśni szkieletowych. 
Nasze sanki mają zaczepy do liny pociągowej oraz 
przestawialne słupki poręczowe umożliwiające pchanie 
sań z każdej ich strony. Kompozycja płóz w sankach 
z materiałem poślizgowym dedykowanego dywanu 
stanowi najważniejszy element decydujący o komforcie 
samego ćwiczenia oraz żywotności dywanu. Zbyt śliski 
pozbawi przyczepności trenującego, natomiast dywan 
o zbyt dużym współczynniku tarcia będzie szybciej 
zużywał lub nawet topił pod wpływem wytwarzanej 
podczas pchania sań temperatury.

Nasze wykładziny dywanowe Gipara zapewniają 
najbardziej optymalny współczynnik tarcia, a 
jednocześnie pozwalają na wieloletnie bezawaryjne 
ćwiczenie.

Dostępne długości: 7m i 12m.

1 kg

NR: 4898

7 m

NR: 4998
12 m

NR: 4896
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Popularne jeszcze kilkanaście lat temu sale do aerobiku coraz częściej 
przeradzają się w wielozajęciowe sale do zajęć grupowych.
Uniwersalność takich sal determinuje także ich wyposażenie. Im lepiej są 
wyposażone tym bardziej różnorodne ćwiczenia grupowe można na nich 
wykonywać. Sale do zajęć grupowych są przeważnie częścią dużych klubów 
fitness, ale coraz cześciej uniwersalne sale do zajęć grupowych możemy 
spotkać w małych klubach butikowych. W takim przypadku muszą zapewnić 
one odpowiedni poziom intensywnego ćwiczenia nie tylko tylko w przypadku 
najbardziej popularnych zajęć grupowych, ale czasami także podczas 
intensywnego treningu funkcjonalnego.

STUDIO
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STEP

KOLOR

Step Gipara to uniwersalna platforma treningowa 
przewyższająca swoimi możliwościami tradycyjne 
stepy treningowe. Zapewnia praktycznie nieograniczone 
możliwości regulowania własnej wysokości. Jest przy 
tym wyjątkowo stabilna i może nawet zastępować 
w klubie platformę plyometryczną. Umożliwia także 
trening z szerokim zakresem kątowych ustawień 
powierzchni roboczej. Specjalna konstrukcja oraz 
uchwyty do przenoszenia umieszczone w jej środku 
ciężkości zapewniają także wyjątkowy komfort i lekkość 
podczas jej przenoszenia czy transportu.

NR: 3409
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PUMP SET GUMOWANY

PUMP SET OBSYDIAN

KOLOR

KOLOR

Zestaw body pump do treningów siłowych. Doskonały 
do rozpoczęcia przygody z kulturystyką lub do 
efektywnych ćwiczeń fitness czy crossfit. Jego 
zaletą jest łatwość zmiany obciążeń, które pokryte są 
mieszanką gumową chroniącą przed uszkodzeniami 
i tłumiącą hałas przy odkładaniu. Wysokiej jakości 
materiał z jakiego zostały wykonane sztanga i 
talerze sprawiają, że zestaw power pump wygląda 
estetycznie i nie zmienia wyglądu w miarę użytkowania. 
Wyprofilowany i pokryty miękka gąbką gryf zapewnia 
maksymalną stabilność i wygodę podczas treningu.

Obie wersje pump setów Gipara, gumowany 
i poliuretanowy zostały zaprojektowane z myślą o 
użytku komercyjnym.
Odznaczają się powiększoną wytrzymałością oraz 
bezpieczeństwem ćwiczenia. Ich konstrukcja oraz 
użyte materiały ułatwiają szybką wymianę obciążenia. 
Kształt samych tależy obciążeniowych natomiast 
umożliwia ich zastosowanie jako hantli oraz zapobiega 
samoczynnemu toczeniu się po podłodze.
Obie wersje materiałowe pump setów posiadają 
zunifikowany z resztą produktów Gipara stojak na 15 lub 
30 sztuk.

NR: 2506

NR: 7029
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HANTLE 
GIMNASTYCZNE

PIŁKA
GIMNASTYCZNA

KOLOR

KOLOR

Hantelki gimnastyczne to nieodzowna część każdego 
studia do zajęć grupowych. Hantelki Gipara powleczone 
zostały bezzapachowym winylem zapewniając przy 
tym ćwiczącym wysoki poziom czystości i komfortu 
ćwiczenia. Posiadają zunifikowany kształt, natomiast 
różnią się między sobą kolorystyką, która została 
dobrana dla każdej wagi z osobna.

Zakres wag: 0,5-6 kg

Specjalna piłka gimnastyczna Gipara odznacza się na 
tle konkurencji wyjątkową gęstością zastosowanej do 
jej produkcji gumy. Posiada przy tym dużą elastyczność, 
co zapobiega ślizganiu się po podłożu podczas 
ćwiczenia. Jest bezzapachowa, wytrzymała i szczelna, 
długo utrzymuje to samo ciśnienie powietrza.

Zakres średnic: 55-75 cm

1 kg

NR: 3072

55 cm

NR: 3001
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MATA
ERGO ECO

Mata Ergo Eco™ to pierwsza na świecie mata 
treningowa wyprodukowana z naturalnego 
materiału jakim jest trzcina cukrowa. To lekka, 
wytrzymała i ekologiczna alternatywa dla 
zwykłych mat fitness. Jest łatwa w czyszczeniu, 
zapewnia doskonałą amortyzację i przyczepność 
do podłoża. Jej unikatowy ergonomiczny kształt 
oraz system mocowania umożliwia szybkie 
i bezproblemowe zdejmowanie i odkładanie mat 
na wieszak nawet przez liczną grupę ćwiczących. 
Korzystanie z maty treningowej Ergo Eco™ 
utrwala postawy proekologiczne dając ćwiczącym 
poczucie pozytywnego wpływu na środowisko. 
Mata po okresie przydatności do użycia może 
zostać poddana recyklingowi w 100%.
 
Mata do ćwiczeń Ergo Eco™ zdobyła w 2020 
r. główną nagrodę na jednym z najbardziej 
prestiżowych konkursów w branży fitness. 
Wygrała mianowicie FIBO INNOVATION & TREND 
AWARD w kategorii “Ekologia i zrównoważony 
rozwój”.

KOLOR
Najlepsza jakość 

Gipara
Wykonana z 

trzciny cukrowej

5

100% recykling Wytrzymały 
materiał

NR: ECO1 NR: ECO2
NR: ECO3
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Zunifikowany system składowania Gipara oznacza 
koniec bałaganu na siłowni. Nikt się nie będzie o 
nic potykał, ponieważ wszystkie akcesoria i ciężary 
wreszcie znalazły swoje miejsce. Zadbaliśmy o 
porządek i bezpieczeństwo ćwiczeń w każdej strefie 
siłowni. Oferujemy bezpieczne, komfortowe wieszaki i 
stojaki do strefy funkcjonalnej, siłowej oraz studia do 
zajęć grupowych.

SYSTEM 
SKŁADOWANIA

MADE IN POLAND
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STOJAK MULTI

STOJAK COMBO

KOLOR

KOLOR

Profesjonalny i multifunkcjonalny system 
przechowywania wykonany z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej. Zróżnicowanie wieszaków ułatwia 
utrzymanie porządku przy dużej ilości akcesoriów. 
Stojak posiada również możliwość dowolnego 
łączenia z innymi elementami w ramach systemu 
przechowywania Gipara, dzięki czemu optymalnie 
wykorzystuje przestrzeń na siłowni.

Stojak combo to połączenie wielofunkcyjnego systemu 
składowania akcesoriów oraz stojaka na worki High 
Bag oraz Balans Bag™. Optymalna wysokość oraz 
zróżnicowane półki umożliwiają nieograniczony dostęp 
do piłek, kettli i worków. Jednakowa wysokość stojaków 
na różne akcesoria oraz minimalistyczny wygląd 
sprawiają, że stojaki Gipara idealnie wpisują się w
 stylistykę współczesnych wnętrz siłowni.

NR: 6472

NR: 4892
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KOLOR

KOLOR

STOJAK NA 6 
WORKÓW

STOJAK NA 16 
WORKÓW

Nowoczesny stojak do profesjonalnej ekspozycji 
worków High Bag oraz Balans Bag™. Zbudowany 
z wysokiej jakości materiałów, oferuje optymalny 
system składowania i daje nieograniczony dostęp do 
6 worków. Dzięki jednakowej wysokości stojaków na 
różne akcesoria oraz minimalistycznym projektom, 
stojaki Gipara idealnie wpisują się w stylistykę wnętrz 
współczesnych siłowni. 

Nowoczesny stojak do profesjonalnej ekspozycji 
worków Gipara Fitness. Zbudowany z wysokiej jakości 
sprawdzonych materiałów oferuje optymalny system 
składowania 16 worków Balans Bag™ lub High Bag. 
Dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu 
użytkowania zakończenia nóżek zostały pokryte 
gumowymi nakładkami. Istnieje również możliwość 
zakupu zestawu złożonego z 12 worków High Bag, 
4 worków Balans Bag™  oraz profesjonalnego stojaka 
od Gipara Fitness.

NR: 4893

NR: 4993
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STOJAK 
WIELOFUNKCYJNY
(2 PÓŁKI)

STOJAK 
WIELOFUNKCYJNY
(3 PÓŁKI)

Profesjonalny system składowania Gipara wykonany 
z wysokiej jakości stali nierdzewnej, gwarantującej 
maksymalną wytrzymałość i niezawodność. Dzięki 
optymalnej wysokości i łatwemu dostępowi do półek, 
stojak jest idealny do przechowywania kettli oraz 
różnego rodzaju piłek - np. slam ball, wall ball, medicine 
ball. Minimalistyczny projekt i jednolita, ponadczasowa 
czarna kolorystyka, pozwalają wpasować stojak do 
niemalże każdego wnętrza nowoczesnej siłowni. Stojak 
został wyprodukowany w Polsce.

Profesjonalny system składowania Gipara wykonany 
z wysokiej jakości stali nierdzewnej, gwarantującej 
maksymalną wytrzymałość i niezawodność. Dzięki 
optymalnej wysokości i łatwemu dostępowi do półek, 
stojak jest idealny do przechowywania kettli oraz 
różnego rodzaju piłek. Minimalistyczny projekt i 
jednolita, ponadczasowa czarna kolorystyka, pozwalają 
wpasować stojak do niemalże każdego wnętrza 
nowoczesnej siłowni.

KOLOR

KOLOR

NR: 2078

NR: 4894
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STOJAK NA 5 PAR 
HANTLI

STOJAK NA 10 PAR 
HANTLI

Specjalistyczny stojak na 5 par hantli marki Gipara. 
Wykonany z wysokiej jakości, sprawdzonych materiałów, 
jest połączeniem funkcjonalności i nowoczesnego 
designu. Gwarantuje optymalną i profesjonalną 
ekspozycję hantli, a dzięki opcji mocowania do podłoża, 
bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Stojak na hantle 
został wyprodukowany w Polsce.

Specjalistyczny stojak na 10 par hantli marki Gipara. 
Wykonany z wysokiej jakości sprawdzonych materiałów, 
jest połączeniem funkcjonalności i nowoczesnego 
designu. Gwarantuje optymalną i profesjonalną 
ekspozycję hantli, a dzięki opcji mocowania do podłoża, 
bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Stojak na hantle 
został wyprodukowany w Polsce.

KOLOR

KOLOR

NR: 4890

NR: 4891
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STOJAK NA 15 KPL. 
PUMP SET

STOJAK NA 30 KPL. 
PUMP SET

Stalowy stojak przystosowany do przechowywania ok. 
15 zestawów sztang Pump Set. Solidna i wytrzymała 
konstrukcja, wydzielone miejsca na wszystkie 
elementy. Miejsce na gryfy zostało dodatkowo 
wyścielone gumową podkładką zapewniającą wygodę 
i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki pionowej 
konstrukcji stojak nie zajmuje dużo miejsca. Tworzy 
spójne wyposażenie siłowni wraz z pozostałymi 
stojakami od Gipara Fitness.

Stalowy stojak przystosowany do przechowywania ok. 
30 zestawów sztang do Pump Set. Solidna i wytrzymała 
konstrukcja, wydzielone miejsca na wszystkie 
elementy. Dodatkowo miejsce na gryfy zostało 
wyścielone gumową podkładką zapewniającą wygodę i 
bezpieczeństwo użytkowania.

KOLOR

KOLOR

NR: 7105

NR: 2507
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STOJAK NA HANTLE 
GIMNASTYCZNE
Funkcjonalny stojak na około 45 par hantli. Wykonany 
z trwałych metalowych profili, dzięki nachyleniu 
oraz wyłożeniu półek tłumiącymi, antypoślizgowymi 
podkładkami, umożliwia trwałe i komfortowe 
użytkowanie. Wyposażony w kółka z blokadą 
hamulcową, pozwala na bezproblemowe i bezpieczne 
przemieszczanie ekspozycji.

KONTENER NA 
AKCESORIA
Funkcjonalny kontener do łatwego oraz bezpiecznego 
przechowywania akcesoriów fitness. Wykonany 
z metalowych elementów, pozwala nie tylko 
przechowywać akcesoria, ale także ocenić, jaka jest 
jego zawartość. Wyposażony w kółka z hamulcami 
umożliwia dowolne przemieszczanie po przestrzeni 
siłowni.

KOLOR

KOLOR

NR: 3021

NR: 3187
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STOJAK NA 
OBCIĄŻENIA
Solidny i wytrzymały stojak na bumpery i dyski 
olimpijskie. Optymalnie wykorzystuje przestrzeń oraz 
ułatwia utrzymanie porządku i bezpieczeństwa podczas 
ćwiczeń. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, 
został wyposażony w 5 tulei o średnicy 50 mm, co 
pozwala na dowolną kombinację ułożenia obciążeń. 
Szeroki rozstaw nóg gwarantuje stabilność nawet 
podczas pełnego załadowania, a gumowe nakładki na 
nogach stojaka chronią podłoże przed zarysowaniem 
i zniszczeniem.

WÓZEK NA BUMPERY

Wózek z grubej stali nierdzewnej na dowolną 
kombinacje bumperów do 25 kg. Niezwykle stabilny 
i wytrzymały. Zapewnia łatwy dostęp użytkowników 
do przyrządów, a dzięki kółkom daje możliwość 
przemieszczania w różne miejsca sali treningowej.

KOLOR

KOLOR

NR: 3458

NR: 4788
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STOJAK NA SZTANGI 
Z OBCIĄŻENIEM
Stojak wykonany z wysokiej jakości stali na 10 
sztang z obciążeniem o wadze od 10 do 55 kg. 
Niezwykle stabilny i wytrzymały, a dzięki odpowiednio 
dopasowanym uchwytom na sztangi także bardzo 
bezpieczny. Ze względu na minimalistyczny design 
stojaki Gipara idealnie wpisują się w stylistykę wnętrz 
współczesnych siłowni.

STOJAK NA HANTLE 
1-10 KG
Pionowy stojak na hantle poliuretanowe, niezbędny 
w każdej profesjonalnej siłowni. Trwały i stabilny, 
gwarantuje optymalną i profesjonalną ekspozycję 
10 par hantli.

KOLOR

KOLOR

NR: 3025

NR: 3116
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STOJAK NA GRYFY

STOJAK DO IRON SET

Stojak z grubej stali nierdzewnej na gryfy i sztangi 
do crossfitu. Dzięki specjalnej konstrukcji i wadze, 
wytrzymały, niezwykle stabilny i bezpieczny. 
Z dodatkową możliwością przykręcenia do podłoża.

Ciężki, stabilny stojak zaprojektowany w celu 
przechowywania zestawu dysków oraz gryfu o średnicy 
50 mm. Nowoczesny design stojaka idealnie wpasowuje 
się w nowoczesne wnętrza. Zajmuje on mało miejsca, 
dzięki czemu przestrzeń, w której się znajduje jest 
uporządkowana i czysta.

KOLOR

KOLOR

NR: 3460

NR: 6574
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WIESZAK NA MATY

STOJAK NA MATY

Montowany do ściany wieszak na maty, wykonany z 
wytrzymałych profili metalowych. Umożliwia łatwe 
i szybkie odłożenie mat po zakończonym treningu. 
System zawieszania oparty na jednym otworze 
znacząco ułatwia zdejmowanie i zakładanie mat, 
przystosowanych do nowego sposobu składowania. 
Wieszak umożliwia przechowywanie nawet do 20 mat.

Stojak na maty Ergo wyróżnia się prostotą i 
minimalistycznym designem, który z łatwością wpisze 
się we wnętrze każdego fitness klubu. Stojak zajmuje 
niewiele miejsca i pomieści nawet do 30 mat.

KOLOR

KOLOR

NR: 3186

NR: 3407
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Neos PRO PLUS to antybakteryjny, profesjonalny płyn z formułą TM 100DZ 
do dezynfekcji i codziennej pielęgnacji urządzeń w fitness klubie. Posiada 
właściwości wirusobójcze, antygrzybiczne i bakteriobójcze. Łatwo usuwa 
brud, pot, kurz oraz wszelkiego typu zabrudzenia z powierzchni metalowych, 
gumowych oraz z tworzyw sztucznych. Może być również stosowany 
na skórę. Nie zostawia nalotu, nie odbarwia i jednocześnie konserwuje 
powierzchnię maszyn oraz akcesoriów fitness. W odróżnieniu od innych 
płynów dezynfekujących posiada przyjemny zapach limonki.

NEOS



www.gipara.com

75



ww
w.

gi
pa

ra
.c

om

76

NEOS PRO PLUS

KOLOR

CZYSTOŚĆ DEZYNFEKCJA

PIELĘGNACJA

Neos PRO PLUS to antybakteryjny, profesjonalny 
płyn z formułą TM 100DZ do dezynfekcji i codziennej 
pielęgnacji urządzeń w fitness klubie. Posiada 
właściwości wirusobójcze, antygrzybiczne i 
bakteriobójcze. Łatwo usuwa brud, pot, kurz oraz 
wszelkiego typu zabrudzenia z powierzchni metalowych, 
gumowych oraz z tworzyw sztucznych. Może być 
również stosowany na skórę. Nie zostawia nalotu, nie 
odbarwia i jednocześnie konserwuje powierzchnię 
maszyn oraz akcesoriów fitness. W odróżnieniu od 
innych płynów dezynfekujących posiada przyjemny 
zapach limonki.

ZAPACH

650 ml

NR: 3970
6x5l

NR: 3972

5l

NR: 3971
4x5l+5 butelek

NR: 3973
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NEOS MORSKA 
BRYZA

NEOS CITRON

KOLOR

KOLOR

Neos Pro Morska Bryza to specjalistyczny płyn 
czyszcząco-konserwujący o neutralnym pH, 
przeznaczony do czyszczenia urządzeń aerobowych 
i maszyn izotonicznych. Wyjątkowa kompozycja 
składników Neos Pro Morska Bryza nie tylko pozwala 
na bezproblemowe usuwanie brudu, kurzu, potu oraz 
nieprzyjemnego zapachu. Płyn jednocześnie pokrywa 
nanofilmem wszystkie elementy plastikowe, metalowe 
oraz tapicerowane urządzeń, chroniąc je przed 
niszczącym działaniem ludzkiego potu. Gotowy do 
użycia, nie wymaga rozcieńczania. Na długo pozostawia 
zapach przyjemnej czystości.

Neos Pro Citron to specjalistyczny płyn czyszcząco-
konserwujący o neutralnym pH, przeznaczony 
do czyszczenia urządzeń aerobowych i maszyn 
izotonicznych. Wyjątkowa kompozycja składników 
Neos Pro Citron nie tylko pozwala na bezproblemowe 
usuwanie brudu, kurzu, potu oraz nieprzyjemnego 
zapachu. Płyn jednocześnie pokrywa nanofilmem 
wszystkie elementy plastikowe, metalowe oraz 
tapicerowane urządzeń, chroniąc je przed niszczącym 
działaniem ludzkiego potu. Gotowy do użycia, nie 
wymaga rozcieńczania. Na długo pozostawia zapach 
przyjemnej czystości.

500 ml

NR: 3967

500 ml

NR: 3300

5l+2x500ml

NR: 3969

5l+2x500ml

NR: 2688

5l

NR: 3968

5l

NR: 2689
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Nowoczesny trening z różnymi akcesoriami na wszystkie partie ciała.
Pokazany w atrakcyjny sposób wraz z prowadzeniem głosowym ćwiczenia.
Dodatkowo traker fitnessowy z historią treningu, a wszystko w jednej 
aplikacji.

G-WALL APP
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WYBIERZ SWÓJ ULUBIONY TRENING

• rodzaj urządzenia
• grupa mięśniowa lub część ciała
• intensywność ćwiczenia
• czas trwania treningu

ŚLEDŹ POSTĘPY

• treningów
• spalone kalorie
• przypomnienia o ćwiczeniu
• czas trwania treningów

ZOSTAŃ CZŁONKIEM SPOŁECZNOŚCI

• mnóstwo nowych ćwiczeń
• zawsze najlepsze akcesoria
• specjalne oferty
• dostęp do najlepszych treningów
• wymiana doświadczeń

ĆWICZ BEZ OGRANICZEŃ

Aplikacja działa na telewizorze, tablecie i na telefonie. 
Posiada prowadzenie głosowe oraz graficzny i dźwiękowy znacznik długości ćwiczenia.
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