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Prostor pro malé vnitřní prostory 
alespoň 6m prostoru. Lod-
ní lana a sprint systém.

pro velké prostory, 
alespoň 9m prostoru. Pro 
venkovní použití. Lodní 
lana a sprint systém.

Nevyžaduje velký prostor. Nevyžaduje velký prostor. 
Ideální pro osobní použití, 
cvičení doma. 

Použití osobní a skupinový 
trénink

osobní a skupinový 
trénink

osobní trénink, Trénink 
horní a dolní části těla, core 
a specifické tréninkové 
aplikace. 

osobní trénink, Trénink 
horní a dolní části těla, core 
a specifické tréninkové 
aplikace. 

Tréninkové aplikace lodní lana, akcelerace, 
sprinty, běhání, skákání, 
tahání. 

lodní lana, akcelerace, 
sprinty, běhání, skákání, 
tahání.  

tlaky, přítahy, rotace, agilita, 
plyometrie, unilateralní 
cviky, specifické svalové 
skupiny, 

tlaky, přítahy, rotace, agilita, 
unilateralní cviky, specifické 
svalové skupiny

V BALENÍ

Lana 2 lana (3m-->8m) 2 lana (5.5m-->12m) 4 lana (1.2m-->4m)
2 lana  (krátké plyo)

2 lana (1.2m-->4m)

Hip-belt 2x 2x 1x (agility hip-belt) X

Další příslušenství

1x kotva
2x karabina

uživatelský manuál
přístup do WOW aplikace se 

cvikama

2x karabina
uživatelský manuál

přístup do WOW aplikace se 
cvikama

2x kotva
1x krátká tyč

2x kotva do země
2x úchyty do ruky

2x úchyty na zápěstí
2x úchyty na kotník

1x batoh
uživatelský manuál

1x multifunkční kotva
2x úchyty použitelné na 

zápěstí či na kotník
uživatelský manuál

přístup do aplikace se 
cvikama

Aplikace s tréninky

Příslušenství ke koupi
krátká tyč
X-harness

vše uvnitř balení

krátká tyč
kotva do země
úchyty do ruky

 batoh
lana s větší resistencí

Technické parametry

Resistence lan
 1 lano 300 N = cca 30 kg v maximální délce  
2 lana dohromady = 60kg v maximální délce

2 light lana, každé 100 N 
2 heavy lana, každé 160 N

2 lana pro plyo trénink 

2 light lana, každé 100 N

Délka lan 3 m v klidovém stavu, max-
imální délka 8m.

5.5 m v klidovém stavu, max-
imální délka 12 m.

4x 1.2 m v klidovém stavu, 
maximální délka 4 m.

2x 70cm v klidovém stavu, 
maximální délka 160cm

2x 1.2 m v klidovém stavu, 
maximální délka 4 m.

Materiály
Odolná DUPONT Cordura
Nitě používané na padáky

Nejlepší polyamidové vojenské popruhy

Váha balení 3 kg 6 kg 4 kg 1.2kg

Cena 7.990 Kč bez DPH 9.690 Kč bez DPH 9.490 Kč bez DPH 2.892 Kč bez DPH
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