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6 dílná 

Ribstol, TOP kvalita, 

včetně montážního 
kování (mimo 3m), 
žebřiny jsou vyrobeny 
z kvalitního tvrdého 
dřeva, bočnice
z výběrového 
smrkového 
dřeva a odýhovány.

Můstek Speciál 
dřevěná pružina, původní techn.
výroby, v15,5xš60,5xd123 cm

Můstek Standard
kovové pružiny
v16,5xš60,5xd123 cm

Můstek Dětský 
kovové pružiny
v16,5xš45xd95 cm

Žíněnka Eva 60x60x1,4 cm
jako žíněnka, koberec, podložka, 
podlaha, spojení puzzle,
vzor crossline, tuhost +-30

Žíněnka Eva, spojení puzzle, jako žíněnka, koberec, podložka, podlaha, vzor crossline, tuhost +-35

FM 604 - SC

ilustrační foto

cena za kus

cena za kus

další výrobky na www.kocksport.cz

Lavička švédská kvalitní dřevo, 

s kladinkou a závěsem pro uchycení
na ribstol

lavička 2,0 m lavička 2,5 m; 3 m; 3,5 m 

5 dílná v 61 x š 34 x d 95 cm
6 dílná v 70 x š 52/35 x d 70 cm
7 dílná v 120 x š 68/50 x d 130 cm 

Bedýnka molitan
/3 dílná 80x75x60/ 30 cm 

TĚLOCVIČNÁ NÁŘADÍBedna - kvalitní dřevo, 

čalouněno sportovní koženkou

5 dílná rovná 
6 dílná kónická 
7 dílná kónická

75 cm

30 cm

80 cm 60 cm

Žínenka EVA  FM600-20  100x100x2 cm

                          100x100x2,4 cm FM600-24

2,0 m 
2,5 m 
3,0 m 
3,5 m 

220x70cm
220x80cm
240x80cm 

100x100x2,4 cm
100x100x2 cm

8x bok, 4x roh,
k deskám 

60x60x1,4 cm

5 dílná 
7 dílná 

FM600 -20 SC  2 ks okraje pro 2 cm žíněnku

   2 ks okraje pro 2,4 cm žíněnkuFM600-24 SC
2,4 cm

2 cm



TĚLOCVIČNÉ NÁŘADÍ
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200x100x1,4 cm
200x100x3 cm

Žíněnka GYMNI 7             200x100x7 cm 

Žíněnka GYMNI 
3dílná 

180x120x5 cm

Žíněnka GYMNI 10 
200x100x10 cm

Žíněnka Eva materiál, protismyková, antibakteriální, 
lehká údržba, pro nácvik kotoulů i jako odrazová, 
pro gymnasty, tuhost +- 30

detail 
struktury 

Žíněnka GYMNI 10 2dílná
200x100x10 cm 

Žíněnka GYMNI
4dílná
240x120x5 cm, 
univerzální

Žíněnka color 120x60x5 cm
spojovatelná         suchým zipem, 
velmi odolný    - omyvatelný obal

Žíněnka STANDARD 
střední tuhost, omyvatelný potah, možnost 
sundání,                         pro nácvik kotoulů 
apod.,                                  120x60x2,5 cm 

cena/kus 

GYMNASTIK žíněnka
100x100x2 cm, 
vzor vlnkovaný
spojovatelná
příjemná, neklouže, 
tuhost +-30

Žíněnka protiskluz GYMNI
 d x š x v - 200x100x10 cm, váha 6 kg, na spodní 
části protiskluz, univerzální žíněnka pro cvičení na zemi

 

Válec střední
prům. 15 cm, d. 40 cm

Klín střední
20x40x40 cm

Půlválec střední
20x40x40 cm

Kvádr střední
 10x20x40 cm

Kvádr velký
15x15x60 cm

Klín velký tělocvičný
100x100x50 cm

cena/kus

(protiskluz)

2dílná, 
příjemná
180x120x5 cm

Žíněnka GYMNI

cena za kus

Žíněnka GYMNI 120
120x60x5 cm
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90 cm

40 cm

15 cm

75 cm

30 cm

80 cm

60 cm

Rehabilitační molitanová sestava 
(možná sestava), odolný silon, tvrzený molitan, 
suchý zip, bez dna

doporučené množství
míčků v bazénu min. 1500 ks

ilustrační foto

míčky volně ložené

Plastový míček 80 mm 
super odolný, nezávadný

volně ložené

               

 

Kostky velké 32 

32 dílů, 10 cm výška, tvrzený 
molitan, omyvatelný textil, suchý zip

Kostky velké 14, 14 dílů, 20 cm výška, tvrzený 

molitan, omyvatelný textil, suchý zip 

               

vyrobeno v Evropě dle platných norem

ilustrační foto

cena za kus

8x
4x
12x
8x

25x25x35,5 cm
20x49x52,5 cm
25x25 cm
50x20 cm

2x
4x
4x
1x
2x
1x

40x40x55 cm
40x20 cm
20x20 cm
ø 20  cm
40x20 cm
100x20  cm

další výrobky na www.kocksport.cz

Relax sestava 3dílný
140x40x20 cm

Relaxační set 6 dílný
20x80x120 cm

MOTORIKA

klín skluzavka 1x0,5 m
schody 0,8x0,5x0,4 m

bazén 2x2x0,5 m
bazén 1,67x1,67x0,5 m

válec 0,8x0,6 m
mostovky k válci 2x  

bedýnka molitan

nové foto

Dětský set domeček, 13 dílů, 

            1x střecha, 2x krov,
              8x krychle, 2x kvádr

Bazén na míčky 120x120 set, molitanová sestava 

Obsahuje: 4x bočnice,  2x žíněnku do bazénu, skluzavku do 
bazénu 20x40x40 cm a schůdky 20x40x40 cm
Materiál: omyvatelná koženka
Vnější rozměr: 120x120 cm
Vnitřní rozměr: 100x100 cm
Vnější výška: 25 cm 
Vnitřní výška: 20 cm
Síla stěny: 20 cm



120 60
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M7000 ---2 kusy

30 8

60
60

M4016 ---2 kusy

15

40

15 M4015 ---2 kusy

30

60

30 120

30

M4011 ---1 kus

M4017 ---2 kusy

60

80

40

20

30

120

M4012 ---1 kus

60

60

30

15

30

M4010 ---2 kusy

25

100

F
50

80

40

20A
2x
2x

15

40

15

30

50

2x
2xB

47

49

30

15

30

1x
2x

C

29 5

50
49

1x
2x

E

100 50

5
2x
1xG 

25 100

25D
1x
1x

MOTORIKA
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barevné kombinace se mohou měnit

KM 4103/12 Molitanová sestava BIG
vysoce odolná, dlouhá životnost, snadná údržba, velká nosnost, 12 kusů

Seznam dílů s rozměry (cm):

1x
1x

Sestava WZ 054, 10 dílů, speciální molitan v kožence Sestava WZ 056, 11 dílů,  speciální molitan v kožence

i jiné sestavy
vše na www.kocksport.cz

FM 931 Zvířátka  
vyjímatelné motivy,
10 ks desek
30x30x1,4 cm

TM006-J Dobrodružná země 

92x92x1,4 cm, 9 desek
20 zvířat+2 dobrodruzi 

60

60

30

15

30

2x

30
120

30

1x

30 8

60
60

2x

120
60

52x

 

KM 4107/07  We Play, 7 dílná sestava

vysoce odolná, snadná údržba, vysoká nosnost

sestavy s různým povrchovým materiálem



MOTORIKA

FM 827-1 Panák skákací 
víceúčelová skládačka, 
EVA materiál, 15 ks, 
desky 30x30x1,4 cm
využití nejen jako
skákací panák

FM 920 
Geometrické tvary
vkládací, pro nácvik motoriky, 
EVA materiál, 30x30 cm

FM 939 Kostky stavební 
30 ks,
různé tvary,
EVA materiál

PN 200   Mapa světa puzzle, 90x60x1,2 cm

54 ks 

FM 946-10 desky celobarevné, 

možnost sestavení barevné podložky 
pro hraní, cvičení, 
30x30x1,4 cm
10 ks 

FM 930 Čísla 0-9
vyjímatelné motivy,
10 ks desek,
30x30x1,4 cm

FM 946MN, 6 druhů struktur, 

povrchu desek, 12 ks desek, 
30x30x1,2 cm, 14+4 ks okrajů,
138x108 cm

FM 929 ABCDa,
vyjímatelné motivy,
26 ks, 30x30x1,4 cm

Vyrobeno z EVA materiálu, softová pěna, příjemný, měkčený, antibakteriální povrch

  

FM 803 
Geometrické tvary 
navlékací, pro nácvik motoriky, 
EVA materiál,
23x22 cm
 

PN 190P 
Mapa Evropy 

puzzle 54 ks 
90x60x1,2cm

TM-011 City map 

,  ,  92x92x1 4 cm  81 ks 
PN 100 Afro zvířátka 

0x 0x1,  cm6 ks desek 3 3 4 ,
vyjímatelné motivy
- zvířata

FM 924 
Kostky abeceda

 + čísla
4x4 cm, 

EVA materiál,
30 ks, 

4 cm

FM 912 Čísla + znaménka
27 ks , 10x10x1,4 cm

FM 824 Čísla + znaménka
28 ks , 15x15x1,4 cm 

5



MOTORIKA

PN240P Zvířátka cestují, 90x60x1,2 cm, 

54 ks 

Vyrobeno z EVA materiálu, softová pěna, 
příjemný, měkčený, antibakteriální povrch

další na www.kocksport.cz

TM006-F Farma, 92x92x1,4 cm, 9 desek a 31 zvířátek

PN 120P Domácí zvířátka                    

90x60x1,2 cm,
puzzle 54 ks

PN 110 Svět moře, vyjímatelné motivy, 6 ks desek 

30x30x1,4 cm  

PN 150P Sv t motýlě ů
puzzle 54 ks, 90x60x1,2 cm 

PN 140P Pravěká zvířata
puzzle 54 ks, 90x60x1,2 cm 

PN230P Milá rodinka 

60x90x1,2 cm,
54 ks 

PN110P Moře puzzle 

60x90x1,2 cm, 54 ks 

Balanční oblouk
 Arches-Gonge
3 ks v setu, maximálně do 75 kg,
59x21,5x10,5 cm, od 2 let věku,
pro nácvik koordinace, motoriky,
pro volný čas     

SAFARI T 02M , 92x92x1,4 cm, 

81 ks

TM 003 Město - silnice 
, 54 ks, puzzle

92x62x1,2 cm

6



MOTORIKA
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Ostrovy velké 5 ks, protiskluz,

2x 36x36x36 cm výška 8,5 cm
2x 40,5x40,5x40,5 cm výška 17cm
1x 42x42x42 cm výška 25,5 cm

Řeka - motorická dráha
6x díl řeka 35,5x11,5x4,5 cm
1x díl most 15,5x8,5 cm

Rybičky Gonge
5 ks, 15x9 cm

Udice pro lovení rybiček
délka 90 cm

                                         
5 ks o ø 27 cm a 5 ks o ø 11 cm, páska na oči, 
nácvik rozpoznání struktury povrchu
hmatem rukou a současně i nohou

Klobouk klaunů
výška až 18 cm, 
ø 14,5 cm

Dráha pro nácvik rovnováhy ,,20,,
obsahuje 20 dílů

Dráha pro nácvik 
rovnováhy ,,13,,
obsahuje 13 dílů

Dráha pro nácvik 
rovnováhy ,,10,, 
obsahuje 10 dílů

Ostrůvky 6 ks, protiskluz, 

3x 36x36x36 cm výška 8,5 cm
3x 25x25x25 cm výška 4,5 cm

Sada hmatových 
disků ,,2118,,

Sada hmatových
disků ,,2117,,
 

100 
kg

100 
kg

100 
kg 100 

kg

100 
kg

100 
kg

Air Board Gonge
nestabilní plocha pro nácvik
motoriky a koordinace

 39 cm, výška 12 cmø
od 3 let věku,  max. do 100 kg

cena/kus cena/kus

Sada hmatových disků ,,2116,,
(obsahuje sadu 2117 a 2118) 



MOTORIKA
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120 
kg

100 
kg

100 
kg

100 
kg

100 
kg

100 
kg

Žonglovací šátek
4 barvy, 66x66 cm

Wippsider
houpačka

52x12,5x9 cm

Točna dřevo GONGE
ø 35 cm

Letní lyže - pár
88 cm

Roller balanční
5,75 kg      3,25 kg
ø 29,5 cm, šíře 35,5 cm

Polokoule chůdy
ø 15 cm, výška 7 cm

Terč pro házení kroužků
50x50 cm, výška 18 cm,
terč, podpěry, 5 kroužků

Aktivní kruh
ø 16,4 cm, 

síla 1,2 cm, 6 barev

Terč na míčky
ø 70 cm, výška 67 cm, 6 míčků

Řeka s ostrovy, 21x díl řeka, 

                    2x ostrov, 2x most-spojka

75 
kg

Houpačka GONGE
52x22x14 cm

cena/kus

cena/set

cena/kus

Očko pro velkou rybu
set 5 kusů

Velké ryby set
4 ks v setu



MOTORIKA
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ilustrační foto

KT 0009  Nášlapná dráha
8 kusů, cca 61x18 cm, do 80 kg

Balanční lano 
pp2500/48 mm

 

Konektor KT 0010 
pro možné spojení
KT 0009  a KT 0008
doporučujeme 6 kusů 
cena za 6 ks 

KT 0008 
Říční kameny
6 kusů, do 80 kg
3 druhy povrchů
3 rozměry

KT0001 Balanční chůdy 
s protiskluzem,                      do 60 kg 
16x10,5x8 cm Dětské chůdy JUVE 

výška 12,5 cm/Ø 10 cm, šířka 
základny 13,5 cm, s protiskluzem, 
do 60 kg

cena/pár

KT 0006 
Žebříček, do 60 kg

148x36x3 cm 

1 kus

Masážní žebříček, 
tvrdé dřevo,
délka 200 cm,
šířka 33 cm,
výška 2,2 - 4,2 cm 

velmi příjemný nesmekavý povrch, 
   vysoká kvalita 
      provedení

49x13,5x7 cm
40x13,5x7 cm

8x
8x

KT 0003 Dráha pro motoriku  
8 rovných dílů, 
8 zatáček

cena/pár

KT0002.1-20 Dráha pro motoriku
8 zatáček, 8 rovných dílů, 4 čtverce (spojky), do 80 kg

49x13,5x7 cm
40x13,5x7 cm
13,5x13,5x7 cm

8x

8x

4x

cena/pár

Lyže chůdy, 
39,5x12,5x2,5 cm
spojovatelné,
do 60 kg



65 cm
4 cm

13 cm

44 cm
83 cm

MOTORIKA
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spojování

KM 2012, 8 ostrůvků, 2 prohnuté

lávky, 2 rovné lávky, velká cvičebně 
motorická sestava
do 40 kg

lávka m
115x26x16 cm

   ostrůvek
52x52x16 cm

KP 4002 Balance Arch 
možnost spojování, vysoce kvalitní plast
do 60 kg, dle EN 71

Šikmé kameny KM1001 
6 kamenů, do 60 kg, nácvik rovnováhy

cena půlkruh

kruh

Dráha KT 0002 
12x zatáčka 49x13,5x7 cm
4x rovný díl 40x13,5x7 cm
5x čtverce 13,5x13,5x7 cm
(spojky), do 80 kg

Ledový set KC0005
28 dílů prům. 22,5 cm, 
síla 2,2cm
28 dílů, prům. 10 cm, 
síla 1,5 cm
vždy ve 4 barvách

sestaveno z jednoho a více setů

KP 1001 Houpačka s kuličkou 
do 40 kg, 50x23x9 cm 

KP 1003 Balanční houpačka 
s protiskluzem, velká, velmi pevná 
houpačka, 55x23x14 cm, 
do 60 kg 

Tělové rolničky 3
3 rolničky na náramku,
vhodné na zápěstí
rytmika, zábava

Tělové rolničky 6 6 rolniček

na náramku, vhodné 
na zápěstí i kotník
rytmika, volnočasové 
aktivity

 

KF 0002 Osma S
              34x24x4,5 cm 

KF 0004
Up and 

Down S
15x15x30 cm

cena za celý kruh

ilustrační foto - skladem v nových světlejších barvách
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Balanční úseč SP-18A
do 100 kg, plastová, 
41x9,5 cm 

Balanční úseč SP-25 
do 100 kg, plastová,
39x8 cm 

Balanční úseč SCH 125 
43x43x7 cm s kuličkou,
do 40 kg, plastová

Moonhopper KIDS 
balanční skákací plocha
/různá barevná provedení/  
do 60 kg, 
40x30 cm 

Moonhopper SPORT
do 110 kg, 40x30 cm

Balanční úseč 3V 3 možné výšky: 

4-6-8 cm průměr 40 cm, do 70 kg, 

Saturn Kids
skákací a balanční úseč
38/28 cm, 
do 40 kg   

KP 0001 Úseč balanční 
54x40 cm, do 60 kg
+ 3 míčky

Balanční obláčky KT0012
4 kusy 24x31x4,5 cm, nášlapné podložky,
příjemný softový materiál,                    do 80 kg

KP 0004 Tai-Chi S, balanční úseč,  

3 různé středy, 48 cm, do 60 kg, + 3 míčky

základní deska
ryba

střed tai-chi 3D

střed tai-chi
2D

základní deska, brýle

střed tai-chi 2D

KP 0003 Tai-Chi L balanční úseč, 3 různé středy,

66 cm, + 3 míčky, do 80 kg

střed motýlek

AC 020 Úseč plast 
2 stavitelné výšky, balanční plocha
5 cm, 9 cm, ø 42 cm, 
do 100 kg

KM 3101 CHU - CHU  
sestava, prolézačky,
různé tvary
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KM 2009-88 
Vário WEPLAY
luxusní variabilní sestava, 88 dílů + kabela
       

Vario WZ 105
standardní víceúčelová sestava, 114 dílů,
volně ložené díly,
neznačková 

KM 2000.1 Vário WEPLAY, luxusní víceúčelová sestava, 102 dílů + kabela 

cihla
kruh 58
tyč 70
spojka tyčxtyč
pytlík
značka dlaň

1/2 cihla
kruh 34
tyč 35
spojka tyčxkruh
balanční kladina
značka chodidlo

8x
4x
8x
12x
10x
12x

12x
4x
16x
12x
4x
12x

ilustrační fota

cena za pár

cena za pár

Samostatné značky
(cena za jeden kus značky)

čtverec 
22 cm

kruh
25 cm

šipka
35,5x7 cm

šipka 
odbočující
17x20x7 cm

obdélník
33,5x7 cm

trojúhelník
22 cm

noha
22x9 cm

ruka
18,5x18,5 cm
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KT 1003, 12 dílů, 

 

KT 1001
6 dílů, do 30 kg,
40x40x5 cm
 

KT 1002
konkávní a konvexní zrcadla, 6 dílů 

KT 1004 
14 dílů,
6 panelů, 
6 koleček,
2 kliky 

KP 6204 Pedal 
balanční vozítko 
39x51x57 cm,
pedál 29x9 cm, 
do 50 kg

TAXI KP6205
balanční vozítko
i pro dva, 
do 60 kg, 
od 3 let,
52x47x62 cm

KP 6202 Pedal XXL   
balanční vozítko 

pro jednu i dvě osoby, 
66,5x50,5x72,5 cm

pedál 66x10 cm, 
do 100 kg, 
dle EN 71

KP 2003 
Rotační deska S  
ø 48 cm, do 40 kg,
 s úchyty

KP 2002 Rotační deska L 
s úchyty, do 60 kg, 
ø 66 cm

4x     35x35 cm
8x     40x40 cm

Cesta po kládách KP5002
do 60 kg,  5 velkých dílů

 



25,5 cm 12,5 cm

6 cm

12,5 cm 12,5 cm

6 cm

18
,2

 c
m

18,2 cm

x8

x8
21 cm

2
1 

cm x20

x8
x12

MOTORIKA
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KF 0009 Rolling 4 Fun
pro dechová a motorická cvičení, pro zábavu

Obtížný strom - kaktus KM0002
Rozměr stromu 31x41 cm, 6 kusů kotoučů-disků. Vhodné od 12 
měsíců věku dítěte pro rozvoj motoriky a logického myšlení.

KC 3002 Stavební bloky
56 kusů různých tvarů a rozměrů,
   rozvíjí kreativnost a motoriku 

KC 0002 Kostky plast 
pružný, odolný plast, snadná údržba

30 velkých + 15 malých

KF 0010 COOKIE festival
pro jemnou motoriku,
16 dvoudílných postaviček +
1 kus základny-banánu



MOTORIKA
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Fazole KC2008, 180 ks, ø 19 mm 

v 6 barvách, 2 desky, pro hraní, 
představivost 2D a 3D

JUMBO cirkus KF0007
4x laťka 28x4 cm,  4x velký slon 10x5,6 cm, 
8x střední slon 7,5x4,2 cm, 
16x malý slon 5x2,8 cm, 
pro logiku, hraní, matematiku 

Veselé puzzle KC2009
27x čtvereček, 12x kolečko, 24x výseč,
12x trojúhelník, v šesti barvách, 
2 desky 20x20 cm

KC 2 038 , Eva stavebnice, 95 kusů, 

červené, modré, zelené, žluté a oranžové: 
,,válečky,, 25 ks/5x5,3 cm/,
,,skruže,, 10 ks/5x8 cm/,
,,dvojskruže,, 60 ks/5x8x16 cm/ 
 

Krystalová vesnička  KF0016,

42 dílů, jemná motorika, představivost

Lovení rybiček KF0008, zábavná motorická hra, 2x ryba, 2x krab, 

2x hvězdice, 1x duo udice, 2x sólo udice, od 3 let

KC 2802 BIG kostky 

152 dílů, síla 4 cm,
(8x8 až 32 cm),
EVA materiál, vzor dřevo   



MOTORIKA  NOVINKY 

barvy se mohou měnit

Přes horu KM2016
4x trojúhelníková stěna 66x59,3x6 cm
3x úzká deska 52,2x22,3x5,5 cm
2x široká deska 52,2x39x6,9 cm
20x matka
1x klíč speciální
pro získání obratnosti, motorických 
dovedností, volnočasové aktivity
od 1 roku,
maximálně do 60 kg

KM3001 Lesní tunel
4x boční hnědá deska  58,5x9,8 cm
2x listová zelená deska 90x68,4x59,6x10 cm
14x matka pro spojení
1x klíč speciál
3x soví konektor
od 1 roku věku
max. do 40 kg
pro volnočasové
aktivity
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2 sady

2 sady

Most džunglí KP5001
4x základna, 
pilíř 46,8x19,8x18,7 cm,
3+3x trám  59,6x13,8x9,2 cm
od 3 let, max. do 60 kg
pro nácvik rovnováhy, 
motorických dovedností
a pro volnočasové aktivity

2 sady

KP4003 Kameny, hvězdy,             kuličky, 
3x hvězdice průměr 18,6 cm, v-4,1 cm
3x kámen průměr 26,7 cm, v-8,3 cm
3x kulička průměr 3,6 cm
od 3 let, maximálně do 40 kg
pro nácvik motoriky, koordinace
pohybů         a pro zábavu 

KM2015 Korálové dobrodružství
6x díl cesta 75x23x5,5 cm
18x korálový sloupec 10,3x5,5x4,5 cm
od 1,5 roku, maximálně do 60 kg
pro nácvik obratnosti, motoriky, 
rovnováhy a volnočasové aktivity

2 sady

2 sady



MOTORIKA

Golf 1 Bubble 5 

9 

Bumpy 2 Soccer 6 

10 

Crazy 3 

7 11 

Naval 4 

8 12 Torpedo Fashion Lunar Module Poky Crater Submarine 

Set Small balls
3 kusy, Ø 6,5 cm

Set Stress balls 6,5 cm
3 kusy, Ø 6,5 cm

Set výukových balónků
3 kusy, Ø 10 cm

tvary 

čísla 
basketbal

Gumové míče s microplyší    aaaaaaaaaaaaa
Ø cca 10 cm, velmi příjemný sametový povrch, rozvíjí senzorické a motorické dovednosti, pro rehabilitaci ....

Vyrobeno ze zdravotně nezávadného materiálu. Výrobky mají CE.

Set Stress balls 5 cm
3 kusy, Ø 5 cm

Set postaviček na prsty
6 kusů v setu

barvy se mohou měnit

Opice na kolečkách
+- 16 cm

písmena

17

Domácí zvířátka
+- 10 cm, 
6 kusů v setu

Set Moje zvířecí farma
9  figurek +- 9 cm
a hrací plán

Set Městský život
9  figurek +- 9 cm a hrací plán

tenis

fotbal

Slon na kolečkách
+- 14 cm



MOTORIKA

Set zvířátek na prsty, 5 kusů v setu

Malý autobusMalá vyklápěčka Malá lokomotivaMalý osobák Malá sanitka

cena za kus

Malé letadlo 

+- 9 cm

Velký 
osobák

 +- 16 cm

Velký BUS
s díly, +- 19 cm

Velké auto hasičů
+- 19 cm

Velká lokomotiva
+- 17 cm

cena za kus

Set 20 bloků
10x velký,
10x malý blok

Velká vyklápěčka 
+- 19 cm

Velké letadlo
+- 19 cm

Velká sanitka
+- 18 cm

Set 9 bloků 
a 14 konektorů, blok 8 cm

  b
ar

vy
 s

e 
m

oh
ou

 m
ěn

it 
 

Velký vlak 
+- 75 cm, 1+3 vagónky + 6 figurek

45 
kg

HOP Trolls John
45-50 cm,
dvě držadla

45 
kg

HOP Smileball
60 cm, 
skákací míč

45 
kg

HOP Unicolor John

45-50 cm
55-60 cm
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Soffy Play 45
míč pro hraní, i do vody, 

pro jednoduché dětské 
cvičení na míči,
max. do 35 kg



PRO VOLNÝ ČAS

cena za kus

míče se většinou dodávají v nenahuštěném stavu 

Kopaná 13 
13 cm, 55 g,
ventilek 
na jehlu

Kopaná 22  

22 cm, 150 g, 
ventilek na jehlu,
hladký povrch
cena za kus

Vinyl kopaná
ventilek  

Beach Neon 

22 cm, 200 g, 
velmi příjemný,
soft, neštípe, 
ventilek na jehlu

cena za kus

Soft molitanový 
míč

70 mm
12 g - klasik
19 g - hard

90 mm
30 g 

 

cena za set

cena za kus

PG-2,5 set
  6,5 cm/ 90 g

výborný do ruky
7 ks mix barev 

PG-5 set
  13 cm/ 180 g

velmi příjemný
6 ks mix barev

Gator 9,
  9 cm/ 30 g

Soft míče HARD 
tvrzené, pěnové, 
vyšší odskok
150 mm/175 g
200 mm/290 g

barevnost se může měnit

Golf ball
4 cm/23 g 

6

GATOR 7, 7cm / 14g

pěnový, 
tzv. kůže na povrchu

příjemný pěnový míč 
potažený tzv. „kůží„ 
po zmáčknutí se rychle
narovná do původního
tvaru, doporučujeme 
do třídy - do tělocvičny

cena za set

Beach Duha
22 cm, 200 g, 
velmi příjemný, 
neštípe, ventilek 
na jehlu, soft

cena za kus

Molitanový míč
s prolisem, 22 cm,
220 g

Molitanový míč 
20 cm, 175 g  

cena za kus

 23 cm 290 g
16 cm  150 g

cena za kus

cena za kus
150 mm
200 mm

Kostka 8cm, příjemná

hmatatelná značka
- puntík

Kostka molitan
15x15 cm, 
165 g

cena za kus

cena/kus

Molitanový míč
12 cm, 55 g

Síť pro
10-20 míčů

Gator 16,   16 cm/ 120 g 

cena za kus

cena za kus

19
13 cm
22 cm

Punkt 
John

cena za kus

Volejbal 22 John 
85 g, pro zábavu, 
volný čas,
ventilek 
na jehlu

90 mm
70 mm
12g/klasik
70 mm
19g/hard 



PRO VOLNÝ ČAS

gumové míče mají ventilek na jehlu míče se většinou dodávají v nenahuštěném stavu 

Míč Berušky
13 cm

Farma
       22 cm     

Furby Ball
       22 cm     

cena za kus

E-Z ball, velmi jemný, 

příjemný míč s důlky, 
super úchop,
10 cm/85 g

Slomo Ball, super

příjemný, míč s výstupky

Bell ball
míč se zvonečky

 18 cm 190 g

Goalball trainer 
16 cm 300 g, příjemný
míč se zvonečkem, míč
pro cílenou trefu

Weave Ball, 
19,5 cm, 230 g 

Páska na oči,  vhodná nejen pro 

zobrazenou hru

All ball  softball
     velmi příjemný míč, 
               6 barevných 
                    míčků
                  univerzální
 

 cena/kus

   cena za kus

Rubberflex ball, příjemný 

na omak, 12 cm 
cena za kus

Princezny 

10,2 cm/80 g
7,6 cm /40 g

cena/kus

cena/kus

cena/kus

cena za set

10 cm/80 g
18 cm /170 g

Máša a medvěd
23 cm

Trolové, 22cm

cena/kus

cena/kus

YUCK 9 cm/300g
E-ball

Dino - rubberflex
ball 15x12 cm, 400 g

cena/kus

Šmoulové
  13 cm

Mimoni v ráji
 23 cmMíč emotivní 

obličej
23 cm

cena/kus

cena/kus

cena/kus

cena/kus

OBLIČEJ, 7,5 cm

POOH, 7,5 cm
polyuretanový, 
příjemný

Bean bags, 6 ks 

házecích polštářků

cena/kus

20

Therabolly
5,5 cm, 

28 ks

cena/kus

cena/kus
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Talíř FRISBEE
26 cm, 120 g

Prstenec
28,5 cm/ 67 g,
výborně létá  
cena za kus

cena za kus
Frisbee i pro Ultimate

95 g/23,5/2,5 cm  
165 g/28/3 cm 
175 g/28/3 cm 

95 g
165 g
175 g

Talíř létající
22 cm/ 75 g 

cena za kus

Shazovací set ,,plechovky,,
10x ,,plechovka,,
z pevné pěny
6x malý míček 

JO-JO set
    3 ks v setu, 38 cm, otvor 11,5 cm, míček 7cm, 

chytání míčku            do otvoru a potom balancování 
přes překážky                / i další aktivity/ 

cena za kus

cena za 2 kusy

Gymnastické obruče tepelný spoj

Indiaca 
hlava
8x6 cm,
45 g, 
30 cm 

Busola lupa, 2 dílky,

měřítko 
130 x 60 mm
 

Mini raketa kapesní
17 cm, 70 g, pro správný 
návyk házení 

Foam oštěp, 75 cm/70 g, vynikající letové vlastnosti 

Tai Ball, míč s ocasem, 91 cm, zlepšuje 

dovednost házet 
a chytat, možnost 
dovednostních her 

cena/kus

průměry je možné nadružit

cena za set

3  m0 c
0 c4  m
0 c5  m

60 c m
70 c m
75 c m
80 c m
85 c m
90 c m

 120,- Kč
 
 

 120,- Kč
 
 

 120,- Kč
 
 

 120,- Kč
 
 

 120,- Kč
 
 

 120,- Kč
 
 

od 12 kusů 1-11 kusů

Buzzooca Ball- raketa
nejen pro nácvik hodu oštěpem, 
32 cm, 130 g, perfektní let,
s píšťalkou, doporučujeme 
                 od 6 let

Mini raketa 
s píšťalkou, pro nácvik 

hodu oštěpem i pro zábavu,
                     17cm, 70g

NERF 
Indiaca top
ø hlavy 8 cm,
90 g, 24cm

další výrobky na www.kocksport.cz

Pyramid ball
  jedna strana 18 cm

cena za kus

Ringo kroužek 
Gymnic  

Ringo Super, 18/3,5 cm, 190 g,

příjemný na dotek, výplň ,,vzduch,,

cena za kus

PRO VOLNÝ ČAS

cena za kus

cena/kus

cena/kus

cena/kus
cena/kus

30 - 50 cm  
ø materiálu 14 mm 

60 - 90 cm  
ø materiálu 16 mm

cena/kus

Vortex raketa NERF original 
32 cm, 120 g, velmi oblíbená, 
                perfektní let, s píšťalkou 



155 cm

150 cm

317 cm

146 cm

178 cm
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PRO VOLNÝ ČAS

Soft tenis 

set 2+1, 54 cm  

Raketa soft tenis
černá

cena za kus

Síťka VPA, 
set 2+1, házecí síťky 
s míčkem 

Set 238A, tenis, badminton, volejbal, 
odolný plast včetně raket a míčků, tyče (ø 54 mm),
4 x 70 cm, 2 x 50 cm, síť 3m x 0,45 cm

Stojan basketbal 9618
plastový, pro volný čas, stavitelná 

výška, s míčem, základnu lze naplnit
vodou

ilustrační foto

Set molitanových 
míčků porézních
3 kusy, 70 mm, porézní 
povrch, s prolisem (jako 
u tenis. míčku)

color

černý

Skluzavka SL-03    plastová, pro volný

           čas, pro děti od 3 do 10 let, do 40 kg, 
                         kovové trubky 25,4x1,2mm, 
                        plastový skluz 300x41,5 cm

Smiley padák, průměr 1,8m, 

8 rukovítek, středový otvor 22 cm, 
pro nácvik motoriky,
koordinace pohybů
ve skupině, 
pro zábavu

Padák
s úchyty, uprostřed otvor se síťkou
pro chytání a vyhazování míčku  
4 barvy (pravidelně se střídají) 

3 m
3,6 m
4 m
5 m
6 m

8 polí a 8 úchytů
8 polí a 8 úchytů
12 polí a 12 úchytů
16 polí a 16 úchytů
16 polí a 16 úchytů

1,75 m
3,5 m

5 m
6 m
7 m

8 polí a 8 úchytů
8 polí a 8 úchytů

12 polí a 12 úchytů
12 polí a 12 úchytů
16 polí a 16 úchytů

Tunel, 2,7 m, průměr 57 cm,

prolézací, pro volný čas
i jako doplněk
překážkové 
dráhy

Padák GONGE

cena za kus

Vinyl košíková 
16 cm, 125 g, 
povrchová 
struktura 
basketbalového
míče, ventilek
cena za kus

BOLLO BALL set

ilustrační foto

6 párů bollo míčků, 
1 plastový stojan 
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JC 244B 
Branka SPORT 
244x183x110
 / 6,8 cm, 
odolný plast, 
pro lehčené míče,
silnější plastové trubky
                                                              
 

JC 366B Branka SPORT 
366x183x110 / 6,8 cm, odolný plast, pro lehčené míče,
silnější plastové
trubky

JC 219A Branky, 2 branky, plast, pro lehčené míče, 

míč s hustilkou, 2x 77x67x53 cm

Florbal set JC 101A 
branka 91x65x50 cm, 
2 hokejky, +2 míčky, plast,
hokejky je možno koupit
i samostatně

Guma na nohy 

příjemný pružný materiál

Koordinační pás na nohy, 147cm dlouhý, 

5 cm široký, slouží pro zábavu, soutěžení, 
pro koordinaci v týmu 

Pytel skákací
S 55 x 62 cm 
M 64 x 75 cm 

 

cena za pár

barvy se mohou měnit
cena /kus

JC 7219A 
Branky 
2x 78x68x53 cm, 
2 branky, plast,
míč s hustilkou, 
mety

Branka 
8119A
74x60x46 cm, 
pro malé
fotbalisty, 
s lehčeným míčem 
a hustilkou

pro vnitřní použití

   cena za set

S
M

Branka s plachtou 
John
kovová, možnost odepnutí 
plachty, pro volný čas, 
215x153x76 cm,
ø tyče 2,6 cm

PRO VOLNÝ ČAScena/set

Smyslová dlažba, set 4 ks, 30x30 cm

Vizuální a hmatový zážitek, který vás vybízí k pohybu 
a prozkoumání povrchů. Velmi tenké dlažby 
s tekoucími barvami, které se při pohybu víří. 

Set malých padáků, 
127x83cm, 
pro dva cvičící,
6kusů v 6 barvách  

Obklady jsou zcela uzavřené
a mají protiskluzové dno.

cena za set

cena za set

cena za set
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PRO VOLNÝ ČAS

barvy a provedení se může měnit

JC 153A Branka 
153x130x110 cm, plast, pro lehčené míče

JC 121 ST  kovová branka 
110x90x57 cm, průměr tyče ø 3,2 cm, oko sítě 5x5 cm

JC 319A Branka 
122x92x61 / 4,4 cm, plast, pro lehčené míče

JC 180A Branka
183x130x110 / 5,3 cm, odolný plast, pro lehčené míče

JC 183 T Branka s plachtou
183x130x96/5,3 cm

JC 7129A Branka, pro lehčené míče 

105x90x72 cm, plast, míč s hustilkou

Branky 121A 
108x88x54 cm, 
pro florbal i hokej
pro lehčené 
fotbalové míče,
v setu: 1 branka,
2 hokejky,
2 míčky

 cena za set

Branka 150B, 153x100x80/5,3 cm, pro lehčené míče, 

silnější 
plastové 
trubky

cena za set



32"/ 80 cm

BASEBALL, SOFTBALL, BADMINTON
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na
st
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Pálka  ALU při odpalu nezáleží kde je nápis, míček je nutné trefit zesílenou částí

Baseball - Softball rukavice
13´´/L levá pro praváka 
13´´/P pravá pro leváka
dlaň pravá kůže, hřbet PU

Baseball - 
Softball rukavice
12´´/L levá pro praváka
12´´/P pravá pro leváka
dlaň pravá kůže, hřbet PU

T ball DE LUXE
set junior 1+1+2

Mety Swift tréninkové
gumové, pevné

Baseball míček Köck
RHB 9 měkčí,
do škol  

název - označení míčků se může měnit, kvalita ovšem zůstává

Míček softball 
Y12soft, Y11 soft
měkčený míček, vhodný
do škol   

All ball, velmi příjemný 

vinylový míček  s ventilkem  
softball 10,2 cm/80 g 

7,6 cm/40 gbaseball 

Míčky SW 4 ks,

korek - vinyl 

Teloon T21
míčky 3 ks, korek - peří 

Síť badminton 

6,02x0,76 m

Set badminton 
MIX Power - 316
2 rakety + celoobal, 
používejte míčky
s korkovou hlavou 

Mini badminton
raketa, 51 cm,

110 g, doporučujeme 
do 12 let i více

IKON ø 5,6 cm

Softball m ekíč  
Markwort
S ball

Steel Man 
ø 5,6 cm

28"/ 70 cm

30"/ 75 cm

32"/ 80 cm

rekreační
profi
profi extra  

další na www.kocksport.cz

Baseball m ekíč  
Markwort

Safe Ball STB9

do škol

Bullet 
ø 5,6 cm

28"/ 70 cm

30"/ 75 cm

32"/ 80 cm

34"/ 85 cm

Baseball Softball
stativ pro nácvik odpalu

Baseball
míček 
s gumou

EGOO
míček s gumou
66-67 mm
58-60 g
135-140 cm

KIDS 3, 60 ks

v polybagu, EVA materiál
nejen pro soft 
tenis, 30 g,
85-105 cm

Dote on, 1 ks v sáčku, barvy: žlutá, oranžová

a pink pro začátečníky
pro zábavu
64-65 mm
58-60 g, 120-130 cm
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Hokejka Original new
90/110 cm, 275 g, 
do škol a pro začátečníky

Hokejka JC 92 
92/112 cm - 290 g
pro začátečníky 

Hokejka JC 74  
74/92 cm - 185 g
pro začátečníky 

Hokejka s gumovým chráničem
90/110 cm, 275 g, 
doporučujeme 
do škol a pro začátečníky

Hokejka FIBER 

Unihoc
do škol, 95/111 cm 

Hokejka PRO 80 Unihoc
do škol, 80/96 cm 

Hokejka Original Unihoc
spoj sponkou, 80/96 cm
  

ks 
 12+6 set 

ks 
set 12+6 

Maska 
Swift junior

set 12+6 set 12+6

ks
12+6 set

ks
12+6 set

cena/kus

cena za kus

Raketa tenis
Power Junior, vel.26,

pro začátečníky, alu
STING - 850
carbon, 95, 255 g 

PRO 50 - 898
titanium, 100, 260 g 

Pro Tour
3ks v dóze
ITF standard
pro zápas
66-67 mm
58-59 g
142-147 cm

Trainer 
60 ks v bagu
ITF standard
pro trénink
66-67 mm
56-58 g
135-145 cm

Green 1
48 ks v bagu
junior trénink
65-66 mm
47-50 g
120-135 cm

TENIS, FLORBAL

set = 12 hokejek
6 míčkůa

rozměry jsou uvedeny 
bez čepele /s čepelí

Hokejka PRO 90 Unihoc
do škol, 90/106 cm 

ks 
set 12+6 

Maska 
 Precision

junior



FLORBAL
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i jiné druhy, informujte se
na info@kocksport.cz

Florbalová hůl
Boomerang MPS
odolná, fiberglass,
délka 95 cm, 
levá, pravá

Míček florbal SWIFT 

Míček florbal trénink PU - plastMíček florbal Rotor Míček Super League 

Míček florbal Unihoc
CR8ER, soutěžní, IFF

Míček florbal Unihoc color 
bílý 

SUPER BIG GOAL 
- florbalová branka s kovovým rámem 
160 x 115 cm, + síť + záclonka

Hokejka Wooloc 
WINNER
3.2, 96 cm, 
levá nebo pravá

Hokejka FORCE
3.2 , 96 cm, levá nebo pravá

Hokejka FORCE
101 cm, 3.0 
levá nebo pravá

Branka Wooloc skládací, 
pro trénink i pro fotbálek do školky, 
(pro míče do 250 g), jednoduchý 
mechanismus pro rozložení - složení
90x60 cm, Ø 25 mm

 
Branka 160 
florbal
Ø 32 mm, 
160x115 cm

Branka 90 
florbal
Ø 20 mm,
90x60 cm

bez sítě 
2mm síť
záclonka 

Freez Fox 30
s certifikací, 98 cm, levá, pravá

Hokejky s certifikací IFF

Hokejky s certifikací IFFHokejky s certifikací IFF
Hokejky s certifikací IFF

Levá - držení vlevo od těla

Pravá - držení vpravo od těla

bez sítě 
síť 
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STOLNÍ TENIS

G. DRAGON 
série EDC
3«
5«
6«
7«

7«

6«

2«

3«

lue x reenStůl 2012 B G
80 kg, MDF 16 mm, 

rám desky 20x30 mm 
profil nohou 20x30 mm, 

kolečka 75 mm
síťka se stojánkem není součástí stolu

Stůl 2001 Green
93 kg, MDF 18 mm, 

rám desky 20x30 mm  
profil nohou 30x30 mm, 

kolečka 75 mm
síťka se stojánkem není součástí stolu

G. DRAGON
série 92
92302
90311

2002

92311

5002

90302

 

Stůl OUTDOOR SUNNY
6707 Alu Blue
35 kg, ACP 6 mm, 

rám desky 15x35 mm 
profil nohou 30x30 mm, 

kolečka 125 mm 

Stůl GIANT DRAGON 
K2005 Green

121 kg, MDF 25 mm, 
rám desky 30x60 mm  

profil nohou 50x50 mm, kolečka 125 mm
síťka se stojánkem není součástí stolu

Stůl Blue x Green6101 
59 kg, MDF 12 mm, 

rám 15x23 mm, 
kolečka 50 mm, 

pro rekreační hraní
síťka se stojánkem není součástí stolu

G. DRAGONRaketa DHS

síťka se stojánkem není součástí stolu 

Síťka a stojánek
9819 N
ITTF offic.,
bavlna,
180 cm

Síťka a stojánek
9819 F
bavlna,
172,5 cm

Síťka a stojánek
9819 G
klips 
rychlopoutač, 
bavlna, 172,5 cm 
 

Set 8600BD** 
2x pálka,

in/in na houbě,
stojánek + síťka, 

3x míček

Síťka a stojánek
9811 C 

nylon,165 cm

Síťka a stojánek 
9819 T
nylon,
rychlopoutač,
180 cm

2« 
3«
4«
5«
6«
7«

2002
3002
4002
5002



ATLETIKA

STOLNÍ TENIS
Shield oranžové

6 ks /40 mm

Shield bílé, 6 ks

/40 mm

Míčky 
CUP 1*
oranžové, 

6 ks /40 mm

DHS 2** oranžové
6 ks /40 mm

DHS 2** bílé
6 ks /40 mm

DHS 1* bílé 
6 ks /40 mm

DHS 1* oranžové
6 ks /40 mm

DHS 3 ITTF *** 
approved oranžové
3 ks /40 mm

Tretra 301
univerzální, vel. 35-46 

Hřeby 9 mm
cena za kus

vhodné do škol na aktuální stav velikostí se můžete informovat e-mailem  

Tretra 2101A
univerzální i pro skok 
do dálky, vel. 36-45 

Tretra P2103
univerzální, vel. 35-46 

Tretra P2107D
univerzální, 
vel. 43-45

Tretra 2501
univerzální, vel. 36-45 

Pásmo na vidlici
sklolaminát

50 m
100 m  

Pásmo sklolaminátové
10 m  
20 m 
30 m
50 m  

 120,- Kč
 
 

 120,- Kč
 
 

Pásmo ocelové Laťka pro skok vysoký 4m 
sklolaminát
 

Stojany na skok vysoký 
           do 180 cm, cejchované

cena za pár  

Tretra 360     

univerzální, vel. 42-45

10 m  
20 m 
30 m 
50 m

Síťka F, G 
bavlna, 172,5 cm,
modrá

Síťka F, G 
bavlna, 172,5 cm, 
zelená

Síťka N
bavlna, 180 cm,
tmavomodrá

Síťka T, P300 
nylon, 180 cm,
modrá

Master  *
bílé i oranžové
6 ks /40 mm

Obal polstrovaný
1083

Winner **
bílé, 6 ks
 /40 mm

29
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ATLETIKA

gumový  
kožený

1,5 m

2,0 m 

2,5 m  

3,0 m

5,0 m 

Žebříček 2S
21 nastavitelných polí = stavitelná šíře mezer
10,5 m, 2 dělitelné sekce = možnost
2 samostatných drah 
po 10 polích

Startovní čísla
oboustranná
hrudník - záda

Žebříček 4S
21 nastavitelných polí, 10,5 m, 
4 dělitelné sekce = možnost samostatných 
drah, dráhy po 3,4,5,6, polích /event. 
kombinace/
stavitelná šíře mezer

Štafetový kolík ALU  

senior 30 cm, ø 3,5 cm
junior 30 cm,
ø 3 cm 

Štafetový kolík 
PLAST, 30 cm
ø 3,5 cm i

cena za kus

Startovací blok   M 22
na všechny druhy povrchu,  stavitelný
sklon odrazu, drobné vruty do tartanu

Granát
350 g
gumová atrapa
  

Kriketový 
míček
150 g 

cena/kus

 1+1čas Stopky

Stopky
1+1 čas  30 časů Stopky

Stopky
100 časů 

Švihadlo JUTA,
kónické s dřevěnými rukovítky  

cena za kus

junior
senior

1 - 50
1 - 100

Švihadlo bavlna
školka, plast. rukovítka 

2,0 m 
2,5 m  
3,0 m

cena za kus

Startovací blok School
na škváru apod.

Lan  šplho  32mm, 3 m/ 24 mm

3 m 
 4 m 

 4,5 m 
5 m 
6 m 
7 m 

Lano přetah 

juta
10 m /ø24 mm 

Lano přetah
školka, bavlna 
10 m /ø20 mm  

Žebříček 6 m žlutý 
12 stavitelných polí
 = stavitelná šíře mezer 
1 sekce 

Žebříček 6 m bílý 1 sekce 

12 stavitelných polí
= stavitelná šíře mezer

Žebříček
3,75 m
8 polí
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24 ks
40 ks

barvy (počet barev v setu) se mohou měnit

Mety 24 kusů, 5,5 cm
+ stojánek,
rozměr 5,5x19 cm,
vytyčovací mety, 4 barvy

Set 
oranžových 
kuželů 
s číslicemi
číslice 0-9, 
výška 22 cm,
set 10 kusů

Kužel s otvory PE
otvor Ø 25 mm pro zasunutí tyče,
otvory ze 2 stran

Kužel  Porto PE
otvor pro tyč Ø 25 mm, 
vrchní otvor pro tyč, nebo
plochý kruh, otvory ze 4 stran

Mety s prolisem 8 cm  
+ stojánek, rozměr 8x20 cm,
s prolisem pro položení
tyčky, 4 barvy

Kužel Juve PE, 
vrchní otvor pro tyč  Ø 25 mm nebo 
plochý kruh otvory ze 4 stran
výška 30cm, 4x2 otvory
výška 40cm, 4x3 otvory

cena za kus

Návleky na kužele 
číslice 1-10, mix barev,
10 návleků v setu

Set žlutých kuželů s číslicemi 
číslice 0-9, 
výška 25 cm,
široká stabilní
základna, 
set 10 kusů

30 cm
40 cm

23 cm 38 cm

45 cm

23 cm
38 cm
45 cm

cena za kus

30 cm
40 cm

30 cm
40 cm
50 cm

ilustrační 
foto 

Kužel guma
17,5 cm

Mety 24 kusů čtvercové 
+ stojánek, rozměr 
18x6 cm,
s prolisem pro položení 
tyčky, 4 barvy

Set 48 met
rozměr
20x7 cm,
2 barvy

 SOFT
 
 

 HARD
 
 

Mety 40 kusů půlkulaté 
+ tyčka na přenos, 
dvě tuhosti,
8x19 cm

Mety 24 kusů 
8 cm + stojánek, 

rozměr 8x20 cm,
2 barvy

Kužel bez otvorů PE50 cm

23 cm
30 cm
38 cm
45 cm

cena/kus

cena/kus

Mety 50 kusů 
5 barev,
19,5x5,5 cm
včetně stojánku

Žebříček 
na kužel
pro kužel
50 cm
s otvory
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výška   cena za kusPřekážka plast
šíře 45 cm

JC-9872A 3v1, set 6 ks překážek, šířka 45 cm,

stavitelná výška 15 ,25 a 30 cm15 cm
30 cm
45 cm
50 cm

Překážka - branka
TAH - 02 

Překážka - branka

70x50 cm
ø 2,5 cm

Samostavěcí překážka, při povalení 

se zhoupne a sama se postaví, šíře 68 cm

cena za kus 

20 cm
30 cm

cena za kus

Kopule MULTI, PE
možnost zasunutí tyče Ø 2,5 cm i pro zasunutí 
plochého kruhu a nebo kruhu o Ø 2 cm 

Blok MINI 
15x15x9,5 cm

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

cena za kus

Blok Juve
možnost zasunutí tyče Ø 2,5 cm 
i pro zasunutí plochého kruhu
a nebo kruhu o Ø 2 cm 
30x15x10 cm

cena za kus

Multiactiv stone
měkčené PVC (guma), 
16x8 cm, Ø otvoru 2,5 cm   cena za kus 

 

 

 Kopule VODA
rozměr 24x11 cm, 
spec. určena pro naplnění vodou 
vrchním otvorem, 
otvor 2,5 cm pro 
zasunutí tyče 

možnost naplnit pískem pro větší stabilitu

SET KROS 6 + 3
kužel výška 38 cm (6 kusů) + tyčka 100 cm (3 kusy)

  
Těžká základna 
na tyč
gumová, 1,25 kg, 
pro tyč Ø 25 mm

Meta BIG
30x15 cm

za kus

TAH - 01
53x38 cm
ø 2,5 cm



ilustrační foto
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cena za kus

Kruh plochý
30, 40, 50, 60 cm

Držák na ploché obruče 
na suchý zip, 
až pro 12 kusů 

set obsahuje:
kopule: 4x,  tyč 120 cm: 2x,   tyč 140 cm: 4x  
spojka SW-B: 4x

set obsahuje:
kopule: 4x, blok: 4x
spojka: SW-B 8x, C 4x
tyč:  100 cm 2x
       120 cm 2x
       140 cm 8x
kruh: 30 cm 1x
        50 cm 1x

Tyčky, PE ø 2,5 cm

Spojka SW
pro spojení tyč/tyč
B 25/25

VÁRIO 10
set obsahuje:
kopule: 10x
tyč: 120 cm 5x
tyč: 140 cm 10x
spojka: SW-B 10x

Spojka color 
 tyč 25/tyč25B
 tyč 25/ plochý kruhC
 plochý kruh/plochý kruhD

cena za kus

80 cm
100 cm
120 cm
140 cm

cena za kus

ilustrační foto
(provedení se může měnit)

B CD

VÁRIO 2

různé barvy

VÁRIO základní model

SW-B

  

20x kruh 40 cm, Hoops set 20+25, 
25 spojek pro spojení kruhů

RECTANGEL
60 cm, desetiúhelník, 
plochý ,,kruh,,

cena za kus

Tyč s bodcem skládací
Ø 2,5 cm, délka 160/173 cm 
 

ilustrační fotoTyčka - spojka 

25 cm, Ø 2,5 cm 

Set tyčí s bodcem skládací,
s kabelou 
set 8 kusů,

2,5 cm, Ø 

délka 160/173 cm 
 

Tyč slalomová
s bodcem do pouzdra, 
pružné pouzdro, 
bodec 13,5 cm,            
celkem 173,5 cm,

25 mm Ø 

cena/kus
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
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Volejbal STANDARD - L 
5000 kožený 
pro výkon  sport.
a do škol, vyroben
  z jemné hovězí kůže 

nejvyšší kvality

Volejbal STANDARD - S 
5000 Micro 
velmi příjemný
na omak 

všechny míče mají oficiální parametry míče se většinou dodávají v nenahuštěném stavu 

Volejbal VS-7000 
povrchová struktura golfového 
míčku, určený pro výkonnostní sport, 
triple soft úprava činí míč extrémně 
příjemný a pružný

Volejbal SCHOOL 
2500 

určený pro začínající
volejbalisty a do škol, 
velmi příjemný
a pružný 

Volejbal SCHOOL 
2500 LIGHT 
určený pro začínající 
volejbalisty a do škol, 
míč je příjemný
a pružný, 200-220 g  

Volejbal  
OUTDOOR/INDOOR 
určený pro výkonnostní sport

  a do škol, ultra soft úprava činí 
 míč velmi příjemný 

a pružný 

Volejbal STANDARD
šitý, velmi

příjemný
materiál PU, 
i pro BEACH

Volejbal V-5 TAM TAM
doporučujeme do škol,
ofic. parametry,
příjemný na omak, 
velmi kvalitní míč

Volejbal V-5 Dimple color 
super příjemný, 
pružný,
velmi kvalitní, 
ofic. parametry,

Volejbal SCHOOL NEW
, šitý

neštípe do rukou, do škol,
rovněž i pro rekreační
beachvolejbal  
 

Volejbal Super grip
povrch na bázi pěnové ,,gumy,,
odolný míč i na vybíjenou,
velmi příjemný, neštípe,
ofic. parametry, super do škol

Volejbal COMPETITION - L 
7000 kožený 
triple soft úprava, 
vyroben z pravé hovězí 

 kůže nejvyšší kvality 

V-5 V-4 

MÍČOVÉ SPORTY  VOLEJBAL

Gala BV5681S 
SOFT 170
ultralehký příjemný míč
160-180 g, vhodný
do škol, pro začátečníky
          a vol. přípravky

Volejbal 1000
LIGHT 
doporučujeme do 
škol, příjemný míč,
200-220 g 

Gala Velvet
BV5023 S
určen do škol, 
ofic. parametry,
příjemný 

Volejbal Easy
BV5083 
pro volný čas, 
šitý míč

Vybíjená Gala 
BV4061 
vhodný i pro začínající 
děti jako volejbalový 
velikost 4, 180-200 g 
 

Gala School Foam 
BV5511
určen do škol, 
ofic. parametry,
příjemný 

Gala School 
BV5711 
10 panelů,
tréninkové míče 
vhodné do škol
a pro volný čas
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všechny míče mají oficiální parametry míče se většinou dodávají v nenahuštěném stavu 

Gala Training
BV5561 
10 panelů,
tréninkové 
míče, do škol
a pro volný čas

Volejbal
V-4 rubber
V-5 rubber
doporučujeme pro volný 
čas, ofic. parametry
 

Volejbal - Dodgeball 
Gymnic V-5 
240 g/22 cm
příjemný na omak,
doporučujeme pro 
začátečníky a do škol

Softplay V 5-
220 g/22 cm
velmi příjemný
míč, lehčený 
míč nejen
na volejbal 

Fantyball V 3-
220 g/18 cm
velmi příjemný,
univerzální míč,
i pro VYBÍJENOU

GATOR V-3, 145 g/18,5 cm

super míč, pěnový míč, povrch 
tzv. kůže, dá se zmáčknout 
- míč se rychle vrátí do 
původního tvaru, samonafukovací,
míč pro více druhů sportů

Házená SUPER Grip ofic. parametry 
velmi příjemný míč, vynikající úchop,
povrch na bázi odolné „pěnové gumy,,
doporučujeme
nejen do škol
 
                             

2
3

0
1

O0

vel. 00
vel. 0
vel. 1
vel. 2

H-1
H-2

Házená GOLD, šitý míč, ofic.
parametry, vhodný pro 
začínající házenkáře, 
doporučujeme do škol,
příjemný na úchop

H-1

H-2

H-1H-0 H-2

Gala Soft touch, tréninkový míč na házenou,

ofic. parametry, 
doporučujeme 
do oddílů

  VOLEJBAL  HÁZENÁ   MÍČOVÉ SPORTY

GATOR V-5, 
  , 220 g/21 cm super 

pěnový míč, povrch tzv. 
kůže, po zmáčknutí 
se míč rychle vrátí 
do původního tvaru, 
i pro VYBÍJENOU

i další, více na www.kocksport.cz

Molten 2000
LIGHT
lehčený míč
do škol, šitý,
200-220 g  

Molten 
2000 
určen do škol
a pro 
volný čas 
260-280 g

Gala Pro Line BV5581 
povrch. struktura golf. míčku, 
určený pro výkonnostní sport, 
soft úprava činí míč 
velmi příjemný a pružný 
  

Gala Pro Line 
BV5121  
pro výkonnostní
sport a do škol, 

 soft úprava příjemný
a pružný 

Gala Pro Line BV5591
soutěžní profi míč pro národní soutěže,
úprava povrch „dimple“, obdobně jako 
u golf. míčku nebo u míče VS-7000

Gala BV 5451 S
v.5, odlehčený 
220-240g
pro školní šoutěže

Gala BP 5163
určen pro soutěže
/i v provedení 
6 panelů/
šitý
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MÍČOVÉ SPORTY HÁZENÁ   FOTBAL
Molten PRH-2
150 g/14,5 cm,
pro školní ligu, 
gumový, neklouže, 
příjemný, 
vysoký,
odskok

Softplay H-1,
180 g/ 16 cm
velmi 
příjemný 
míč nejen 
na házenou

Fantyball H-0 Gymnic
  170 g/ 14,5 cm

příjemný, 
neklouže,
do škol

Házená Spordas H-0 super safe
160 g/ 15 cm
velmi příjemný míč,
nejen na házenou,
doporučujeme do škol
i do školek

všechny míče mají oficiální parametry míče se většinou dodávají v nenahuštěném stavu 

soft guma 

Fotbal F-4 LIGHT Rubber
kvalitní gum. míč, 
63-65 cm
310-330 g
do škol a pro
začínající
fotbalisty

Fotbal F-5 Rubber
kvalitní gumový míč, 
68-69,5 cm / 420-440 g
doporučujeme do škol
a pro volný čas

Fotbal SOFTPLAY F-5 Gymnic  
na bázi synt. gumy, příjemný 
fotbal. míč, vhodný 
do škol a volný čas, 
splňuje nejpřísnější hyg. 
normy, 68-70 cm, 
200 g

Fotbal F-3 Rubber
kvalitní gum. míč, 
56-58 cm
300-320 g
pro začátečníky
do škol a školek

Fotbal F-5 DIMPLE, velmi kvalitní

míč s atraktivním hloubkovým 
vzorem, velmi dobrá přilnavost při 
chytání a házení, excelentně 
kontrolovatelný míč, doporučujeme 
do škol a pro začínající fotbalisty, 
                  cellular rubber

Fotbal F-5 STREET
velmi kvalitní míč, ofic. parametry,
ideální pro venkovní použití i na
horším terénu, určitě doporučujeme 
do škol, odolný gumový míč, 
vzor obdobný jako má pneumatika

Fotbal F-5 PORE, velikost 5

velmi kvalitní míč, ofic. parametry,
doporučujeme pro začínající fotbalisty
a určitě do škol, cellular rubber,
příjemný povrch

Fotbal F-4 DIMPLE, velikost 4,

kvalitní míč s atrakt. hloubkovým vzorem, 
poskytuje velmi dobrou přilnavost
při chytání a házení, excelentně kontro-
lovatelný míč, do škol a pro začínající
fotbalisty, cellular rubber

, pro  ženy, Házená H-2
juniory, ca 350 g/
17,5 cm, offic.,
perfekt úchop,
do škol i jako 
víceúčelový

Fotbal F-4 STREET velikost 4,

velmi kvalitní míč, ofic. parametry,
ideální pro venkovní použití i na horším 
terénu, určitě doporučujeme do škol, 
odolný gumový míč, vzor obdobný 
           jako má pneumatika

Házená H-0, 
ca 280 g/
15 cm
pro
žáky,    

ca 330 g/Házená H-1, 
16 cm, pro 
st.  žáky, 
výborný
úchop,
do škol

                                                             

Fotbal F-4 Rubber
kvalitní gumový míč, 
63-66 cm/ 360-390 g
doporučujeme do škol 
a pro volný čas

Fotbal F-5 LIGHT Rubber
kvalitní gumový míč, 
68-69 cm/ 350-390 g
doporučujeme do škol a pro 
začínající fotbalisty
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Fotbal PROFI  , vel. 5

velmi dobrý míč, ideální poměr 
cena - kvalita, určitě doporučujeme 
do škol, ofic. parametry, 
míč s mírným leskem

Fotbal ATLETICO 
doporučujeme pro kvalitní trénink, 
odolný míč s mírným leskem, 
doporučujeme do škol,
ofic. parametry

vel. 5
vel. 4
vel. 3

Fotbal RIO 

volnočasový míč, 
vhodný i pro začátečníky, 
doporučujeme do škol, 
velmi oblíbený míč
ofic. parametry vel. 4

Fotbal FUEGO tréninkový míč, 

ofic. parametry,  do škol a pro volný
čas, nejprodávanější míč pro fotbalové 
přípravky, mírně měkčená vrstva 
zaručuje přesnou nahrávku

Fotbal PORTO  
doporučujeme pro kvalitní trénink, 
odolný matný míč,
doporučujeme do škol,
ofic. parametry
  

vel. 5
vel. 4

Fotbal TORO, velmi dobrý 

tréninkový míč, jedna z vrstev je 
z tzv. EVA materiálu, při kopnutí 
je šetrnější k noze, 
doporučujeme pro 
začínající fotbalisty

vel. 5
vel. 4

Fotbal PRO-TRAIN  

velmi kvalitní, příjemný míč za dobrou
cenu, ofic. parametry, doporučujeme
do škol a pro začínající fotbalisty

vel. 5
vel. 4

Fotbal SUPER 
velmi kvalitní, odolný míč, 
doporučujeme jako tréninkový,
ofic. parametry

 
vel. 5
vel. 4

Fotbal Gala Peru
vhodný pro trénink začínajících
fotbalistů, míč pro volný čas, 
ofic. parametry

vel. 5
vel. 4

Fotbal F-5 D-Tone
míč vysoké kvality, ofic. parametry, 
lepený odolný míč, doporučujeme 
do škol všeho typu

KÖCK COMPETITION v. 5 
velmi dobrý míč, ideální poměr 
cena - kvalita, určitě doporučujeme 
do škol, ofic. parametry, 
míč s mírným leskem

  FOTBAL    MÍČOVÉ SPORTY

Fotbal MATCH
pro kvalitní trénink a do 
škol, bíločerná nebo
bílooranžová kombinace

vel. 4
vel. 5 FIFA

approved

Gala URUGUAY 
doporučujeme do škol 
a pro začínající fotbalisty, 
ofic. parametry

vel. 5
vel. 4
vel. 3

GALA MEXICO BF 5053 
vel. 5, pro kvalitní trénink, 
doporučujeme do škol 
a pro volný čas, ofic. parametry
  

vel. 4
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Gala CHAMPION 
BF 4123 S
futsalový míč s nízkým odskokem, 
vel. 4, vhodný do škol

FUTSAL SALA Mega 
míč s tlumeným, nízkým odskokem, 
příjemný, odolný, doporučujeme 
pro základní soutěže

SELECT MASTER
velmi kvalitní
míč se 
sníženým 
odskokem

MÍČOVÉ SPORTY  FOTBAL  

Select Classic 
vel.3
pro začínající
fotbalisty,
290-310 g

všechny míče mají oficiální parametry míče se většinou dodávají v nenahuštěném stavu 

Futsal S-5000L, off. parametry, 

TPU, do tělocvičny, míč se sníženým 
odskokem, velmi příjemná povrchová 
úprava, vhodný do škol, spec. jemný
vzor zaručuje i velmi dobrou periferní 
viditelnost při sníženém osvětlení

Fotbal SC-5-U 
vel. 5, pro kvalitní trénink,
vyroben nejnovější technologií,
kvalita srovnatelná s nejdražšími
míči světových značek, 
                  super do škol   

FUTSAL F-3,5 
míč s tlumeným odskokem,
na všechny povrchy, povrch tzv. 
,,vysoce odolná pěnová guma,,
velmi příjemný, pro svoji odolnost
doporučujeme do škol

FUTSAL Attack Grain
míč s tlumeným odskokem,
nejen pro klubový trénink, 
ventilek Double Lock snižuje 
únik vzduchu,
doporučujeme i do škol

Select Diamond
IMS, pro kvalitní

oddílový  trénink

Select Evolution
vel.3
pro začátečníky
a do škol
300-320 g

vel. 5
vel. 4
vel. 3

Select Contra 

vhodný do škol, značkový míč, 
ofic. parametry, 
velmi 
oblíbený míč

NOHEJBAL 
lepený míč, vyšší 
odskok, pro volný 
čas, rekreaci, 
ofic. parametry

GALA INDOOR
BF 5083 S 
šitý halový 
plstěný míč, 
vel. 5
  

SELECT MIMAS
míč pro futsal, 
tlumený - nízký 
odskok, ofic. 
parametry, velmi 
oblíbený i pro 
základní soutěže

INDOOR MATCH
šitý halový plstěný 
míč, střední délka
„vlasu,, do škol

vel. 5
vel. 4

vel. 5
vel. 4
vel. 3

Futsal SUPER
FIFA 
Quality PRO
410-430 g
pro nejvyšší 
soutěže

Select ULTRA 5 
značkový, vhodný do škol, vyroben 
nejnovější technologií - tepelně 
zakryté švy, ofic. parametry 
obvod 68-70 cm, 
hmotnost 410-450 g
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všechny míče mají oficiální parametry míče se většinou dodávají v nenahuštěném stavu 

GALA 
NOHEJBAL 
BN 5042 S
lepený míč s vyšším
odskokem, ofic. míč 
pro soutěže

GALA 
NOHEJBAL 
BN 5012 S
lepený míč s 
vyšším odskokem,
nesoutěžní

 BASKETBALL BT7P 
University 3color, velikost 7

oblíbený míč, doporučujeme 
do škol a pro volný čas,
zesílená guma, tzv. hluboký 
kanálek pro lepší úchop

BASKETBALL EXTREME 
velmi odolný míč, doporučujeme do škol 
a na STREET, 
zesílený návin, 
zesílená guma

vel. 7
vel. 6
vel. 5

BASKETBALL BR-5  
gum. míč standard.
kvality, pro volný 
čas, ofic. parametry,
vhodný i pro 
venkovní 
použití

BASKETBALL TWO orange 
University 7
míč vysoké kvality, výborný poměr 
cena X kvalita, zesílená guma,
hluboký kanálek,
i pro venkovní použití

BASKETBALL B5P School 
3color, velikost 5

nejprodávanější míč, zesílená guma,
úchop stejný jako u míčů 
nejvyšší kvality - hluboký kanálek

BASKETBALL OUTDOOR  
tradiční kvalitní míč, hluboký
kanálek, doporučujeme 
i pro venkovní použití

vel. 7 orange
vel. 6 orange

SUPER Grip, ideální míč do škol

super příjemný míč, výborný úchop, 
ofic. parametry, gum. míč s odolnou 
„pěnovou„ úpravou, novinka ve výrobě
gum. míčů, odolný - vhodný i na 
STREET

další míče na www.kocksport.cz

vel. 7
vel. 5

GALA HARLEM
míč pro volný čas
a do škol,
materiál guma

vel. 7
vel. 6

BASKETBALL STREET 
BP-SL míč do škol 

a pro volný čas, 
materiál PVC, 
odolný pevný návin

GALA ORLANDO
doporučujeme do škol
a pro volný čas, 
zesílená guma
vel. 7
vel. 6
vel. 5

B - 5
B - 6
B - 7

GALA BOSTON
míč pro volný čas,
materiál guma

vel. 7
vel. 6
vel. 5

  FOTBAL   BASKETBALL  MÍČOVÉ SPORTY

B - 5

B - 6

B - 7

GALA NEW YORK 
značkový míč, doporučujeme do škol 
a pro volný čas, materiál PVC

vel. 7
vel. 6
vel. 5

BASKETBALL BC-7 
Competition 
míč nejvyšší kvality, materiál PU, 
vel. 7, doporučujeme pro trénink 
a do škol

GALA STREET 
BB 7071 R, vel. 7
gumový povrch
určený pro rekreaci 
a volný čas, 
doporučený pro
hru venku
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GALA CHICAGO 
míč nejvyšší kvality, materiál PU,
i pro soutěže v ČR

vel. 7
vel. 6
vel. 5

MOLTEN BGR
doporučujeme do škol a pro
volný čas, gumový míč

vel. 7
vel. 6
vel. 5

Koš John  
obroučka 18 mm,
+ síťka
3 otvory

Koš Standard 

obroučka 20 mm, 
4 otvory

MOLTEN BT5000
LIBERTRIA 
míč nejvyšší kvality, materiál PU, 
vel. 6, soutěžní pro STREET 3 na 3

Deska set 
STREET 26  
- odolný plast,
obroučka 9 mm 
+ síťka
91x70 cm

Deska set 
STREET 21
- odolný plast, 
obroučka 16 mm 
+ síťka, 111x72 cm, 
pro volný čas

vel. 7
vel. 6
vel. 5

míče se většinou dodávají v nenahuštěném stavu 

BASKETBALL PRO-TOUCH
PU, velmi kvalitní míč, pro začínající 
basketbalisty a do škol, příjemný 
úchop, vhodný 
do škol, kde se 
věnují i basketbalu

všechny míče mají oficiální parametry

GALA 
Wild Street
velmi odolný, 
velikost 7

Šňůrka krátká 
20 cm 
Šňůrka dlouhá 
48 cm 

Stojan STREET Junior
výška stavitelná v rozmezí
200 - 260 cm, pro zábavu, 
volný čas, podstavec 
pro naplnění pískem, nebo vodou

Síť košíková 
kovová 

Síť košíková 
bílá 
52,5 cm

Síť košíková 
color 
52,5 cm 

cena za 1 ks sítě

cena 
za 1 ks sítě

ilustrační foto

cena za 
1 ks sítě

ilustrační foto

ilustrační foto

Píšťalka
FUKS

Píšťalka Grip
plast

Píšťalka
109 plast

Píšťalka 
BWF volejbal

Píšťalka 
209

Píšťalka
209

      se 
šňůrkou

Sada šňůrek
12 ks 

MÍČOVÉ SPORTY  BASKETBALL    

Píšťalka FOX
 40

Kompresor Gala
určen pro sportovní 

míče, 220 V, 
20 litrů/min

Hustilka Double
dvojčinná, na míče, kolo, 
na lehátka

Jehla ke kompresoru
Jehla k hustilce

Hadička s jehlou

Kompresor A300
velmi vhodný pro 
sportovní míče, 
hustí pomaleji, 
230 V,
30 litrů/min



a
b

c

d

111

5
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Medicinální míč De Luxe
pevná guma, pro posilování,
s odskokem, 
pro aerobní cvičení, 
ukončeno ventilkem, 
(neslouží k huštění)

ø20 cm
ø20 cm
ø23 cm
ø23 cm
ø23 cm

ø25,5 cm
ø25,5 cm

1 kg  
2 kg 
3 kg 
4 kg 
5 kg 
6 kg 
7 kg 

Síť kopaná

9,5 x 1 m, 3 mmSíť nohejbal 
i jiné rozměry: info@kocksport.cz

Síť házená bez záclonky, cena za kus, oko 10 cm,
možnost dokoupení záclonky

a     b      c       d 
3 x 2 x 0,8 x 1,2 m

cena za kus, oko 12 cm

Síť na míče 

Vozík 
na míče SW
až pro 25 míčů 

Síť na 10-15 míčů Taška na míče
pro 10-12 míčů  

Žebříček 6 m žlutý, 12 stavitelných polí, 

1 sekce 

Síť volejbal STANDARD 
s ocelovým lankem,
síla 2 mm, 
9,5x1 m,
oko 10 cm 

Síť volejbal BASIC
se šňůrou, síla 2 mm, 
9,5x1 m, oko 10 cm    

černá
bílá

Síť volejbal pro volný čas, síla 2 mm

zelená
barevná

SCHOOL 9,5x0,5 m
Rekreační, plážová 9,5x1 m 

Ukazatel skóre 0-40 

ukazatel setů a time outů

další druhy žebříčků v sekci atletika

3 ks
7 ks

10 ks
15 ks
25 ks

Lajnovačka tenis, 
volejbal, 
na vápno
 

Lajnovačka kopaná
na vápno
 

Vozík 
na míče GALA
až pro 25 míčů

Medicinální míč Gala
plastový 

Medicinální míč - double

5 kg  ø28 cm
6 kg  ø28 cm

Medicinální míč Gala
 s. kůže PUR

1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg

MÍČOVÉ SPORTY

Set frekvenčních kruhů
4x 40 cm
4x 50 cm
7x spojka D

cena za kus

0,6kg
1 kg

1,5 kg
2 kg
3 kg

černá
bílá

3 mm Standard
4 mm Ligová

a b c d

5,0x 2,0x 0,8x 1,2 ma a a

a a a3,0x 2,0x 0,8x 1,2 m
a a a3,0x 2,0x 0,8x 1,2 m  

3 mm
2 mm
4 mm

 

Junior 3 
Mini 2  
Mini   4



7cm

10cm

42
všechny míče mají oficiální parametry míče se většinou dodávají v nenahuštěném stavu 

Sada rozlišovacích dresů s čísly 1-12
velmi kvalitní síťovina

Rozlišovací dres Junior
42x50 cm, doporučujeme 
pro 5-9 let, velikost S
velmi kvalitní síťovina

50x60 cm    L
42x50 cm    S

  

cena za kus

cena za kus

Rozlišovací dres oboustranný
60x68 cm
velmi kvalitní
síťovina

Basketbal tabulka 
pro trenéra 
24x40 cm 

Hokej tabulka
pro trenéra 
24x40 cm  
 

Florbal tabulka
pro trenéra 
24x40 cm  
 

Kopaná tabulka
pro trenéra 
24x40 cm  
 

set 6 ks
ks

7cm/60g
10cm/190g

Basketbal BR-1
 gumový míč pro volný čas,

   univerzální, 14 cm/ 170 g
jednotlivě a nebo
v setu-6 ks mix barev

Míč PELET - N, vinylový 

míč s náplní, eliminuje odskok
a odkutálení se, 15 cm/ 150 g,
vhodný do třídy, nejen pro malé 
děti či osoby s handicapem 

Fotbal S-1, 
 15 cm

 200 g
 gumový míč,

super

Rozlišovací dres Sport
velmi kvalitní síťovina,
reflexní

Volejbal tabulka
pro trenéra 
24x40 cm  
 

Neposlušný míč (cikcak) pro zábavu, nácvik postřehu 

chytání (např. u házené, baseballu, tenisu a pod.), 
                                 různý úhel odrazu

50x60 cm
60x68 cm

PLAY univerzální míč, vhodný

do škol i školek, neklouže, výborný
úchop, kvalitní
ventilek na jehlu, 
velmi dobrý 
odskok

 

MÍČOVÉ SPORTY

cena za kus

Míč Super Derby
23 cm, 250 g
s ventilkem 
na jehlu pro 
volný čas

set 6 ks
ks

BASKET BR-3  
gumový míč, vhodný pro sport 
i volný čas, 
ca 17,5cm,  
280g 

vel. 5 (13 cm,175g)

vel. 6 (16cm,240g)

vel. 7 (19cm,300g)

I pro 

DODGEBALL
ve školách



50 
kg

200 
kg

200 
kg

50 
kg

90 
kg

45 
kg

45 
kg

45 
kg

45 
kg

45 
kg

45 
kg

50 
kg

50 
kg 50 

kg

50 
kg

50 
kg

50 
kg

KONDIČNÍ CVIČENÍ
HOP Princezny
45-50 cm

HOP Frozen
45-50 cm, 
Ledové království, 
dvě držadla

HOP Cars John
45-50 cm

Sprungball Togu
skákací míč

Junior ø 45 cma

Super ø 60 cma

Rodeo ø 60 cma

Koník John Wild West
sed 25 cm, 50 cm výška,
55 cm délka

Koník John 
sed 25 cm, 
50 cm výška,
55 cm délka

Rody koník, sed 27 cm, v. 54 cm, d. 45 cmRody koník Max
sed 37cm, v. 70 cm,
d. 66 cm, š. 35 cm  

Hop Žirafa John
sed 25cm
v. 52cm 
d. 49 cm

Žirafa Gyffy, skákací

zvířátko, 

sed 27 cm,
v. 57 cm,
d. 45 cm

Raffy, skákací zvířátko

v. 54 cm, d. 45 cm
sed 26 cm
vhodný
i do plastové 
houpačky

Houpačka plast, (pod koníka Rody, 

žirafu Gyffy i pro Raffy )

HOP John Unicorn 
skákací míč, 
45-50 cm

Hop PAW Patrol 
John, 45-50 cm,

dvě držadla
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Globetrotter
skákací míč, 
vysoká kvalita 

Jinglin´Ball Gymnic 
55 cm, se zvonky
- zvonící míč 

HOP PJ Masky
, John skákací míč, 

45-50 cm

Junior ø42 cm 
Big     ø53 cm
Super  ø65 cm 



120 
kg

120 
kg

120 
kg

120 
kg

100 
kg

80 
kg

ur čo enpo od  

100 
kg

mi áx lna ěm

80 
kg

ur čo enpo od  

100 
kg

mi áx lna ěm

80 
kg

ur čo enpo od  

100 
kg

KONDIČNÍ CVIČENÍ
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150 
kg

Softgym over
značkový míč, originál, ø23 cm, v sáčku, 
krátká zátka  

Over Ki - originál 
malý overball, odolný

15 cm 

Over Ball 
- originál Gymnic, značkový míč

ø 23 cm, v krabičce,
dlouhá zátka 

Actisan Redondoball 22 
měkčená příjemná úprava 

cena/kus

cena/kus

Redondo Touch   ball
overball s výstupky,

příjemný

Redondoball
silná stěna - originál TOGU 
ø 22 cm modrý, 
ø 26 cm rubínový

Redondoball 26 Feel silná

stěna - originál TOGU velmi jemná
- softová struktura, zelinkavý

Soffball / Aerobic allB  - příjemný

originál f. Ledragomma, 
materiál maxafe, různá využití
- rehabilitace, sport

Mini Ball 
malý cvičební míč
i jako podložka
na židli

,,
Redondoball ,,moje Yoga
        ø 42 cm

                              

 

ø 18 cm ii
ø22 cmi

ø26 cm i

ø 15 cm i
ø 22 cm
ø 26 cm 
ø 30 cm 
ø 40 cm 

ø 18-20 cm ii
ø25-27 cmi

ø22 cmi

ø26 cmi



KONDIČNÍ CVIČENÍ

300 
kg

300 
kg

120 
kg

ur čo enpo od  

300 
kg

mi áx lna ěm

120 
kg

ur čo enpo od  

300 
kg

mi áx lna ěm

120 
kg

ur čo enpo od  

300 
kg

mi áx lna ěm

200 
kg

120 
kg

ur čo enpo od  

300 
kg

mi áx lna ěm

2 

Maxafe, cvičební, rehabilitační a relaxační značkový míč, dvouplášťový, 

odolný - vysoce kvalitní,
příjemný matnější
povrch 

Gymnastikball, značkový, klasický,

- vysoce kvalitní

Plus Gymnic značkový, odolný - vysoce kvalitní

Arte Gymnic značkový 
odolný - vysoce kvalitní

ø 55 cma

ø 65 cma

ø 75 cma

Classic Plus Gymnic
značkový, odolný 
vysoce kvalitní

1 
2 

3 

5 

6 

7 8

1 

3 

4 

5 

6

1 2 3 4 5 6 7 8

ø 55 cm
ø 65 cm
ø 75 cm
ø 85 cm

GYM Ball originál s hustilkou
odolný - vysoce kvalitní, + hustilka

9
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4 

Fit Ball Gymnic 
značkový odolný
- vysoce kvalitní

ø 42 cm a

ø 53 cm a

ø 65 cm a

ø 75 cm a

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ø 55 cma

ø 65 cma

ø 75 cma

ø 55 cma

ø 65 cma

ø 75 cma

ø 42 cm
ø 53 cm
ø 65 cm
ø 75 cm

ø 55 cma

ø 65 cma

ø 75 cma



KONDIČNÍ CVIČENÍ

200 
kg

300 
kg

400 
kg

300 
kg

120 
kg

ur čo enpo od  

300 
kg

mi áx lna ěm

120 
kg

ur čo enpo od  

300 
kg

mi áx lna ěm

300 
kg

300 
kg

300 
kg
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My Ball značkový, klasický - kvalitníClassic John značkový

klasický - standardní 

Gym Ball PINK X BLUE 
odolný, velmi kvalitní

Opti Ball 
značkový, klasický - kvalitní

Body Ball Gymnic
softový, značkový, 
odolný - vysoce kvalitní

Physioball Maxafe 
značkový, odolný - vysoce kvalitní, baleno v PE sáčku  

 Hi Fit Maxafe

Gymnastikball FLUO
Ledragomma 

Ecowellness Ball
odolný, velmi kvalitní

Síť na velký míč
pro lepší uskladnění

Síť na 10-15 
malých míčů
ø  cma26-30

velikosti overbalu

Publikace s ukázkami cviků

Lepidlo Maxafe
 

Zátky pro různé druhy míčů

/specifikujte značku míče/ 

 

- velký míč ...  - malý míč ...- pro těhotné ... 

cena/kus

ø 55 cma
ø 65 cma
ø 75 cma

ø 45 cm 
ø 75 cm 
ø 85 cm 

ø 55 cma
ø 65 cma
ø 75 cma

400,- Kč
450,- Kč
510,- Kč

ø 55 cm
ø 65 cm
ø 75 cm
ø 85 cm
ø 95 cm

ø 85 cma

ø 95 cma

ø 105 cma

ø 53 cm 
ø 65 cm 
ø 75 cm 

ø 65 cm 
ø 75 cm 

ø 55 cm 
ø 65 cm 
ø 75 cm 

55 cm 
75 cm 

ø55 cm
ø65 cm 
ø75 cm 

Lepidlo Gymnic
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300 
kg

300 
kg

150 
kg

ur čo enpo od  

50 
kg

ur čo enpo od  

300 
kg

200 
kg

300 
kg

Physioball standard 
Ledragomma Anti Burst massage

ball 65
pro aerobní cvičení,
relaxaci i rehabilitaci

Gym Ball DUO 
, jedna polovina PINK

hladký povrch, druhá
s masážními výstupky,
ø 65 cma

Ecowellness Two 
, atraktivníTone Ball

míč, ø 65 cm a

Sit Solution Maxafe
odolný, značkový,
f. Ledragomma,
dvouplášťový

Therasensory, s masážními výstupky,

klasický - kvalitní

Gymball Gymnic
ø 30 cm 

Hustilka obousměrná, velmi

rychlá, 30x4,8 cm

Hustilka
měch
1950 ccm

Hustilka 
válec
3000 ccm,
obousměrná

Hustilka žabka
900 ccm

Hustilka - 3R 
rychlá, nástavce, 25 cm 

Hustilka Double
dvojčinná, s nástavci

Gymnic 
Classic
značkový míč, 
pružný

MINI hustilka 
10 cm, jehla

Pumpa 
na velký míč

Sit’n’Gym
nožičky pro lepší stabilitu

ø 65 cm
ø 100 cm

ø 85 cm 
ø 95 cm 

ø 55 cma   
ø 65 cma  

a   ø 65 cm Standard 

300 
kg

ø 45 cm
ø 65 cm
ø 75 cm
ø 85 cm
ø 95 cm

ø 35 cm
ø 45 cm
ø 65 cm
ø 75 cm
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3 

300 
kg

300 
kg

120 
kg

ur čo enpo od  

120 
kg

ur čo enpo od  

300 
kg

mi áx lna ěm

120 
kg

ur čo enpo od  

300 
kg

mi áx lna ěm

200 
kg

1 4 6 7 5 

1 2 5 6 7 

200 
kg

2 

4 

8 

3 

4 
5 

7 

7 
6 

5 

4 

3 
2 

1  

6 

2 1 

200 
kg

9 

120 
kg

200 
kg

Senso Roll Gymnic, 50x80 cm, 

s masážními výstupky, oranžovo-červená

EGG Ball Maxafe - Ledragomma
vysoce kvalitní, odolná elipsa  

EGG Ball standard Ledragomma
větší stabilita při cvičení,
italský 

Peanut ball
pro různá cvičení, 
stabilní 

Válec  
různá využití, 
vyšší stabilita
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3 

Dynair podložka Togu, odolná, nestabilní, pro 

sezení, stání, polohovací pomůcka, hladká/hladká

polohovací nestabilní podložka, Dynair Senso Togu, 
velmi odolná, pro sezení i stání, plocha má jednu stranu
hladkou a druhou s výstupky

Č  35 originál očka vzduchová 
podložka, bodlinky/hladká, 35x8 cm

Čočka 33 originál, vzduchová nestabilní podložka, 
                 bodlinky/výstupky, 33x9 cm

TONKEY Mini Egg 
Ball, ø 18 cm, 

d - 36 cm

 

TONKEY 
Duetto

 

45x90 cm
50x100 cm

Physio Roll Gymnic
italský, větší stabilita

30x50 cm
40x65 cm
55x90 cm
70x115 cm

85x130 cm

Physio Roll Plus
italský, větší stabilita, BRQ

55x90 cm
70x115 cm

45x65 cm
55x80 cm
65x95 cm

85x125 cm

 Ø 85 cm baleno v PE sáčku

45x65 cm
55x80 cm
65x95 cm

85x125 cm

 Ø 85 cm baleno v PE sáčku

XL ø 36 cm    
 ø 33 cm

 ø 30 cm 

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

2,3,4,5
XL ø 36 cm    

 ø 33 cm
 ø 30 cm 

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

ø 55 cm

ø 70 cm

40x70 cm 

50x90 cm

120 
kg
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2 

1

2 3
4

1
2 3

4

120 
kg

200 
kg

150 
kg

120 
kg

200 
kg

200 
kg

120 
kg

120 
kg

Kruh podložka originál 35 B/V
nestabilní plocha, 35x9 cm
plocha: bodlinky/malé výstupky
 

SOFT Dynair Happyback Togu
velmi měkká, individuálně se natvaruje, 
správné sezení předchází bolesti zad, 
nevhodná ke cvičení, 
na stání apod.

  Dynair Plus Senso
ø 39 cm, velmi odolná 
nestabilní podložka, 
pro sezení nebo 
stání, možnost
našlapování

Dynair Senso Nature vzduchová dynamická 

podložka, nový materiál,
nové barvy

Dynair PLUS 39 Nature vzduchová dynamická

podložka, nový 
materiál,
nové barvy

Čočka Air, bodlinky/hladká,

místo ventilku je zátka, 35x8 cm, 
modrá

Podložka Yoga dome
ø 33 cm, bodlinky/hladká

Disc´O´Sit senior
ø 39 cm, kruhová, vzduchová 
podložka, pro sezení, našlapování
i aerobní cvičení

Disc´O´Sit Junior
ø 32 cm, kruhová, vzduchová 
podložka, pro sezení, našlapování
i aerobní cvičení

Activa Disc Maxafe, balanční

vzduchová podložka, ø 40 cm  

1 

1 
2 3 4

5

Kruh podložka originál 35 B/Hl
nestabilní plocha, 

35x9 cm, plocha:
bodlinky/hladká

Kruh podložka originál 33
nestabilní plocha, 33x7 cm 
plocha: bodlinky/malé výstupky
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Activa Disc 
Standard 
ø 40 cm,

pro sezení, stání, 
cvičení, ... 

Balanční podložka originál,
33x7 cm, bodlinky/protiskluzové kruhy, vzduchová nestabilní podložka

Senso Venentrainer  
34x33 cm, pro prokrvení 
nohou, možnost cvičení
proti otékání končetin

Dynair Twist set Togu
vzduchová podložka s pevnou 
spodní částí, 20x5 cm, 2 ks v setu

31 2

Dynair Cardo
pro sezení i stání, nestabilní čtvercová
podložka s výstupky, 36x36 cm

1 2 3 4

2

1 

3 4

ø 33 cm
ø 36 cm

ø 33 cm
ø 36 cm
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50

200 
kg

1 2 3 

4 5 6 7 

2 3 4

120 
kg

200 
kg

150 
kg

120 
kg

Dynair klín Kids, 
vhodný i jako polohovací 
pomůcka, klín s výstupky,
pro sezení,     33 cm

60 
kg

Disco Sport 
Gymnic 
ø 55 cm, 
výstupky/kruhy

Dynair Senso Mini
4 ks v setu

Podložka
KIDS kruh 
vzduchová, 
ø 60 cm,
do 50 kg

Dynair klín Premium, 
vhodný i jako polohovací pomůcka,
klín s výstupky, pro sezení, 
    40 cm 

Dynair Premium 40 Nature , 
vzduchový, dynamický klín,
nový materiál, nové barvy

1

Fit sit - klín
s oblými výstupky, pro sezení
38x7 cm

Movin´Sit Senior, vhodný i jako

polohovací pomůcka, 
36x36 cm,
pro sezení 
i stání

Movin´Sit Junior
vhodný i jako polohovací
pomůcka, 26x26 cm,
pro sezení i stání

Sit´on´Air 
klín, 37x37 cm

Senso Balance kopule TOGU 

cena/kus 

Geo Balance
TOGU Junior stones

14 cm, set šesti 
kopulí

Halfball
14 cm

cena/kusMultiactiv stone 

polokoule 16x8 cm, otvor ø2,5 cm

Senso kopule BR 
16x8cm, do 80 kg 

1 2  3  4

cena/kus 

cena za kus 

TONKEY Activa Sit
ø 35 cm, skvělá cvičební, 
rehabilitační a relaxační pomůcka,
jedna strana s výstupky, 
druhá hladká,

Balanční kopule 
vhodná pro masáž,
18x9 cm

ø 16 cm
ø 20 cm

XL 20 cm
L 16 cm 

XL 20 cm
L 16 cm 

  40 cm 
  Kids 33 cm 

1,2,4,5,6
2,3,5,7 

  40 PLUS
  

1,2,6

kus
pár  
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,, 
Expander ,,8
roztažnost 
38-165 cm 

  

Expander
gumolano
s rukovítky

Expander 107
 /125 cm/ 

Shaper stick
Gymex 
130 
tyč 130 cm,  
2x expander 
65 cm, medium

Expander 5 per 
- gumolan
vyjímatelná 
gumolana, 
střední aerobní
tuhost

Masážní prstýnek 
SU JOK  color

Masážní náramek 
SU JOK
barva stříbrná 
a zlatá

Masážní kulička 
se dvěma
prstýnky
SU JOK

Masážní prstýnek 
SU JOK
barva stříbrná
a zlatá

Spirála masážní 
velká SU JOK
barva zlatá a stříbrná

Spirála masážní
malá SU JOK
- 2 ks

Masážní náramek 
SU JOK colorcena/kus

cena/set cena/kus

cena/kus
cena/kus

cena/kus

cena/kus

Kruh expander, 
s rukovítky, 
29 cm

Body shaper 

Tyč kmitací 
flexibilní 

pohyblivá, pružná
161 cm/10 mm

600 g

Mini 
Flex 
Bar
41 cm

Tyč dřevo 
98 cm, ø 2,5 cm

Pilates kruh Togu
značkový pružný kruh 
pro posilování, ø35 cm 

Pilates kruh 
OC TOP, pružný, 

35 cm, 2,5 cm, černý
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Masážní tyčinkaOctopus
SU-JOK 

Thera Band CLX
205x5 cm

L
XL 

Light 107C
Medium 107B 

Heavy 107A

XLight
Light
Medium

 

light         
medium    
 

XLight
Light
Medium
Heavy  
 

rehabilitace
aerobic

posilování

Pilates kruh 
Standard, pružný 

kruh pro posilování, 
ø35 cm 



90 cm

97 cm

36 cm

25 cm

20 cm

15 cm

17 cm

22 cm

20 cm

15 cm

63 cm 25 cm

70 cm 

28 cm

22 cm
17 cm
12 cm

28 cm

68 cm

15 cm

10 cm
20 cm

15 cm

Dynair PRO Togu, 37x9 cm,

jedna strana pružná, druhá tvrdý plast 
Dynair  XXL, velmi odolná nestabilní cvičební

podložka, hladká/výstupky, 50x14 cm
dělení podle tuhosti

AEROBIC

Bedýnka 740
3,5 kg 

Aerobic step bedýnka 770 TPR 
protismyk. úprava, 8 kg

Bedýnka School 750
3 kg 

 

FitBall Roller
vzduchový nestabilní 
cvičební válec, 
72 cm, ø 18 cm 

FOAM půlválec 
90x7,5 cm 

Foam OS Roller 90, 
45 Togu odolnější varianta

FOAM válec KÖCK OS
90x15 cm, s jemnou strukturou, 
mramorový, nebo 
jednobarevný  

Training Roll, 70x24cm,

podkládání, 
polohování
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FOAM válec            

pilátes 

  
Aerobic step bedýnka

, 4,5 kgP760

10 cm

80 cm

30 cm

25 cm

20 cm

15 cm

90 cm

Aerobic step bedýnka P780  
5,5 kg 32,5 cm

Dynair Extreme Togu 
vzduchová podložka, 
velmi odolná, 80x18 cm 

Foam Premium 
90 Togu

pevný 
z EVA pěny 

pilátes,
90x15 cm 

Formula Fitcore Maxafe
             74x24 cm

25 cm

90x15 cm
45x15 cm 

meditační
aerobic
fitness   

30x15 cm
45x15 cm 

150 
kg

200 
kg

200 
kg

200 
kg

Formula Fitroll, 78x17 cm
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AEROBIC

Balanza Circle Togu
nestabilní plocha, 40x7cm, do 150 kg

Balanza deska Togu 
2 míčky ve spodní části, 47x47x6,5 cm
do 150 kg 

Plocha AIR, pružná plocha,

50x41x6 cm
Balanční podložka OVÁL 
nestabilní pružná plocha
large 42x25x6 cm 

Trampolína Aerobic 125, do 100 kg, aerobic, vysoce odolná,

kvalitní pružiny, profi výplet, zesílený kryt pružin, 12 kg
 

Trampolína MINI rozkládací 100
kvalitní pružiny, profi výplet,
zesílený kryt pružin 

kryt pružindetail 125 trampolíny

Set oválů small 
30x17x6 cm

Dynaso Bossa
Dome Ball
aerostep ø 55 cm, 
výška 27 cm, 
posilování, 
aerobic, powerjóga

Dome Ball Extra, plastový rám, s expandery a hustilkou

Balanza Freeride Togu
balanční deska, 100x30x14 cm, 
do 200 kg

Jumper Togu nestabilní nášlapná plocha i pro poskok, obrácený jako

nestabilní posilovací podložka, jediná, na které se dá i skákat 
 

Dome Ball masage
výška 20 cm, ø 59 cm, 
s výstupky

58 cm

63 cm

Senior do 200 kg
52x24 cm

Aerostep, dvoupodložka

s výstupky, 
bez výstupků
-hladká

Junior do 120 kg
36x18 cm

Balanční kvádry
Eva materiál
ca 40x24x6 cm

63 cm

58x25 cm
63x22 cm 

 

46x32x8 cm
51x37x8 cm 

 Junior
Senior

80 
kg

100 
kg

100 
kg

80 
kg

85 
kg

100 
kg

200 
kg

80 
kg

80 
kg
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tm.šedá/sv.šedáfialová/sv.fialovárůžová/antracit  

modrá petrolej
/ fialková

zelená/tm.zelenáoranžová/hnědá

karmín/černá

Obal Yoga mat
4 mm

TPE mat standard
, ca 173x61x0,6 cm, nesmekavá

s provázkem, neobsahuje ftaláty 
a těžké kovy 

 , mat nesmekavá, 173x61x0,6 cm,TPE Profi NEW ECO
neobsahuje ftaláty a těžké kovy

Popruh Yoga, 
180x3,8x0,2 cm,
plastová spona

Popruh Yoga
160x3,2x0,2 cm,
kovová spona 

šedá/modrá

Yoga nature mat, ca 173x61x0,5 cm

velmi těžká, s jutovým vláknem

EVA blok yoga  7,5
22x14x7,5 cm 
 

EVA blok yoga  10
22x14x10 cm 

Kabela Yoga mat 4 mm

Yoga SIT-UP 
podložka
36x29,5x6 cm

Yoga mat 6 mm, 173x59 cm  Yoga mat 4 mm
173x59 cm  

Yoga Mat PINK , cv. podložka  

152x56x0,4 cm s popruhem pro přenos

Obal Yoga mat 
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Eva cross mat, jemná struktura, 

velmi odolná, vysoká kvalita, aerobic,
120x60x1 cm

modrá/sv.modrá

tyrkys/hnědáTPE LONG Profi mat 
nesmekavá, 181x61x0,6 cm,

neobsahuje ftaláty
 a těžké kovy   

6 mm
8 mm
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Podložka HUGO 10, dvouvrstvá,

základní osvědčená cvičební podložka,
180x50x1 cm 

NBR podložka 185, houbovitá, 

příjemná, jen velmi mírně smekavá, 
185x60x1,5 cm 

NBR Klasik
s otvory pro zavěšění
183x61x1 cm

REHA Profi mat 
podložka soft určena pro zdravotní tělocvik, nejvyšší kvalita
"houbovitá", - šetrná ke kloubům a k páteři (netlačí) 

Toning Ball 
malý těžký
míč, při 
cvičení jej
lze mačkat

Handy Ball 0,5 kg
těžký míč, 16x9 cm, možnost 
přitažení, lze i mačkat

Heavymed
těžký pružný
míček

Body činky 2x0,7 kg
HM 313 velmi příjemné, 

s možností přitažení

Body činky 2x0,45 kg 
HM 312, velmi příjemné, 

s možností přitažení

Body činky 2x0,9 kg
HM 314, velmi příjemné, 

s možností přitažení cena/pár
cena/párcena/pár

Činka 701 
plast - výplň kov
 

701
2x0,5 kg   

701
2x1,5 kg    

701
2x2 kg       

Činky plast BD

104

105

cena/pár

Činka plast 
omyvatelná 
hmotnost = ks  

cena/pár

Brasil válečky
2x270 g, 
pro cvičení nejen
v brazilských 
rytmech

 

Brasil podložka, 60x40 cm, značková podložka,

protismyková

1-5 ks
6-19 ks

20 a více

140x59x1 cm
140x59x1,5 cm
180x59x1 cm
180x59x1,5 cm
188x98x1,5 cm
198x98x2 cm    

 10 cm
  12 cm

15 cm
 17 cm

  20 cm

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

104 2x4 kg
105 2x5 kg

cena/pár

2x0,45 kg

1 kg 10 cm
2 kg 12 cm 
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KSF-101 Profi 
2x 0,5 kg, zátěž neopren,
velmi kvalitní,
pro výkonnostní
sportovce 

KSF Profi 102
zátěž neopren, velmi 
kvalitní, pro výkonnostní 
sportovce 
 

Zátěž nylon BODY 2x1,15 
2x1,15 kg  nylon, suchý zip

Zátěž nylon BODY 2x2,3 
2x2,3 kg, zátěžová manžeta
na kotník, suchý zip

Zátěž nylon 
BODY 2x0,45
2x0,45 kg na zápěstí
nylon

Zátěž neopren BODY 2x0,45
na zápěstí, neopren

Zátěž neopren BODY 2x1,15
na zápěstí, neopren

Kolečko, posilování 

břišního svalstva  

Činka HM 132, 1 kg ,1,5 kg, 2 kg

plastový povrch, vnitřek kov cena/kus

Kolečko posilovací PLUS
pro posilování břišního a zádového svalstva, 
2 možnosti nastavení

Opěrky kovové 
na kliky 
stálky

AB plast 
opěrky

Opěrky - stálky 
HM 633
kovoplastové

Švihadlo CL 420
285 cm, 185 g

Švihadlo
P431L
285 cm,
88 g

Body švihadlo color HM 202
275 cm, 
85 g, 5 mm

cena/kus

Opěrky 117, kovoplastové

Činky plast HM108, odolný plast, 

velmi příjemné na úchop

A 2x1,0 kg
B 2x1,5 kg

1 kg
1,5 kg

2 kg

2x1 kg
2x1,5 kg
2x2 kg
2x3 kg 
 

cena/pár
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Rotana masážní 702
s magnety 
ø 25 cm 

Rotana velká 706
s magnety, 
ø 30 cm 

Rotana masážní 703
s výstupky 
ø 25 cm 

Rotana akupunktura 707
velká, akupresurní 
kuličky,
ø 30 cm 

Rotana masážní 
702 - 12
s výstupky 
ø 30 cm 

Massage 
Twister rotana
HM 920
cvičební točna, do 85 kg
ø 29,5 cm 

Digital Twister - rotana 
s počítadlem a magnety,
ø 27 cm,
do 85 kg

Švihadlo
455 
rychlé,
290 cm, 
210g

Švihadlo 466 PVC, 
290 cm, 190 g

Švihadlo 466 kabel
lanko, 290 cm, 205 g

Ecowellness 
  švihadlo 102

275 cm,
5 mm,
160 g 

Ecowellnes těžké švihadlo 256
275 cm, 520 g, 7 mm

Body těžké švihadlo HM 256
275 cm, 530 g, 7 mm, rukovítka 2x100 g

Body švihadlo HM 355 DELUXE
275 cm, 208 g, 7 mm, velmi příjemné 

Body švihadlo HM690  
275 cm, s počítadlem, 
155 g, 5 mm

Body těžké švihadlo HM 555, 
275 cm, 605 g, 6 mm - kůže, rukovítka
2x190 g

Švihadlo 466 kůže,
290 cm, 170 g
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7 8 9

13 16 1714 15 18

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Míč MG Standard, 19 cm/400 g

Stuha MG 
(bez tyčky) 
 

Švihadlo 
MG 10 mm 

1 2 3 4 5 6 7 

Míč MG Standard, 16 cm/300 g

8 9

Kužel MG pár, 36 cm/100 g 

Tyčka MG Fiberglass 
se sponou, 56 cm 

Kužel MG pár, 45 cm/155g

Gymnastické obruče, tepelný spoj, průměry

je možné nadružit 70 - 90 cm  ø materiálu 16 mm

FLEXVIT Multi Togu
240x3 cm, cvičební pás, prošitý po dílech, 
možnost různě dlouhého úchopu,
k procvičení celého těla
     

Challenge Disc Togu 2.0, ø 44 cm, 

nestabilní plocha nové generace, 
možnost připojení 
na program v počítači, 
na telefonu …

Balanza Step Mini,
ca 64x33 cm

Posilovací lano
Délka: 9 m
Průměr: 3,8 cm
Materiál: Nylon
Váha: 9 kg

 

nestabilní cvičební deska

4 m   6 m 

2 m  
2,5 m  

2,8 m 
3 m 

70 c m
75 c m
80 c m
85 c m
90 c m

od 12 kusů 1-11 kusů
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Aerobic band 2,0
pás 200x15 cm,
síla materiálu = tuhost, 
odpor, neobsahuje latex

Powerband 1,2 m Togu, pás 120x7,5 cm s klipem na spojení pásu 

       

Thera band 5,5 
pás 5,5 m x 13,8 cm,
6 tuhostí 

Aerobic band 1,2  
pás 120x15 cm,
různé barvy 
 

Aerobic band  2,5 

pás 250x15 cm, neobsahuje latex 

Ecowellness Band sada, 3 ks cvičební gumy, 

                                              120x15 cm

Reha band 1,2, 
pás 120x15 cm, cvičební 
pružný pás,
neobsahuje
latex 
       

Theragym Loop, značkový Togu,

                                30x5 cm

Power Band PINK
cvičební guma - pás,
120x15x0,35 cm

Fitness Loop BODYZavařova kač  /cena za 1 ks/ 

BIG

ukázka spojení

Elastic band
prošitý, různý odpor, 
85x5 cm 

Reha band 5,5  
pás 5,5 m x 13,8 cm

A B C

Theragym Band Togu 
240x7,5 cm 

Thera band 45 
pás 45 m x 13,8 cm, 6 tuhostí

tuhost, odpor

Spojený band
pro aerobic, rehabilitaci,
posilování, 46x8cm,
medium

19,5 cm
klasik

28 cm

Thera Band 1,5 m orig.  
v sáčku

Elastické lano pro SM systém
6 mm

0,2 mm 
0,3 mm 
0,4 mm 
0,5 mm

A rehabilitace 
B aerobic 

C posilovací 

0,35 mm
0,50 mm
0,65 mm

0,2 mm 
0,25 mm 
0,3 mm 

Klasik
Big light
Big medium 

střední 208x1,3x0,45
těžká 208x1,9x0,45

0,35 mm 
0,50 mm 
0,65 mm 

 

0,15 
0,2

0,25

 

lehká
těžká

extra těžká 

 
0,15
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

velmi slabá
slabá
středně silná
silná
extra silná
speciálně silná

velmi slabá
slabá
středně silná
silná
extra silná
speciálně silná

 
0,15
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

0,2 mm 
0,3 mm 
0,4 mm 
0,5 mm
0,6 mm 

síla materiálu

 

lehká
střední

silná
extra

 

lehká
střední

silná
extra
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tvrdé měkké 

extra měkký

středníměkký

tvrdý extrémně
 tvrdý

extra
měkké 

střední 
extra 
tvrdé 

Gumový silič kroužek
posilování dlaní a prstů,
Ø 96/45 mm 

cena/kus

Akuring 17 cm, měkký kroužek 

s delšími bodlinkami, vhodný 
pro jemnou motoriku

Grip trainer, 24 cm 
cena/kus

Kleště neopren BODY
/pár/ 

Piano LIGHT
sílič prstů a dlaně

Kleště 
401B
odpor 20 kg

401C
odpor 25 kg 

Gel kroužky BODY
pár, střední tuhost 

Gel míček,
5 cm, různé 

tuhosti

EGG gel vajíčko, 
6 cm 

cena/kus

SOFT
stressball
pěnový, průměr
ø 7cm

Stressbal HM 

posilovací

cena za  sadu
12 ks

cena/kus

cena/kus

cena/kus

Antistressball Köck
ø 7cm, příjemný 
na mačkání 

60

porézní   

Freeball, mačkací míček, 
,,

velmi příjemný, ,,gumový

Publikace: ,,MÍČKOVÁNÍ,,

Míčkovací míčky:

Gel  kroužky, 4 tuhosti, 

cena/kus
Antistressbal John, příjemný 

                na mačkání, ø 7cm

hladký s prolisem
(jako u tenis. míčku) 

hladký

Thera Putty hmota 

mačkací 
míčky,  ø7 cm

cena/kus cena/kus

light
medium
heavy   

ø 4 cm 
ø 5,5 cm 
ø 7 cm

ø 12,5 cm 

M2
M4
M5
M7
M9

extra lehký
lehký 

střední
těžký

odpor 10 kg
odpor 15 kg

90 mm bez prolisu
70 mm s prolisem

70 mm tvrdý - hard
70 mm bez prolisu

58 mm
40 mm

70 mm set (3ks) s prolisem, hladký
70 mm set (3ks) s prolisem, porézní

Molitanové softové míčky 
hladký povrch,
u soft molita-
nových míčků
se barvy 
mohou měnit 
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relax 23,5x11 cm 

Twin Roll (pár)
válečky, s ventilkem, 
16x6,5 cm

Body  Roll (pár)
16x6,5 cm

Stimu  Roll
32x8 cm,
příjemný 
masážní válec

Váleček Hard
200 g, 11 cm, těžký, tvrdší 
50 g, 11 cm, lehký, tvrdší
20 g, 7,5 cm, 
           lehký, tvrdší

 

Activ roll gymnic
15x7cm, s ventilkem

Semi Bodyroll Togu
masážní půlváleček, 13x3 cm, 
do 150 kg kus

kus

cena/kus

Physio roll do ruky
ANDY
16x7cm, masážní,
dohušťovací, světle zelený

Váleček Senso, měkčí

- softový, velmi příjemný 

Semi Ball Togu,
masážní půlmíček,
8x4 cm, do 150 kg

Nex podložka polohovací 
podložka nejen pod krční páteř

klasik hladká 
20x10,5 cm

masážní 
s výstupky 20x10,5 cm

klasik

Sensyball s výstupky

 

NEX Happybac relaxk , 
velmi příjemný, softová úprava
23,5x11 cm 

Bodybone
- Togu
15x6,5 cm, 
460 g

Míč Activa
oblé výstupky

Aku Ball - Gymnic
20 cm, s výstupky, relaxační
cvičení,               reflexologie

Noppenball Togu, s ventilkem, odolný, 

oblé výstupky, možnost mačkání 

Easy ball grip
oblé výstupky, 12 cm /100 g
 

Bantoo roller
11x4,5 cm

61

Noppenball s ventilkem, odolný, 

oblé výstupky, 
možnost mačkání 

Physio Roll do ruky 
14x7 cm

relax nex thermo

 

Reflexball Gymnic
6 cm neon modrý
6 cm neon pár
8 cm neon zelený
9 cm neon modrý
10 cm neon zelený
8 cm beauty oranžový soft pár

kus

kus

ø 6 cm i
ø 8 cm i
ø 9 cm i
ø 10 cm i

ø 7 cm 
ø 8 cm 
ø 9 cm 
ø 10 cm 

kus

ø 10 cma
ø 20 cma
ø 28 cma

cena/kus

200 g
50 g
20 g

massage

klasik
massage

relax
relax nex thermo

7 cm/20 g
11 cm/250 g

9-12 cm
13-16 cm žlutý

kus
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Ž íkmoul  
velmi příjemný, 
ø 5 cm, tužšíJežek multi Ježek -  masážní míč, i v provedení neon,

neslouží k posilování - mačkání

Squeeze Ball 2 ks, 
masážní i mačkací míčky,
7,5 cm, masážní výstupky

cena/pár 

cena/kus 

cena/kus 

cena/kus 

cena/kus 

Masážní pantoflíček
15,5x8 cm,  i proti celulitidě

cena/kus

Masážní 
trojnožka
plast

Nožní masér
dřevěný, 
31x19x6 cm

Bene-Feet Mat Gymnic 
cvičební podložka, 2 ks
23x14x4 cm

Masážní 
lunochod
16x7 cm

Senso Balance Pad
masážní „talíř,,

Chobotnička
masážní, plast

Senso balance bar
rozměr 50x7,5 cm 

Blackroll soft Togu
ø 15 cm, d - 30 cm 
tužší i pro snadnou sebemasáž

Actiroll Wave
ø 11,5 cm, 
d -30 cm, 
tužší elastický,
masáž, relaxace

Actiball Grip
ø 9 cm, tuhý  
pro profi masáž

 

Masážní švihadlo

Faszio ball 
pro uvolnění svalů,
ø 4 cm

Actiball relax
pro hlubokou 
          masáž

cena/kus

Blackroll set Togu, pro rehabilitaci, pevná pěna,

                                 1x míč 12 cm, 1x míč 8 cm, 
                                  2x válec 30x15 cm
                                  1x váleček 15x5,5 cm
                                        i jednotlivé kusy

Foam roller masážní
33x14 cm, s výstupky,
podkládání, polohování 

Trigger Roll
30x16cm, 
cvičební válec
s výstupky

Myo Fasciall Ball, 
     nejen k myofascinálním
                         technikám,
            18 cm ø

ø 5 cm
ø 5,4 cm
ø 6 cm
ø 7 cm
ø 8 cm
ø 9 cm
ø 10 cm

N

N

N

N

ø 8 cm
ø 9 cm
ø 10 cm

L 16 cm
XL 20 cm

S ø6 cm 
M ø8 cm


