
ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ PILATES REFORMER 

 

C. P. 50 High Pilates Reformer 

 

 Ιδανικό Reformer για εξοικονόμηση χώρου 

 Κινούμενη πλατφόρμα με απαλή κίνηση σε 4 ρόδες πολυουρεθάνης 

 

 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ενιαίο μεταλλικό πλαίσιο καλιμπραρισμένο με τεχνική αποφυγής στρεβλώσεων, 

ηλεκτροστατικά βαμμένο, και αλουμίνιο. 

Διαστάσεις  

Υψος: 35cm η 45cm  

Πλάτος: 50cm  

Μήκος: 241cm  

 

ΛΑΒΕΣ 

Δύο λαβές σε μία, πλενόμενες. Μειώστε τις ρυθμίσεις σχοινιού και κερδίστε χρόνο 

στο μάθημα σας! 

Οι διπλές λαβές προσφέρουν δύο λάβες σε μία, την εσωτερική μικρή λαβή για τα 

χέρια, και την εξωτρική μεγάλη λαβή για τα πόδια. Ο εσωτερικός πολυεστερικός 

ιμάντας εγγυάται την αντοχή και το αφρώδες εσωτερικό υλικό σε συνδυασμό με την 

σουέτ πλενόμενη εξωτερική επένδυση την ανεση και την εργονομία στο κράτημα. 

 

ΕΛΑΤΗΡΙΑ 



Η σταθερή βάση των τριών κλιμακωτών επιπέδων στερέωσης των ελατηρίων σε 

συνδυασμό με τα πέντε ελατήρια όμοιας αντίστασης σας δίνει την δυνατότητα να 

έχετε πάνω από 45 επιλογές ως προς την δύναμη της αντίστασης που θέλετε, και η 

μικροκλίμακα αυτού του συστήματος σας δίνει την δυνατότητα της καλύτερης 

στόχευσης της αντίστασης ως προς την αύξηση η την μείωση. 

 

 

 

ΜΠΑΡΑ ΠΟΔΙΩΝ 

Η εξωτερική μπάρα ποδιών πλάτους 65cm προσφέρει την πιο γρήγορη και 

ασφαλέστερη αλλαγή σε πέντε θέσεις στις 115, 90, 75, 45 ή 25 μοίρες, η οποία 

κλειδώνει και από τις δύο πλευρές. 

 

OΜΩΣΤΑΤΗΡΕΣ 

Ανατομικά στηρίγματα ώμων, τα οποία σας προσφέρουν την στήριξη, την άνεση και 

την σταθερότητα που χρειάζεστε για την άσκηση σας. 

 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΡΕΣ ΣΧΟΙΝΙΩΝ 

Ρυθμιζόμενοι ορθοστατήρες κατά ύψος ώστε να μπορείτε να αλλάξετε την γωνία 

ανάλογα με την άσκηση που κάνετε και με εύκολη προσαρμογή του μήκος των 

σκοινιών. 

 

ΜΑΞΙΛΑΡΙ 

Ρυθμιζόμενο μαξιλάρι υποστήριξης κεφαλιού 3 θέσεων 

 



ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ / ΒΑΓΟΝΙ 

Η κινούμενη πλατφόρμα (τραινάκι) διαστάσεων 59cm X 95cm κατασκευασμένη από 

μεγάλης αντοχής υλικά επιτρέπει να κάνετε τις προβλεπόμενες ασκήσεις 

ξαπλωμένος, γονατιστός, καθιστός η όρθιος με μεγάλη άνεση σε χρήστες έως 150 

kg. Oι 4 κάθετοι τροχοί σε συνεργασία με το προφίλ του μεταλλικού διαδρόμου 

προσφέρει ομαλή και αθόρυβη κύλιση. Το αφρώδες πυκνό υπόστρωμα της 

πλατφόρμας προσφέρει άνεση στις ασκήσεις και η επένδυση από δερματίνη υψηλής 

αντοχής με αντιμυκητιακή και αντιβακτηριδιακή προστασία διατίθεται σε ποικιλία 

χρωμάτων Επίσης με την χρήση του φρένου μπορείτε να ρυθμίζετε την απόσταση 

της κινούμενης πλατφόρμας από την foot bar 
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CP 50 REFORMER  ME ΠΟΔΙΑ

ΜΕΤΤΑΛΟ  ΗΛΕΚΤΡ/ΚΑ ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΑΥΡΟ

ΗΛΕΚΤΡ/ΚΑ ΒΑΜΜΕΝΟ ΧΡΩΜΑ RAL 4005 ΜΩΒ

ΥΨΟΣ 40cm, ΠΛΑΤΟΣ 50cm, ΜΗΚΟΣ 240cm

2 ΠΡΑΣΙΝΑ , 2 ΚΟΚΚΙΝΑ , 1 ΓΑΛΑΖΙΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 

ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ

1 Ζ.ΛΑΒΕΣ ΧΕΡΙΩΝ, ΠΟΔΙΩΝ

ΥΨΟΣ 30cm, ΠΛΑΤΟΣ 40cm, ΜΗΚΟΣ 55cm 

MEDIUM  SIZE   

ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  4 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ, ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΧΡΩΜΑ Ν 936 ΜΑΥΡΟ

ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ, ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΧΡΩΜΑ 

ΣΤΑΘΕΡΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

C. Pittakas Biocare Ltd



RAL 1015

RAL 9005

ΔΕΙΓΜΑΤΑ RAL




