
POP CUSTOM REFORMER 

 

Το Pop Custom Reformer είναι ένα κρεβάτι Pilates ιδανικό για όλους τους 

επαγγελματικούς χώρους:  Γυμναστήρια, Studio Pilates, Φυσιοθεραπευτές 

 

Δυνατότητα αναβάθμισης σε Reformer Tower η Reformer Cadillac 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ PLATFORM EXTENDER, JUMBBOARD AND BOX 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το πλαίσιο είναι  κατασκευασμένο από Μελαμίνη σε ποικιλία χρωμάτων ή από  Κ/Π 

θαλάσσης Σημύδα με εξωτερικά γωνιακά πόδια αλουμινίου βαμμένα με 

ηλεκτροστατική βαφή τα οποία σε συνδυασμό με τις εσωτερικές μεταλλικές ράγες το 

ενισχύουν απόλυτα και το αποτέλεσμα είναι ένα στιβαρό σταθερό άκαμπτο πλαίσιο 

χωρίς χαλαρώσεις στις ενώσεις και ενοχλητικούς θορύβους 

Οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 

 Υψος: 40cm η 50cm η 60cm (υψος κινουμενης πλατφόρμας απο το πάτωμα) 

 Πλάτος: 75cm  

 Μήκος: 250cm  

 

 

 



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 απο 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 θεσεις στις 115,90,75,45,ή 25 μοίρες, η οποία 

κλειδώνει και απο τις δύο πλευρές. 



 

OΜΩΣΤΑΤΗΡΕΣ 

Τα ανατομικά στηρίγματα των ώμων του reformer είναι σχεδιασμένα με ένα σύστημα 

ασφαλές και σταθερό τέτοιο ωστε μπορούν να τοποθετηθούν και να αφαιρεθούν 

γρήγορα και εύκολα. 

Επιπλέον συνοδεύονται με δύο καλλύματα τα οποία καλύπτουν το κενό που 

δημιουργείτε όταν αφαιρείτε τους ωμοστατήρες και δίνει αυξηση της επιφάνειας της 

κινουμενης πλατφόρμας του reformer και σε συνδυασμό με το platform extender 

δημιουργεί μία mini mat επιφάνεια η οποία σας δίνει την δυνατότητα διεύρυνσης του 

ασκησιολογίου σας επάνω reformer. 

 

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΡΕΣ ΣΧΟΙΝΙΩΝ 

Ρυθμιζόμενοι ορθοστατήρες κατα ύψος ώστε να μπορείτε να αλλάξετε την γωνία 

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

 

ΜΑΞΙΛΑΡΙ 

Ρυθμιζόμενο μαξιλαρι υποστήριξης κεφαλιού 3 θέσεων 

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

Μετατρέψτε το reformer του σας σε ανυψωμένη, σταθερή επιφάνεια Matwork.Το 

αφρώδες πυκνό υπόστρωμα της βοηθητικής πλατφόρμας το οποίο είναι ίδιο με το 

υπόστρωμα της κινούμενης πλατφόρμας δημιουργεί μια άνετη ενιαία υπερυψωμένη 

επιφάνεια για το matwork ασκησιολόγιο, δίνοντας σας την δυνατότητα να προσφέρετε 

στους πελάτες σας με προβληματα κινητικότητας τον τρόπο να κάνουν ευκολώτερα 

τις ασκήσεις του matwork, όπως επίσης να και ελευθερώνει χώρο στο δάπεδο, ενώ 



προσφέρει επιπλέον άνεση και λειτουργικότητα. Οι διαστάσεις της Mat βοηθητικής 

πλατφόρμας είναι 121cm X 59cm 

 

 

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 kgr.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 

 

 

 



 



POP CUSTOM REFORMER 

 

    Το Pop Custom Reformer είναι ένα κρεβάτι Pilates με δυνατότητα επιλογής 

πολλαπλών αποχρώσεων σύμφωνα με τις αισθητικές ανάγκες του χώρου σας. 

 Description Ελατήρια  

► Μπάρα ποδιών 2 θέσεων 

► Μαξιλάρι 3 θέσεων 

► 1 ζευγάρι λαβές ποδιών 

► 1 ζευγάρι λαβές χεριών 

5 κοντά ελατήρια 

1άσπρο 

1κόκκινο 

1 πράσινο 

1μπλέ 

1 κίτρινο 

 

 κΚινούμενη πλατφόρμα με απαλή ίνηση ρ8σε ό πολυουρεθάνης.δες  Ανθεκτική 

ταπετσαρία με πολλά χρώματα. 

Ενιαίο πλαίσιο κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης σημύδα με τεχνική 

αποφυγής στρεβλώσεων και χαλάρωση των συνδέσεων. 

67πλάτοςΧ233μήκοςΧ36ύψος. 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΙΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

REFORMER 

ΠΛΑΙΣΙΟ   

ΠΟΔΙΑ,ΡΑΓΕΣ,FOOT BAR

ΔΙΑΣΤ  ΕΞ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΒΑΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ

ΜΠΑΡΑ ΠΟΔΙΩΝ

ΕΛΑΤΗΡΙΑ 

ΩΜΟΣΤΑΤΗΡΕΣ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 

ΟΡΘ/ΤΗΡΕΣ ΣΧΟΙΝΙΩΝ 

ΛΑΒΕΣ

ΒΟΧ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 

PLATFORM EXTENDER

ΞΥΛΟ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 

JUMB BOARD

ΞΥΛΟ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 

ΥΨ 50cm, ΠΛ 58cm 

MOD. POP CUSTOM REFORMER

ΜΕΛΑΜΙΝΗ  19mm ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ

ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ ,ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ  ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 

ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ ,ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΧΡΩΜΑΜΑΥΡΟ

PLATFORM EXTENDER POP CUSTOM REFORMER

K/Π ΠΛΑΚΑΖ 

MHK 25cm, ΠΛ 66cm  ΥΨΟΣ 5cm

ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ ,ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ  ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ NORMAL N 936

ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ ,ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ  ΧΡΩΜΑ  ΜΑΥΡΟ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘ ΥΨΟΣ

1 Ζ.ΛΑΒΕΣ ΧΕΡΙΩΝ, ΠΟΔΙΩΝ

MEDIUM SIZE 

ΥΨΟΣ 30cm, ΠΛΑΤΟΣ 40cm, ΜΗΚΟΣ 55cm

ΥΨΟΣ 60cm, ΠΛΑΤΟΣ 66cm, ΜΗΚΟΣ 240cm

ΣΤΑΘΕΡΗ   ΤΡΙΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  5 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

5 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΟΜΟΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΙ

C. Pittakas Biocare Ltd

POP CUSTOM REFORMER 

ΜΕΛΑΜΙΝΗ 25mm  ΚΩΔ  9202 ICE OAK NATURAL

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΧΡΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΙ 
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