
Pilates 3D Reformer. Εξοικονόμηση χώρου. Σταθερό, 

Δυνατό, Στοιβαρό 

 

 

Το Pilates 3D Reformer είναι σχεδιασμένο ώστε  να εξοικονομεί χώρο και είναι 

το νέο επαγγελματικό πτυσσόμενο Pilates Reformer. Το μοναδικό πτυσσόμενο 

reformer στην Ελληνική αγορά κατασκευασμένο και αυτό όπως όλα τα προϊόντα μας 

εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. 

Στιβαρό, δυνατό, μεταφερόμενο, σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση με διαστάσεις 

137cmX60cmx25cm όταν είναι κλειστό και 220cmX60x25cm όταν είναι ανοικτό με 

επιλογή 5 θέσεων για την μπάρα ποδιών καθώς και ρύθμιση για το μαξιλάρι και με 

πολύ εύκολη ρύθμιση για το μήκος των σχοινιών. 

 

Κινούμενη πλατφόρμα με απαλή κίνηση σε 4 ρόδες πολυουρεθάνης. 

 

Ένα πολύ δυνατό προϊόν που σχεδιάστηκε για να καλύψει την ανάγκη των 

γυμναστηρίων, studio pilates, καθώς και άλλων επαγγελματιών του χώρου που 

θέλουν reformer αλλά δεν μπορούν να δεσμεύσουν τον χώρο τους διότι τον 

χρησιμοποιούν και για άλλα προγράμματα. 

Στην Pilates for All είμαστε σταθερά προσηλωμένη στο pilates και στους Έλληνες 

επαγγελματίες και εγγυόμαστε για την αρτιότητα και την πλήρη κάλυψη στα προϊόντα 

που παράγουμε 

 



ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ / ΒΑΓΟΝΙ 

Η κινούμενη πλατφόρμα (τρενάκι) διαστάσεων 92cm X 50cm 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. 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ενιαίο πλαίσιο κατασκευασμένο από σίδερο. 

Διαστάσεις όταν είναι ανοιχτό 

 Υψος: 25cm - Πλάτος: 60cm - Μήκος: 220cm  

Διαστάσεις όταν είναι κλειστό 

 Υψος: 25cm - Πλάτος: 60cm - Μήκος: 137cm   

 Βάρος: 40Kg 

 

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 εξωτερική 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 άνεση και την εργονομία 

στο κράτημα. 

 

ΕΛΑΤΗΡΙΑ 

5 ελατήρια όμοιας αντίστασης 

5 ελατήρια κλιμακωτής αντίστασης (με επιβάρυνση 100€)" 

 

 



ΜΠΑΡΑ ΠΟΔΙΩΝ 

Η εξωτερική μπάρα ποδιών πλάτους 60cm 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 

Σταθεροί ορθοστατήρες στο ενδεικνυόμενο ύψος με εύκολη προσαρμογή στο μήκος 

των σκοινιών. 

 

ΜΑΞΙΛΑΡΙ 

Ρυθμιζόμενο μαξιλάρι υποστήριξης κεφαλιού 3 θέσεων 

 

JUMPBOARD 

Το Jumpboard διευρύνει το ασκησιολόγιο στο Reformer σας. Εκτός από το ότι 

επιτρέπει cardio exersices η ορθοπεδική πλατφόρμα του επιτρέπει ασφαλή άλματα 

ως αναφορά τους γοφούς τα γόνατα και τους αστραγάλους . Το Jumpboard δίνει την 

δυνατότητα μιας βιομηχανικά ακριβής όρθιας θέσης ενώ ο ασκούμενος είναι 

ξαπλωμένος στο Reformer.Οι διαστάσεις του είναι πλάτος 45 εκ υψος 50 εκ. 

 

BOX 

Το Box διευρύνει το ρεπερτόριο των ασκήσεων στο reformer σας δίνοντας σας την 

δυνατότητα πολλών ασκήσεων σε καθιστή ξαπλωμένη μπρούμητα ανάσκελα η πλάγια 

θέση. Παρέχει εξαιρετικές ασκήσεις ενδυνάμωσης για τους κοιλιακούς, η ασκήσεις 

πλευρικών διατάσεων, το ΒΟΧ προσφέρει επίσης μια πιο άνετη επιλογή για πολλές 

καθιστές ασκήσεις. Οι διαστάσεις του MEDIUM PILATES BOX είναι πλάτος 40 εκ., 



μήκος 57 εκ., υψος 30 εκ. και η αντοχή του είναι 150 κιλά. Το Τρίγωνο Μαξιλάρι 

Pilates σας δίνει την δυνατότητα να παρέχεται πλήρη υποστήριξη της πλάτης και κατά 

συνέπεια ελάχιστη φόρτιση της οσφυϊκής μοίρας και των κοιλιακών μυών κάτι που 

είναι απαραίτητο σε περιπτώσεις όπως είναι η εγκυμοσύνη ή τα μυοσκελετικά 

προβλήματα στην οσφυϊκή μοίρα. Οι διαστάσεις του είναι πλάτος 45 εκ., μήκος 45 εκ., 

ύψος 45 εκ. 

 

 

 


