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THE STAINLESS STEEL EXPERTS

www.Cobra-SOR.com

cvičení na nerezových
  sportovních strojích 
pro dospělé a seniory

  Zdraví pro 
budoucnost…

                 Výhradní zástupce pro ČR a SR

                   JOSLA Fitpark s.r.o.
      Hviezdoslavova 81/12, 405 02 Děčín 7
           Zaps. V OR uvedeném KS Ústí nad Labem, oddíl C. vložka 27768

                       Tel: +420 777 678 083
 e-mail: info@joslafi tpark.com    www.joslafi tpark.com

Naše špičková zařízení, 

   nyní ještě lepší!

Funkce:

Posiluje svaly dolních končetin, 
zlepšuje pohyblivost. Trénuje 
rovnováhu a koordinaci.

Trenažér chůze
Type: Y1TR1001

Krosový eliptický 
trenažér 
Type: Y1TR1011

Funkce:

Trénuje koordinaci, zlepšuje 
fyzickou kondici. Během
 tohoto cvičení jsou zapojeny 
a posilovány všechny důležité 
svalové skupiny.
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Ramenní trenažér

Nerezová ocel

Uživatelská doporučení:

Položte dlaně na disky ve výšce, která je pro 
vás pohodlná. Točte oběma disky najednou 
v opačném směru. Po několika minutách 
změňte směr.

vhodné pro osoby starší 14 letqw
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Toto zařízení je v souladu 
s: EN 1176, 1177 a 957

Funkce:

Mobilizuje hybnost ramen, 
krku, zápěstí a loktů. 
Zlepšuje pohyblivost.

Ramenní trenažér
Type: Y1TR1005



senSOR fl ux vysoký

Nerezová ocel

· 4 · · 5 ·

Toto zařízení je v souladu 
s: EN 1176, 1177 a 957

Funkce:

Trénuje pohyblivost trupu a ramen 
a postřeh. Pozitivně ovlivňuje 

psycho a sensomotorické funkce.  
Trénuje smysl pro rovnováhu. 

Objektivně i subjektivně zlepšuje 
pohyblivost při každodenních, 

běžně prováděných činnostech.

senSOR fl ux nízký
Type: Y1TR1033

Uživatelská doporučení:

Uchopte obě kulaté rukojeti a 
veďte je pomalu a symetricky po-
dél prostorově ohýbané tyče. Při 
cvičení dbejte na uvolněné držení 
těla a neopírejte se o zařízení. 
Začněte s pomalými pohyby v 
souladu s vaší fyzickou kondicí. 
Pohodlně dýchejte. Opakujte 
cvičení a přestaňte ve chvíli, kdy 
vám cvičení začne být nepříjemné.

vhodné pro osoby starší 14 letqw

senSOR fl ux nízký

Nerezová ocel
Bezpečnostní pokyny:

Neprovádějte žádné trhavé 
nebo bolestivé pohyby. Přílišná 
zátěž může vést k fyzickému 
zranění. Případné pochybnosti 
konzultujte s lékařem.

senSOR fl ux vysoký
Type: Y1TR1035



senSOR terra

Nerezová ocel

Uživatelská doporučení:

Přejděte pomalu a opatrně přes desky podél 
zábradlí. Nejprve se přidržujte zábradlí. Choďte 
popředu i pozadu. Zkuste chůzi se zavřenýma 
očima. Poté vyzkoušejte chůzi bez přidržování 
se zábradlí.

vhodné pro osoby starší 14 letqw
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Toto zařízení je v souladu 
s: EN 1176, 1177 a 957

Funkce:

Trénuje postřeh a stabilní chůzi. 
Pozitivně působí na psycho a 
sensomotorické funkce.  Zlepšuje 
smysl pro rovnováhu. Objektivně 
i subjektivně zlepšuje pohybli-
vost při každodenních běžně 
prováděných činnostech. Opti-
mální cvičení k prevenci pádů.

senSOR terra
Type: Y1TR1029

approx. 350 cm


