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Fighter® je česká značka 
založená roku 1998. Nyní již jde 
o světoznámou značku, s níž se 
můžete setkat mimo Evropu 
i v USA nebo Jižní Americe.

Kromě vývoje tradičních 
produktů přivádíme na trh 
zcela nové výrobky pro trénink 
bojových spotrů.

Díky tomu, že velkou část výroby 
máme umístěnou v České 
republice, jsme schopní vývoj 
značně urychlit. Naši partneři 
z řad trenérů i profi zápasníků 
nám tyto produkty pomáhají 
stále vylepšovat.

Všechny produkty z tohoto 
katalogu jsou navrženy naším 
týmem v České republice.

Aktuální nabídku produktů Fighter® najdete na:  www.hayashi.cz | info@hayashi.cz | + 420 608 953 591
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ŠTÍT SCUTUM

VOLNĚ STOJÍCÍ PYTEL

NÁVLEK PRO OBUŠEK

TRÉNINKOVÉ ŠTÍTY

TRÉNINKOVÝ OBUŠEK

ROZŠIŘUJÍCÍ NÁVLEK

TRÉNINKOVÝ OBLEK

VYBAVENÍ
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Půlkulatý štít Fighter Scutum 
2v1 je speciálně navržen pro 
nácvik úderů obuškem nebo 
jinou neostrou zbraní, jako jsou 
tonfa, escrima apod. Přední 
vrstva je vyrobena ze speciální 
pogumované tkaniny, která je 
vysoce odolná proti úderům 
a oděru.
Zadní strana štítu je osazena 
čtyřmi madly pro větší 
variabilitu tréninku a je 
odnímatelná. 

Po sejmutí úchopů je zadní 
strana štítu vybavena suchým 
zipem, díky kterému lze štít 
připevnit na Power wall.
Výplň tvoří PUR pěna, díky níž 
štít skvěle tlumí i ty nejsilnější 
údery.
Štít byl dlouhodobě testován 
ocelovým obuškem (kalená 
verze). 

VIDEO
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46 cm (18“)

66 cm
 (26“)

25 cm (9⅔“)

• extrémně odolné 
materiály

• snadno omyvatelné

• široká škála využití

• materiály jsou 
výhradně od 
evropských 
dodavatelů

• vyrobeno v České 
republice

Jak připevnit Scutum 
na strom? ▶ strana 16!

Jak připevnit Scutum 
na zeď? ▶ strana 16!
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VOLNĚ STOJÍCÍ PYTEL 3v1
Speciální edice univerzálního 
volně stojícího boxovacího pytle 
Fighter 3v1 vám přináší zcela 
unikátní tréninkový zážitek. 
Tato edice není jen o barvě. 
Na výrobu je použit speciální 
materiál Polyplan Military 
Premium Nato Edition vyvinutý 
pro použití v NATO. Tento 
materiál je ještě o kus odolnější 
než u klasické verze, takže se 
hodí pro cvičení v botách nebo 
s pěnovými obušky. 

Primárně tento produkt slouží 
jako volně stojící pytel. Jelikož 
je těžiště ve spodní části, pytel 
se při větším úderu vrátí do 
vzpřímené polohy. A když už se 
pytel „podaří“ povalit, nahoru 
se vrátí jedním prstem.
Bez podstavy lze pytel používat 
jako panáka a procvičit si zápas 
nebo MMA. Házení, strhy 
nebo údery na zemi. Pytel 
má těžiště dole, takže i bez 
podstavy stojí sám o sobě.

V neposlední řadě lze pytel 
pomocí popruhů zavěsit 
a použít jako klasický boxovací 
pytel.
Na rozdíl od většiny 
podobných pytlů není potřeba 
jeho podstavu dodatečně plnit 
vodou nebo pískem. Podstava 
je plněna již ve výrobě 
a důraz je kromě stability 
kladen i na bezpečnost. Díky 
váze podstavy (cca 38 kg) je 
pytel stabilní. Na spodní části 

pytle a vnitřní části podstavy 
je suchý zip, který zajistí 
dostatečné upevnění pytle 
k podstavě. Zároveň ji pomocí 
4 integrovaných držadel 
zvládne přemístit jeden muž 
a nebo ji lze odnést ve dvou.

6



MA
D

E 
IN

 EUROPEA
N

 U
N

ION •

170
 cm

 (67“)

25
 c

m
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60 cm (23½“)

32 cm (12½“)
• 3v1 volně stojící pytel, 

figurína a závěsný pytel
• vhodný do tělocvičny i na doma
• snadná manipulace
• lehce omyvatelný
• materiál Polyplan Military 

Premium Nato Edition
• výška 170 cm
• váha: podstava 38 kg, pytel 23 kg
• vyrobeno v České republice
• použité materiály z EU
• vhodný pro použití venku 

(viz návod o údržbě)
• chráněno českým užitným vzorem 

34704 a mezinárodní patentovou 
přihláškou PCT/IB2021/056217

VIDEO
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Návlek na boxovací pytel je 
speciálně navržen pro nácvik 
úderů obuškem nebo jinou 
neostrou zbraní jako jsou tonfa, 
escrima apod.
Přední vrstva je vyrobena ze 
speciální gumo textilie, která 
je vysoce odolná proti úderům 
a oděru.
S jeho pomocí snadno proměníte 
běžný pytel na skvělou pomůcku 
pro nácvik sebeobrany. Upevňuje 
se pomocí suchých zipů.

• použití s obuškem
• vyrobeno v České 

republice

OCHRANNÝ NÁVLEK

VIDEO
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95 cm (37½“)

VIDEO
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Tento mírně prohnutý blok má pro 
větší bezpečnost zakulacené rohy 
a perfektní ergonomický tvar.
Lapa je nově vybavena pěti úchyty 
a pro větší variabilitu tréninku 
nechybí ani tři popruhy na zadní 
části. 
Výplň tvoří speciální molitanová 
směs, lapa tedy skvěle pohlcuje 
i ty nejsilnější údery.

• vysoká životnost 
výrobku

• vyrobeno v České 
republice

• všechny použité 
materiály jsou z EU 

• jednoduché upínání 
na suchý zip

VIDEO
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FKSH-13 FKSH-15

75 cm
 (29½

”)

35 cm (13¾”) 15 cm (6”)

Adjustable back straps
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FKSH-18 FKSH-16 FKSH-17
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LARGE ROUND SHIELD
Lapa se dá držet jen jednou 
rukou, anebo obouručně. Díky 
jednoduchému konstrukčnímu 
řešení, nízké váze a pevnosti 
použitých materiálů je tento 
výrobek vhodný k tréninku všech 
kopů a úderů, stejně tak k silovému 
nebo rychlostnímu tréninku.

• materiály z EU 
• vysoká životnost výrobku
• vyrobeno v České republice
• 45 cm x 15 cm (17¾" x 6")

VIDEO
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F01602-TSC F01602-TSD

F01602-TSG
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LAPY THAI MAXI
Obdélníková lapa se zakulacenými 
rohy na údery rukou a nohou 
je vyrobena z plastelu, který se 
vyznačuje vysokou trvanlivostí. 
Výplň je lehká, ale velice dobře 
tlumí údery. Upínání je na suchý 
zip. Je vhodná, díky své dostupné 
ceně, do všech klubů, kde se 
provozuje nějaký bojový sport či 
umění.

• jednoduché upínání 
na suchý zip

• vysoká životnost výrobku
• váha jednoho kusu je 820g
• vyrobeno v České republice
• všechny použité 

materiály jsou z EU 
• 20 cm x 40 cm x 15 cm 

(8” x 15¾” x 6”)

KULATÁ LAPA
Tato lapa na údery rukou a nohou 
je vyrobena z tvrzeného plastelu, 
který se vyznačuje vysokou 
trvanlivostí. Výplň je z velmi 
lehkého materiálu. Upínání je na 
suchý zip. Vyznačuje se především 
svojí velmi nízkou vahou. Váha lapy 
je 0,320 kg.

• váha lapy 0,320 kg
• upínání na suchý zip
• 25 cm (10”)

VIDEO

FFM-1523
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TRABAT-1

TRÉNINKOVÁ TYČ ESCRIMA
Tréninková tyč pro všechny 
kdo chtějí vyzkoušet bezpečné 
kontaktní cvičení, ať už 
sebeobrany nebo tradičních 
stylů jako Arnis, Escrima, Filipino 
Combat apod.
Tréninková tyč se skládá 
z pevného jádra, které je 
dostatečně polstrováno a je 
potažené pevným a voděodolným 
materiálem. Na konci tyče 
je rukojeť pro snadnější 
a pohodlnější držení.

• velice lehké a rychlé
• vhodné pro 

kontaktní trénink
• voděodolné
• prodáváno po kuse
• délka 66 cm (26“)

VIDEO
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TRABAT-2

TRÉNINKOVÝ OBUŠEK
Tréninkový obušek se skládá 
z pevného jádra, které je 
dostatečně polstrováno a je 
potažené pevným a voděodolným 
materiálem. 
Celková délka je 53 cm (21“), 
což je nejpoužívanější délka 
teleskopických obušků ve světě.

• reálná délka
• vhodný pro 

full contact
• omyvatelný
• délka 53 cm (21“)

Train
in

g
 b

aton

Stan
d

ard
 size b

aton
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FPWS-02
OSB deska

62 cm x 62 cm (24½“ x 24½“)

FFS-04
Extender XL

100 cm x 90 cm (39½“ x 35½“)

SPECIÁLNÍ VYUŽITÍ
Pro usnadnění tréninku a přidání 
možnosti trénovat bez partnera, 
přinášíme dvě různá řešení.
První je systém tréninku zvaný 
Power Wall, kdy připevníte na zeď 
desku vybavenou suchým zipem.
Druhá je speciální návlek, který 
lze pomocí popruhů upevnit na 
strom nebo boxovací pytel.
V obou případech je využito 
suchého zipu a kompatibilní lapy 
nebo štítu (zde Scutum).

• silný suchý zip
• trénink bez sparing 

partnera

Extender XL je navržený 
pro uchycení na box 
pytel nebo kmen stromu.

Deska potažená suchým zipem 
je určená k připevnění na zeď.

VIDEO

OCHRANNÝ OBLEK
JIŽ BRZY...
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OCHRANNÝ OBLEK
JIŽ BRZY...
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BOXERSKÉ RUKAVICE SPEED
Výborně padnoucí rukavice 
Fighter jsou vyrobeny z kvalitního 
PU.
Přestože cena je u těchto 
rukavic velmi nízká, jejich kvalita, 
provedení a trvanlivost se nechá 
srovnat s výrobky těch nejlepších 
značek. Jejich kvalita a design 
uspokojí i náročného zákazníka.

• skvěle padnoucí střih
• kvalitní materiál
• design

TH1612PU RDB
červená/černá

8 oz, 10 oz, 12 oz, 14 oz, 16 oz

TH1612PU KHB
khaki/černá

8 oz, 10 oz, 12 oz, 14 oz, 16 oz

VIDEO
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VIDEO

MMA RUKAVICE COMPETITION
Fighter MMA rukavice vyrobené 
z umělé kůže. Jsou vyrobeny 
jako závodní model, ale díky 
silné výplni v oblasti kloubů se 
velmi dobře používají i pro běžný 
trénink.
Vnitřní strana rukavic je vyrobena 
z jemného polyesteru, který 
zaručuje pohodlné používání 
rukavic. Také u obšití okrajů prstů 
a pásku zpevňující zápěstí jsme 
zvolili nový jemnější a trvanlivější 
materiál.

FMG-002CBK
černá/camo

M, L, XL

FMG-002CKH
khaki/camo

M, L, XL

• výplň z EVA pěny
• ručně vyrobené
• kombinace umělé 

kůže a trvanlivého 
polyesteru

• unikátní design
• perfektně 

padnoucí střih
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• odjímatelná 
ocelová mřížka

• pravá kůže
• ochrana brady 

a lícních kostí

JE999-BLK
černá

M, L

JE999-KHC
khaki

M, L

PŘILBA SHOCK
Univerzální ochranná přilba 
s mřížkou, vyrobená z pravé 
kůže. Mřížka je odjímatelná, díky 
čemuž lze přilbu použít i bez ní.
Přilba je dostatečně polstrovaná 
včetně ochrany brady a lícních 
kostí.

VIDEO
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CHRÁNIČE HOLENÍ ERGO
Tyto chrániče jsou vyrobeny 
ze syntetické kůže. Polstrování 
v oblasti holenní kosti je 
zesíleno přesně podle potřeb 
náročného tréninku. Jejich lehká 
konstrukce a ergonomický design 
nabízejí přirozenou pohyblivost 
a dokonalou nárazovou plochu 
spolu s minimalizací rizika zranění. 
Materiál na vnitřní straně chrániče 
je prodyšný, jemný a protiskluzový. 
Zapínání na suchý zip s přezkou 
zajišťuje pevné a přizpůsobitelné 
uchycení chrániče. 

• zapínání na suchý 
zip s kovovou 
přezkou

• unikátní design
• trvanlivý materiál
• měkký, protiskluzový 

materiál na vnitřní 
straně chrániče

• lehká konstrukce
• zesílené polstrování
• ergonomický tvar

FSG-004BB
černá

XS, S, M, L, XL

FSG-004KBC
khaki/camo
XS, S, M, L, XL

VIDEO
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FBP-03
černá/khaki

TRÉNINKOVÝ PÁS
Tréninkový pás pro trenéry 
od značky Fighter je vyroben 
z trvanlivé syntetické kůže. 
Anatomický tvar zaručuje 
neomezený pohyb a správnou 
ochranu. V oblasti břicha a pasu 
je zvýšená výplň o tlousťce cca 
6 cm. Další zvětšená ochrana je 
na boční straně pásu cca 1 cm.

SUSPENZOR KOVOVÝ
Tradiční kovový suspenzor 
umístěný na gumě se suchým 
zipem pro snadnější nasazování 
a nošení. Suchý zip je umístěn na 
zadni straně gumy. Tři elastické 
pásy, jeden kolem pasu a dva 
po obvodu nohou zajišťují, že 
suspenzor perfektně sedí.

• dobrá tlumivost
• neprokopnutelný
• dobře se nosí
• snadno se nasazuje

• vícevrstvá ochrana
• odolný materiál
• anatomický tvar

JE1577
black

S, M, L, XL

VIDEO
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DESIGNED
TESTED

PRODUCED

IN THE
CZECH
REPUBLIC

www.hayashi.cz | info@hayashi.cz | + 420 608 953 591


