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S P R Z Ę T



Sztanga olimpijska zbudowana z wysok-
iej jakości stali, wyposażona w utwardzane 
chromem głowice oraz gryf wykończony 
czarnym ocynkiem zapewniającym naj-
lepsze właściwości antykorozyjne. 

Gryf Elite wyposażony w podwójne radełkowan-
ie zapewni doskonały chwyt i jeszcze bardziej 
efektywny trening. Podwójne znaczniki um-
ieszczone na gryfie ułatwiają szybkie ułożenie 
dłoni w odpowiednim miejscu podczas 
WODów.

• długość: 86’ (218.44cm)
• średnica: 28mm
• waga: 20kg
• precyzyjne łożyska igłowe zapewniające gładką 

rotację - 8 sztuk (po 4 w każdej głowicy)
• PSI - 180 000  
• test statyczny - możliwy maksymalny nakład: 1500lbs 

/ 680kg
• wykończenie: głowice chromowane, gryf został 

poddany procesowi ocynkowania
• standart IPF
• podwójne radełkowanie z podwójnym oznaczeniem:

• 20cm (3cm od głowicy)
• przerwa
• 4 cm
• przerwa
• 4cm
• 14cm 

 

Gryf Olimpijski Elite 20 kg



Sztanga olimpijska zbudowana z wysokiej 
jakości stali, wyposażona w utwardzane 
chromem głowice oraz gryf wykończony 
czarnym ocynkiem zapewniającym na-
jlepsze właściwości antykorozyjne. Gryf 
HD wyposażony jest w głębsze podwójne 
radełkowanie zapewniające doskonały 
chwyt. Podwójne znaczniki umieszczone 
na gryfie ułatwiają szybkie ułożenie dłoni w 
odpowiednim miejscu podczas WODów. 

Nowa konstrukcja, zabezpieczenie łożysk z 
obu stron głowicy, struktura naniesiona na 
powierzchnię głowicy i doskonała praca na 
łożyskach zapewnią jeszcze bardziej efekt-
ywny trening. Przygotuj się na trening Heavy 
Duty!

Specyfikacja
• długość: 86’ (218.44cm)
• średnica: 28mm
• waga: 20kg
• precyzyjne łożyska igłowe zapewniające gładką 

rotację - 8 sztuk (po 4 w każdej głowicy)
• PSI - 180 000  
• test statyczny - możliwy maksymalny nakład: 1500lbs 

/ 680kg
• wykończenie: głowice chromowane, gryf został 

poddany procesowi ocynkowania
• standart IPF
• podwójne radełkowanie z podwójnym oznaczeniem:

• 20cm (3cm od głowicy)
• przerwa
• 4 cm
• przerwa
• 4cm
• 14cm 

Gryf Olimpijski HD Premium 20kg  



Sztanga olimpijska zbudowana z wysokiej 
jakości stali wyposażona w utwardzane 
chromem głowice oraz gryf wykończony 
czarnym ocynkiem zapewniającym najlepsze 
właściwości antykorozyjne. 

Gryf Elite wyposażony w podwójne radełkowan-
ie zapewni doskonały chwyt i jeszcze bardziej 
efektywny trening. Podwójne znaczniki um-
ieszczone na gryfie ułatwiają szybkie ułożenie 
dłoni w odpowiednim miejscu podczas 
WODów.

• długość: 79,5” (201.93cm)
• średnica: 25mm
• waga: 15kg
• precyzyjne łożyska igłowe zapewniające gładką 

rotację - 8 sztuk (po 4 w każdej głowicy)
• test statyczny - możliwy maksymalny nakład: 

1000lbs / 450kg
• wykończenie: głowice chromowane, gryf został 

poddany procesowi ocynkowania
• standard IPF
• podwójne radełkowanie z podwójnym oznaczeniem:

• 20cm (3cm od głowicy)
• przerwa
• 4 cm
• przerwa
• 4cm
• 14cm

Gryf Olimpijski Elite 15kg



Zaciski THORN+fit HD charakteryzują się 
wysokiej jakości aluminiową konstrukcją  
i gumową wkładką chroniącą gryf podc-
zas najcięższych ćwiczeń.

Są wyposażone w wysokiej jakości mech-
anizm mimośrodowy, zaprojektowany tak, 
aby trzymał obciążenia na miejscu nawet 
podczas wielokrotnego zrzucania sztangi.

Produkt wysokiej jakości który zaspokoi nawet 
najbardziej wymagających sportowców.

Specyfikacja
• sprzedawane w parach
• gumowane wnętrze dla ochrony głowicy gryfu
• łatwy do zamknięcia i otwarcia
• lekkie i niezwykle wytrzymałe
• waga: 190gr (jedna sztuka)
• 2-stopniowe otwieranie (do przesuwania oraz zde-

jmowania zacisku) 
 
 
*należy zwrócić uwagę, że zacisk ma 2-stopniowe 
otwieranie, pierwsze jest gładkie, drugie otwiera się 
z charakterystycznym trzaskiem; otiwerać obiema 
dłońmi

Zaciski Olimpijskie Premium HD



Para zacisków z systemem zamykającym 
zaprojektowanym w taki sposób, aby utrzymy-
wał obciążenie na miejscu podczas wielokrot-
nych powtórzeń.

Specyfikacja
• zacisk mimośrodowy do szybkiego montażu
• wysokiej jakośći technopolimer

Zaciski Do Sztangi Olimpijskiej



Talerze THORN+fit Enduro 
są produkowane w UE. 

Myślimy globalnie, 
działamy lokalnie.

15 kg 20 kg

Te niezwykle wytrzymałe talerze są wypro-
dukowane ze zwulkanizowanego granulatu, 
który absorbuje uderzenia i umożliwia trening 
w przestrzeni treningowej jak i na zewnątrz, na 
świeżym powietrzu.

Specyfikacja
• średnica zewnętrzna talerza: 450mm (standard IWF) 
• wewnętrzna średnica (stalowy pierścień): 50.5mm
• kolor: czarny w wypukłymi cyframi/logiem
• wykończenie: mat
• wybrzuszenie na krawędzi ułatwiają zdejmowanie 

talerzy ze sztangi i podnoszenie ich z podłogi
• grubość talerza: 3 cm (5kg), 6cm (10kg), 9cm (15kg), 

12cm (20kg)

Enduro Bumper Plate

Bumpery Enduro, ze względu na swo-
ją strukturę i konstrukcję są odporne na 
wielokrotne uderzenia o ziemię. Cały talerz 
wykonany jest z granulatu oraz wyposażony 
w wytrzymały, stalowy pierścień (nie będą-
cy elementem konstrukcyjnym) ułatwiający 
zakładanie i zdejmowanie talerzy ze sztangi 
podczas treningu.

5 kg 10 kg



Dzięki większemu udziałowi stali 
w strukturze nakładu, grubości 
talerzy są cieńsze niż w przypad-
ku Enduro Bumpers. 

20 kg 25 kg

W naszej ofercie znajdziecie również Ta-
lerze Olimpijskie, których konstrukcja zos-
tała pieczołowicie dopracowana w celu 
zapewnienia możliwie wysokiej wytrzy-
małości talerza. Nowy nakład olimpijski 
składa się z dwóch stalowych tulei płaskich, 
skręcanych ze sobą śrubami. Specjalnie 
dobrane tworzywo o dużej gęstości jest 
zaciskane pomiędzy stalowymi tulejami 
a duża powierzchnia styku między mate-
riałami powoduje, że talerz charakteryzuje 
się doskonałymi właściwościami zarówno 
amortyzującymi jak i wytrzymałościowymi.

Specyfikacja
• średnica zewnętrzna talerza: 450mm (standard IWF)
• materiał: stalowe talerze oraz termoutwardzalny 

technopolimer
• zwiększona wytrzymałość przez zaciskanie talerzy 

stalowych 
• wewnętrzna średnica (stalowy pierścień): 50.5mm
• kolor: czarny z kolorowymi znacznikami wagi i logiem
• fazowanie na krawędzi ułatwiają zdejmowanie talerzy 

ze sztangi i podnoszenie ich z podłogi
• grubość talerza: 3.1cm (10kg), 41cm (15kg), 5.3kg 

(20kg), 6.3 cm (25kg)

Talerze olimpijskie

10 kg 25 kg



Odważniki kettlebell z kolorowym znaczniki-
em są flagowym produktem w naszej 
ofercie. Dzięki znacznikom o wiele szybciej 
można dobrać odpowiednią wagę odważni-
ka. To znaczne ułatwienie dla trenerów i osób 
ćwiczących w boxach. 

CC kettlebells odlane są z jednej części, 
zapewniając pewniejszy chwyt i większy gład-
ki obszar wokół rączki. Klasyczny odważnik 
typu kettlebell jest jednym z najbardziej wsze-
chstronnych produktów, którego można uży-
wać w domu, w siłowni i boxie. 

Specyfikacja
• średnica chwytu: 35mm
• kolorowe oznaczenie wagi
• odlew jednoczęściowy
• płaski spód
• gładkie wykończenie pozwalające na utrzymywanie 

się magnezji
• materiał: żeliwo
• dopuszczalna tolerancja wagi: +/- 3%

Odważnik CC Kettlebell



8 KG

12 KG
24 KG

16 KG
28 KG

20 KG
32 KG



Prawdziwy klejnot w naszej kolekcji od-
ważników kettlebell. Najlepszy z produktów 
jeśli rozpatrujemy właściwości techniczne, 
użytkowe, stabilność i chwyt.

Prezentujemy ewolucję zawodniczych od-
ważników - konstrukcja odlana z jednej części, 
posiadająca specjalne płaskie wykończenie 
dla zwiększenia komfortu i stabilności podc-
zas ćwiczeń. Płaskie obszary to cztery spec-
jalnie wyprofilowane przestrzenie na każdym 
z kettli które redukują przesuwanie się, tarcie i 
związany z tym dyskomfort podczas ćwiczeń 
takich jak rwanie, czy wyciskanie ketli ponad 
głowę.

Zawodnicze odważniki kettlebell posiadają 
gładką powierzchnię z proszkowo malowan-
ym wykończeniem, które pozwala na utrzymy-
wanie się talk na rączce. Wszystkie odważniki 
w przedziale wagowym od 8kg do 48 kg mają 
takie same wymiary zewnętrzne i taką samą 
średnicę rękojeści.

Specyfikacja
• żelazna konstrukcja odlana z jednej części
• średnica rękojeści 33mm
• odległość pomiędzy końcami rękojeści: 123mm
• średnica podstawy: 140mm
• szerokość odważnika: 208mm
• wysokość: 282mm
• toleracja wagi: +/- 1%
• szeroka podstawa
• cztery płaskie przestrzenie dla zwiększenia komfortu 

ćwiczeń
• gładki, czarny, matowe wykończenie

Odważnik zawodniczy Kettlebell

Z tego powodu wyposażone zostały  
w kolorowe oznakowanie rączek co pozwa-
la na szybkie rozróżnienie wersji wagowej. 
Na przedniej części odważnika znajduje 
się logo THORN+fit, na tylnej znacznik wagi 
zarówno w KG jak i LB.



8 KG 12 KG

16 KG 20 KG 24 KG

28 KG 32 KG 36 KG

40 KG 44 KG 48 KG



20 kg 24 kg

Klasyczny odważnik typu kettlebell jest jed-
nym z najbardziej wszechstronnych pro-
duktów, którego można używać w domu,  
w siłowni i boxie. 

Zastosowanie winylowej osłony zabez-
piecza zarówno kettle bell jak i podłogę 
przez uszkodzeniem.

Specyfikacja
• osłona winylowa nie niszczy parkietu/podłogi
• stabilny chwyt przy przysiadach i wyciskaniu
• duże nadruki z wagą
• niezwykle wszechstronny przyrząd do ćwiczeń 

całego ciała
• średnica rączki to 35mm
• materiał: żeliwo
• tolerancja wagi poszczególnych obciążników: +/- 3%

Odważnik Kettlebell

8 kg 12 kg 16 kg





Heksagonalne hantle THORN+fit HEX 
zapewniają jeden z najbardziej efektywnych 
sposobów na zróżnicowanie twojego treningu.

Funkcjonalne ćwiczenia z hantlami pozwa-
lają na pracę nad stabilnością, koordynacją i 
siłą. Hantlle HEX oferują szeroką gamę jed-
noręcznych ćwiczeń, zarówno tych bardzo 
dynamicznych jak i rehabilitacyjnych. Wraz z 
różnorodnością w doborze wagi, hantle HEX 
zapewniają jakość, funkcjonalność i wytrzy-
małość.

Specyfikacja
• waga: 2,5kg, 5kg, 7,5kg, 10kg, 12,5kg, 15kg, 17,5kg, 

20kg, 22,5kg, 25kg, 27,5kg, 30kg, 25kg, 40kg
• tolerancja wagi: +/- 3%
• średnica rękojeści: 25mm (2,5kg, 5kg),  

35mm (7,5kg-40kg)
• długość rękojeści: 13cm
• wzmacniane, gumowane głowice
• ergonomiczne chromowana rękojeść
• wysokiej jakości chwyt z radełkowaniem

Hantle hexagonalne HEX

Wytrzymałe, ogumowane głowice minimali-
zują hałas, uszkodzenia podłogi oraz ogran-
iczają zużycie samych hantli. Chromowane 
rękojeści są ergonomicznie zaprojektowane 
w taki sposób aby zapewniały pewny i kom-
fortowy chwyt.

Hantle HEX są dostępne w 
zakresie wagowym 
od 2.5kg to 40kg.

dostępne również w zestawie



Młot gimnastyczny ThornFit wykorzy-
stywany do Sledgehammer Workout to 
doskonałe narzędzie, które zróżnicuje 
trening górnych partii ciała, angażując do 
pracy szeroką grupę mięśni. Młot wyko-
nany został z wysokiej jakości stali kon-
strukcyjnej. Monolityczna głowica została 
skonstruowana w sposób, który zapewnia 
długie użytkowanie, dzięki ściętym i za-
oblonym krawędziom. Długa, podwójnie 
radełkowana rękojeść połączona wysok-
iej jakości spawem z głowicą pozwala na 
pewny chwyt podczas ćwiczeń.

Specyfikacja
• Waga: 6kg, 8kg, 10kg
• Średnica rękojeści: 33mm (6kg, 8kg), 42,5mm (10kg)
• Długość całkowita młota: 82,5cm (6kg, 8kg), 96cm 

(10kg)
• Szerokość głowicy młota: 6cm (6kg), 7cm (8kg), 8cm 

(10kg)
• Długość głowicy młota: 18,5cm (6kg), 19,5 (8kg), 17,5 

(10kg)
• Radełkowanie: 19/17,5/18,5cm (6kg, 8kg), 21,5/19/21cm 

(10kg)
• Tolerancja wagi: 6%

Młot Sledge

6 kg 8 kg 10 kg



Treningi z Maczugą GADA ThornFit to jed-
no z najbardziej efektywnych ćwiczeń, an-
gażujących praktycznie wszystkie grupy 
mięśniowe w naszym ciele. Produkt, 
wykorzystuje zasadę nierównomiernie 
rozłożonej masy, która wymusza stymu-
lowanie mięśni globalnych oraz lokalnych, 
a także poprawia koordynację. 

Maczuga wykonana została z wysokiej 
jakości stali konstrukcyjnej. Monolityczna 
głowica została ścięta w celu łatwego od-
kładania przyrządu na ziemię. 

Długa, podwójnie radełkowana rękojeść 
połączona wysokiej jakości spawem  
z głowicą pozwala na pewny chwyt podc-
zas ćwiczeń.

Specyfikacja
• Waga: 4kg
• Średnica rękojeści: 40,7mm 
• Długość maczugi: 101cm (4kg), 102,5cm (6kg), 104cm 

(10kg)
• Średnica kuli: 84mm (4kg), 99mm (6kg), 114mm (10kg)
• Radełkowanie: 20/20/20cm 
• Tolerancja wagi: 3%

Maczuga Gada

4 kg 6 kg 8 kg



Trening w kamizelce obciążeniowej to jeden z 
najprostszych sposobów aby zintensyfikować 
treningi, które stale wykonujesz. Regulowana 
wkładami ważącymi 0,97kg, 20 kilogramowa 
kamizelka obciążeniowa Thorn+fit, umożliwia 
stopniowe zwiększanie wytrzymałości podc-
zas podstawowych ćwiczeń. Od sprintów do 
podnoszenia ciężarów, kamizelka oferuje un-
ikalny poziom elastyczności, dopasowuje się 
do ciała i zapewniają szeroki zakres ruchu.

Specyfikacja
• regulowana łatwo montowalnymi wkładami  

o wadze 0,45kg
• maksymalna waga kamizelki 10kg lub 20kg
• przylega do ciała i zapewnia maksymalną  

mobilność
• wyściółka zapewniająca komfort w obszarze  

ramion i klatki piersiowej

Kamizelka obiążeniowa

10 KG 20 KG

Dzięki dwóm neoprenowym pasom za-
ciskowym na rzep, kamizelka obciążeniowa 
Thorn+fit pasuje na większość użytkown-
ików zapewniając indywidualne dopaso-
wanie. Dzięki równomiernemu rozłożeniu 
obciążników oraz wyściółce na ramionach i 
klatce piersiowej, kamizelka jest wygodna i 
komfortowa podczas użytkowania.

• wytrzymała warstwa zewnętrzna
• kolor czarny
• prać ręcznie w zimnej wodzie; suszyć na płasko (be 

obciążników)
• *tolerancja wagi poszczególnych obciążników: +/- 

3%



THORN+fit Plyo box to doskonałe narzędzie do 
treningu plyometrycznego. 
Stabilna i wytrzymała skrzynia o trzech różnych długościach bocznych (40 x 60 x 80cm) oferu-
je możliwość ustawienia wysokości dostosowanej do konkretnego poziomu i oczekiwań 
ćwiczącego.

Pylo Box

Specyfikacja
• trzy wysokości treningowe w zależności od ustawie-

nia skrzyni: 40cm x 60cm x 80cm 
• grubość sklejki: 18mm (znacznie grubsza niż 

konkurencyjne produkty dostępne na rynku)
• dokładne wykończenie zapewniające pewne i wy-

godne użytkowanie
• płytka ze stall nierdzewnej z wyciętym laserowo 

logiem THORN+fit
• skrzynia dostarczana jest w formie zestawu do 

samodzielnego montażu (wraz z elementami mon-
tażowymi)

• łatwa w transporcie i szybka w montażu
• wykonano w Polsce

80 cm 40 cm

60
 cm



Specyfikacja
• 243 cm wysokości x 29.8 cm szerokości x 4cm 

grubości wyszlifowana sklejka 
• 38 oszlifowanych otworów
• 2 wytrzymałe bukowe kołki o długości 16.5cm  

i średnicy 3cm
• dokładne wykończenie zapewniające pewny  

i wygodny chwyt i użytkowanie
• płytka ze stall nierdzewnej z wyciętym laserowo 

logiem THORN+fit
• peg board może być montowany w poziomie  

lub w pionie
• 6 otworów montażowych
• śruby mocujące nie są dołączone do zestawu
• wykonano w Polsce

Peg Board

THORN+fit Peg Board to doskonałe narzędzie 
do treningu górnych partii ciała. 

Peg board wymaga koordynacji, dokładnoś-
ci, zwinności i siły. Wspinanie się może zde-
cydowanie przełamać rutynę twoich tren-
ingów. To doskonały dodatek do garażowej 
siłowni lub boxa treningowego.

Zestaw składa się z 4cm grubości deski 
(243cm wysokości x 29.8cm szerokości) 
wykonanej z najwyższej jakości sklejki oraz  
dwóch wyszlifowanych kołków bukowych  
- każdego o długości 16.5cm i średnicy 30mm.

Nasz pegboard ma 38 symetrycznie wycię-
tych i wyszlifowanych otworów na całej długoś-
ci deski oraz 6 otworów mocujących. 



Drewniane kółka gimnastyczne zapewniają 
doskonały chwyt i znaczne lepsze właści-
wości niż stalowe lub plastikowe odpowiedni-
ki. Zaprojektowane do użytkowania wewnątrz 
obiektów treningowych i na świeżym powie-
trzu. Łatwe do zamontowania, wygodne  
w transporcie i przede wszystkim 
niezawodne. 

Sprzedawane w parach
 (2 kółka i 2 pasy).

Specyfikacja
• bardzo wytrzymałe czarne (28mm) / czerwone 

(32mm) nylonowe pasy z klamrą samozaciskową 
ułatwiającą szybkie i łatwe ustawienie długości

• dodatkowe rzepy do zamocowania wolnych 
końcowek pasa tak, aby nie przeszkadzały  
podczas ćwiczeń

• średnica kolek: 28mm lub 32mm
• szerokość pasów: 1.5”(~3,81cm)
• długość pasów: 16ft (~487,68cm)
• dokładne wykończenie zapewniające pewny  

i wygodny chwyt
• wykonane z wysokiej jakości drewna brzozowego

Drewniane Kółka Gimnastyczne  
Z Pasami

28 mm 32 mm



Core STS to doskonały produkt, który umożli-
wia realizację ćwiczeń ogólnorozwojowych 
pod ciężarem masy własnego ciała. W 
zależności od kata nachylenia oraz punk-
tu przyczepienia taśm, jesteśmy w stanie 
wykonać trening zarówno górnych, dolnych 
partii ciała a także stymulować pracę mięśni 
korpusu ciała. Niezwykle istotna jest możli-
wość stymulowania mięśni głębokich, stabili-
zujących, których ćwiczenie powinno stanow-
ić równorzędny element każdego treningu.

Wyróżnikiem STS jest najwyższa jakość i 
dbanie o bezpieczeństwo. Do produkc-
ji sprzętu zostały wykorzystane elementy o 
podwyższonej wytrzymałości: gęsto tkane 
pasy nylonowe, stalowe klamry z karabińcz-
ykiem oraz odporne na zniszczenie rękojeści 

Core STS

wykonane z wysokoudarowego techno-
polimeru. Dzięki oznaczeniom długości 
węzłów, z łatwością dostosujesz taśmy do 
Swoich potrzeb.

Zestaw zawiera gęsto tkane taśmy nylo-
nowe  z numeracją oraz wzmacnianymi 
rękojeściami, taśmę wydłużającą, pętle do 
montażu taśm w mało dostępnych miejs-
cach, siatkę do składowania oraz kartonowe 
opakowanie z grafiką z przykładowym zas-
tosowaniem.

Materiał: Nylon, technopolimer wysok-
oudarowy, stal konstrukcyjna.



A k c e s o r i aAKCESORIA



Roller MTR BASIC został zaprojektowany aby 
rozbijać sploty mięśniowe i  niwelować napię-
cie mięśniowe dając sportowcom dodatkowe 
narzędzie do treningu mobility. 

Roller MTR BASIC jest mniej intensywny  
w użyciu niż model  PRO roller MTR przez co 
stanowi dobry punkt wyjściowy dla osób które 
zaczynają treningi mobility.

Wykonany z materiału ABS i lekkiej pianki gu-
mowej jest odporny na pot, łatwy w czyszcze-
niu i zmieści się do większości toreb trenin-
gowych.

Specyfikacja
• ABS z pianką gumową
• waga: 540g
• długość: 33cm
• średnica zewnętrzna: 11,8cm
• anty-poślizgowa powłoka pozwalająca na dokładny 

masaż
• odporny na pot, brud i łatwy do czyszczenia
• bezpieczny i higieniczny do składowania 
• zapojektowany tak aby wytrzymać ciągłe, intensywne 

i powtarzalne użytkowanie
• kolor: czarny

Roller MTR BASIC



Roller MTR PRO został zaprojektowany aby 
rozbijać sploty mięśniowe, niwelować napię-
cie mięśniowe i zmniejszać ich sztywność. 
Niezależnie czy jest użytkowany aby zmini-
malizować ból czy też jako codzienny tren-
ing mobility, roller jest skonstruowany tak aby 
jednocześnie pobudzać i rozluźniać głęboką 
tkankę mięśniową.

Roller MTR PRO jest zdecydowanie bardziej 
intensywny w użyciu niż standartowy model 
piankowy i dzięki temu jest w stanie zagłębić 
się bardziej agresywnie w tkankę mięśniową  
i dosięgnąć punkty spustowe.

Wykonany z odpornego PVC i lekkiej i wytrzy-
małej pianki EVA jest odporny na pot, łatwy  
w czyszczeniu i zmieści się do większości 
toreb treningowych.

Specyfikacja
• zintegrowane PCV z pianką EVA
• waga: 990g
• długość: 33cm
• średnica zewnętrzna: 14cm
• anty-poślizgowa powłoka pozwalająca na dokładny 

masaż
• odporny na pot, brud i łatwy do czyszczenia
• bezpieczny i higieniczny do składowania 
• zaptojektowany tak aby wytrzymać ciągłe, intensy-

wne i powtarzalne użytkownie
• kolor: czarny

Roller MTR PRO



Roller MTR PRO XL to szerszy wariant rollera 
MTR PRO. Jego szerokość to 44cm. został 
zaprojektowany aby rozbijać sploty mięśnio-
we, niwelować napięcie mięśniowe i zmnie-
jszać ich sztywność. 

Roller MTR PRO XL

Niezależnie czy jest użytkowany aby zmin-
imalizować ból czy też jako codzienny tren-
ing mobility, roller jest skonstruowany tak aby 
jednocześnie pobudzać i rozluźniać głęboką 
tkankę mięśniową.

Wykonany z odpornego PVC i lekkiej i wytrzy-
małej pianki EVA jest odporny na pot, łatwy  
w czyszczeniu i zmieści się do większości 
toreb treningowych.



Roller Hybrid jest odpowiedni do szerokiego 
spektrum użycia i zapewnia efekt masażu.
Został zaprojektowany aby rozbijać sploty 
mięśniowe, niwelować napięcie mięśniowe  
i zmniejszać ich sztywność. 

Roller Hybrid jest wykonany z EPP - przyjaznej 
środowisku i w pełni podlegającej recyclingo-
wi pianki. Jest ona niezwykle lekka, a zarazem 
wytrzymała dzięki doskonałym właściwości-
om tłumiącym uderzenia. EPP jest bezwonne, 
odporne na zanieczszczenia i łatwe do sani-
taryzacji.

Roller składa się z 2 elementów  czarno -białe-
go rollera o średniej gęstości oraz czarnego 
cylindra o większej gęstości, który może być 
użytkowany jako wkład usztywniający, roller  
o mniejszej średnicy oraz łącznik rollerów.

Roller Hybrid jest lekki i kompaktowy z łat-
wością zmieści się do większości toreb 
treningowych.

Specyfikacja
• materiał: EPP
• waga: 143 g (w tym insert 33g)
• długość: 32,5 cm
• średnica zewnętrzna rollera: 14 cm
• średnica zewnętrzna cylindra: 6 cm
• powłoka pozwalająca na dokładny masaż
• odporny na pot, brud i łatwy do czyszczenia
• wykonany z EPP - bezwonny, bezpieczny  

i higieniczny do składowania 
• przyjazny środowisku i w pełni podlegający  

procesowi recyclingu
• zaprojektowany tak aby wytrzymać ciągłe,  

intensywne i powtarzalne użytkownie
• kolor: czarny/biały

Roller Hybrid



Spine Roller został zaprojektowany aby roz-
bijać sploty mięśniowe, niwelować napię-
cie mięśniowe i zmniejszać ich sztywność. 
Niezależnie czy jest użytkowany aby zmini-
malizować ból czy też jako codzienny tren-
ing mobility, roller jest skonstruowany tak aby 
jednocześnie pobudzać i rozluźniać głęboką 
tkankę mięśniową.

Spine Roller jest znacznie dłuższy niż pozos-
tałe wałki na rynku. Jego długość, która wyno-
si 45 cm pozwala na swobodne rozbijania 
dużych grup mięśniowych. Geometria ze-
wnętrzna posiada przewężenie na środku 
wałka, które pozwala na pominięcie wyrost-
ków kolczystych kręgosłupa co zwiększa bez-
pieczeństwo korzystania z rollera.

Roller Spine

Wykonany z odpornego PVC i lekkiej i wytrzy-
małej pianki EVA jest odporny na pot, łatwy 
w czyszczeniu i zmieści się do większości 
toreb treningowych.



Spiky Ball to doskonałe narzędzie mobility, 
które dzięki swoim wypustkom doskon-
ale stymuluje głębiej osadzone struktury 
naszego ciała, poprawia krążenie a także 
redukuje napięcie mięśniowe. 

Nacisk punktowy poszczególnych igieł 
będzie doskonałym uzupełnieniem rozbija-
nia powięzi przy użyciu LacrosseBall.

Specyfikacja:
• Materiał: Wysokoudarowe tworzywo sztuczne o 

zwiększonej twardości
• Wymiary: Średnica 85mm
• 5 mm wypustki na całej powierzchni piłki

Spiky Ball



Piłka lacrosse jest najprostszym i najbardziej 
efektywnym narzędziem do zwiększania mo-
bilności. Jest również niezastąpiona przy roz-
bijaniu napięć w splotach mięśniowych, pow-
ięziach i punktów trudnych do rozmasowania.

Zaleca się używanie piłki po ciężkich trenin-
gach siłowych oraz wytrzymałościowych. Gu-
mowa powłoka minimalizuje ślizganie się piłki 
i umożliwia dokładne rozmasowanie wybranej 
część ciała. 

Wersja MTR (kolor czerwony) 
wykonana została z twardszej 
gumy niż czarna wersja piłki 
Lacrosse. 

Wykorzystywana jest przy 
bardziej intensywnym 
masażu mięśni głębokich.

Specyfikacja
• średnica: 63 cm 
• waga: 145 gr (czarna), 169 gr (czerwona)
• skuteczne narzędzie do zwiększania mobilności 
• gumowa powierzchnia ogranicza ślizganie się piłki
• idealna do masażu spiętych splotów mięśniowych
• mała i łatwa do transportu

Piłka Lacrosse

MTR



Squat Pad to element wyposażenia boxa, 
które pozwoli na zwiększenie komfortu pra-
cy ze sztanga podczas wykonywania si-
adów lub unoszenia bioder. 

Squat Pad został wykonany z poliureta-
nu o zamkniętej strukturze, która zabez-
piecza przed wnikaniem potu do pianki. 
Wewnętrzna średnica zapewnia możliwość 
stosowania produktu na większości gryfów 
klasy olimpijskiej.

Specyfikacja:
• Materiał:  Squat pad wykonany z pianki poliuretanowej 

o zamkniętej strukturze,
• Wymiary: Średnica / długość: 10cm / 44,5 cm
• Dostosowany do gryfów o średnicy w zakresie 22-40 

mm

Squat Pad



Fat Gripy to proste i niezwykle skuteczne ro-
związanie, stosowane w celu zmiany śred-
nicy sztangi. Dzięki powiększeniu średnicy 
do 50 mm, musimy wygenerować znacznie 
większą siłę chwytu, co przekłada się na 
zwiększenie skuteczności podczas ćwiczeń 
ze sztangą, hantlami a także na drążku. 

Zewnętrzna powierzchnia Gripów została 
pokrywa antypoślizgową powierzchnią, 
która wzmocni chwyt podczas wykonywania 
ćwiczeń.

Specyfikacja:
• Materiał: Utwardzany technopolimer  
• Wymiary: Średnica / długość: 5,5cm / 12cm

Fat Grip



Podwójna piłka lacrosse MTR jest efektywnym 
narzędziem do zwiększania mobilności, który 
działa jak dwie połączone piłki lacrosse.

Opierając się na biomechanice kręgosłupa, 
podwójna piłka MTR została zaprojektowa-
na aby efektywnie i bezpiecznie wpływać  
na postawę i wpływać na zniwelowanie napięć 
mięśniowych. Podwójna piłka MTR powoduje 
długotrwałe efekty w tkance mięśniowej i może 
być wykorzystywana do zwiększania mobilnoś-
ci kręgosłupa lub rozluźniania splotów mięśnio-
wych w odcinku lędźwiowym i biodrach. 

Specyfikacja
• średnica: 63 mm 
• szerokość: 126 mm
• waga: 324 gr
• skuteczne narzędzie do zwiększania mobilności 
• gumowa powierzchnia ogranicza ślizganie się piłki
• idealna do masażu spiętych splotów mięśniowych
• mała i łatwa do transportu
• kolor: czarny

Podwójna Piłka Lacrosse MTR



Wysokiej jakości, wytrzymała piłka zapewnia 
możliwość trenowania dynamicznej siły i wz-
mocnienia stabilności układu mięśniowego.

Specyfikacja
• średnica: 65cm
• pompka dołączona do produktu
• wzmocniona, anty-wybuchowa guma (dzięki czemu 

powietrze zejdzie powoli z piłki po przekłuciu)
• przykładowe ćwiczenia zilustrowane na tyle  

pudełka

Piłka Treningowa 65cm Anti-Burst



Nowa, ulepszona wersja piłki wallball. Ide-
alne narzędzie do najbardziej efektywnego 
ćwiczenia w treningu funkcjonalnym - podrzu-
tu z przysiadem. Zwiększa siłę, wytrzymałość 
i szybkość. 

Teraz bardziej wytrzymała aby 
sprostać najcięższym treningom.

Specyfikacja
• waga: 20lbs / 9,07 kg, 14lbs / 6,35kg
• kolor: czarny
• wzmacniane szwy
• równomierne rozłożenie wagi w piłce 
• matowa powierzchnia zapewniająca dobry chwyt

Piłka Wall Ball

14 LBS 20 LBS



Piłki slam ball dają możliwość wprowadzania 
nowych, wymagających treningów.

Rzuty piłką typu slam ball znad głowy są 
doskonałym ćwiczeniem całego ciała.  Piłki 
skonstruowane zostały w taki sposób aby sie 
nie odbijały; można było łatwo je złapać i ud-
erzać nimi wielokrotnie o podłogę.

Dostępne w wagach 4kg, 6kg, 8kg, 10 kg, 
15kg, 20kg, and 25kg, gumowane piłki są ide-
alne dla trenujących o zróżnicowanych umie-
jętnościach.

Piłki THORN+fit slam balls są na tyle uniwer-
salne, że można je z powodzeniem stosować 
również jako piłki medyczne.

Specyfikacja
• guma wypełniona piaskiem syntetycznym
• zakres wagowy: 4-25kg
• tolerancja wagi: +/- 3%
• średnica: 25cm (4-10kg), 35 (15-25kg)
• piłka nie odbija się od podłoża
• piłka została wyposażona w oznaczenia wagi

Piłka Slam Ball

4 kg 6 kg

15 kg

8 kg

20 kg

10 kg

25 kg



Produkt który umożliwia trening równowagi  
na każdym poziomie zaawansowania, nie-
zastąpiony również przy rehabilitacji.

Specyfikacja
• średnica: 33cm
• pompka dołączona do produktu
• gładka powierzchnia na górnej warstwie
• karbowana powierzchnia na spodzie
• niezwykle wszechstronny przyrząd do ćwiczeń 

równowagi
• poręczne i łatwe do przenoszenia
• przykładowe ćwiczenia zilustrowane na tyle pudełka

Poduszka Powietrzna 
Do Balansowania



Taśmy resistance bands to doskonałe 
narzędzie do treningu mobility. Ze względu na 
swój rozmiar i kształt nadają się do ćwiczeń 
rozgrzewkowych, rehabilitacyjnych i aktywa-
cyjnych.

Specyfikacja
• ultra cienka, elastyczna i wytrzymała pętla  

z gumy lateksowej
• wymiary: 500mm x 50mm

Taśmy Resistance Band

heavy medium light

grubość 0,65 mmgrubość 0,95 mmgrubość 1,25 mm

Nasze taśmy resistance bands to również wszechstronne 
akcesoria do ćwiczeń stabilizujących zapobiegających 
przyszłym kontuzjom. 



Taśma THORN+fit floss band to doskonałe 
narzędzie do usprawniania działania stawów, 
zwiększania ich mobilności i ruchomości,  
a także rozbijania splotów mięśniowych i akt-
ywacji przyczepów. 

Taśma floss band zapewnia prawidłowy 
ruch który jest kluczowy dla prawidłowe-
go działania stawów i tkanki mięśniowej. 
Obejmuje zakresem również luzowanie 
zastałych mięśni i tkanek a także powolne 
mobilizowanie przyczepów mięśniowych  
i samych stawów. 

Idealna podczas treningów które obejmują 
ciężkie lub wielokrotne przysiady czy wyciska-
nia.

Specyfikacja
• ultra elastyczna i wytrzymała guma lateksowa
• długość: 208cm
• szerokość: 5cm, 10cm (wide)
• grubość: 1mm
• maksymalne rozciągnięcie:  

150% pierwotnej długości

Taśmy Floss Band 
& Floss Band Wide



Taśmy Floss Band 
& Floss Band Wide



Nasze najnowsze narzędzie do mobility, mas-
sage stick MTR (który jest właściwie ręcznym 
rollerem), wyposażony jest w 3-wymiarowy 
roller wykonany z EVA z łożyskami i komfor-
towymi rączkami o podwójnej gęstości.

Massage stick MTR został zaprojektowany 
aby rozbijać sploty mięśniowe, niwelować 
napięcie mięśniowe i zmniejszać ich szt-
ywność. Umożliwia masaż każdej wydzi-
elonej grupy mięśni. 

To przenośny i wszechstronny przyrząd do 
mobility, który przyda się każdemu sportow-
cowi, również podczas podróży i aktywności 
na świeżym powietrzu jako alternatywa dla 
klasycznego rollera.
Massage stick MTR, używany przed i po 
treningu, pozwala zreaksować przetrenowane 
mięśnie, poprawić krążenie, ograniczyć ból i w 
znacznie szybszym tempie wrócić do formy. 
Bez względu czy jesteś crossfiterem, thriatlo-
nistą czy narciarzem, powinieneś mieć mas-
sage stick MTR w swojej torbie treningowej/
podróżnej.

Lekki roller z pianki EVA, umieszczony na 
metalowym trzpieniu, jest wytrzymały, od-
porny na pot, łatwy w czyszczeniu i zmieści 
się do większości toreb treningowych. Dzięki 
specjalnej strukturze jest w stanie zagłębić 
się w tkankę mięśniową i dosięgnąć punkty 
spustowe.

mobility, rehabilitacja, stretching

Specyfikacja
• materiał: pianka EVA
• rączki o podwójnej gęstości
• trzpień z wysokiej jakości łożyskami
• waga: 486g
• długość wraz z rączkami: 53cm
• dlugość rollera: 25cm
• anty-poślizgowa powłoka pozwalająca na dokładny 

masaż
• odporny na pot, brud i łatwy do czyszczenia
• bezpieczny i higieniczny do składowania 
• kolor: czarny z czarno/czerwonymi rączkami

Massage Stick



Nasza najnowsza mata treningowa wyko-
nana została z materiału TPE. Mata jest nie-
zwykle lekka i łatwa w transporcie (mata ma 
4 mm grubości i waży tylko 525g). Nadaliśmy 
naszym matom komfortową strukturę oraz 
teksturę, która zapobiega ślizganiu się maty 
na podłodze.

Mata jest polecana szczególnie dla alergików 
– zamknięte struktury komórek tej maty zapo-
biegają absorpcji potu, brudu itp. Materiał TPE 
jest w 100% biodegradowalny, 

Specyfikacja
• Materiał: TPE (Thermal Plastic Elastomer)
• Długość maty: 172cm
• Szerokość: 61cm
• Grubość: 4mm
• Waga: 525gr

Mata treningowa TPE



Ab Mata ThornFit to doskonałe narzędzie 
do wzmocnienia wszystkich grup mięśni 
brzucha. Specjalnie wyprofilowany kształt 
maty pozwala na zwiększenie zakresu ru-
chu wykonywanych ćwiczeń. Kształt pianki 
o odpowiednio dobranej gęstości doskon-
ale dostosowuje się do naturalnej krzywizny 
kręgosłupa w  odcinku lędźwiowym, przez co 
ćwiczenia wykonywane są w  sposób zapob-
iegający kontuzjom.

Rozkładany spod spodu panel, wykonany z 
pianki pozwala na ustabilizowanie Ab Maty 
ThornFit, zapobiegając jej przesunięciu pod-
czas ćwiczeń.

Specyfikacja
• Szerokość: 30 cm
• Długość (złożona / rozłożona): 36 cm / 72 cm
• Max wys.: 7cm
• Matariał: Pianka o zwiększonej gęstości

AB Mata



Nasze taśmy superband to wszechstronne 
akcesoria do ćwiczeń siłowych, rozciągają-
cych i stabilizujących.

    
• wymiary: 208x1,30x0,45cm
• opór/moc naciągu: 30lbs (~13,61kg)

Specyfikacja
• wymiary: 208x2,10x0,45cm
• opór/moc naciągu: 50lbs 

(~22,68kg)

Specyfikacja
• wymiary: 208x3,20x0,45cm
• opór/moc naciągu: 65lbs 

(~29,48kg)

Taśmy Superband

super mini mini small

Specyfikacja
• wymiary: 208x4,40x0,45cm
• opór/moc naciągu: 100lbs 

(~45,35kg)

medium

Specyfikacja 

• wymiary: 208x6,40x0,45cm
• opór/moc naciągu: 

140lbs(~63,49kg)

large



Taśma Door Band

THORN+fit Door Band to taśma którą można 
zaczepić o futrynę drzwi w celu zamocowania 
gum powerband. 

Dzięki temu możesz ćwiczyć w domu, na wy-
jeździe służbowym lub podczas wakacji.

Specyfikacja
• długość:  27cm 
• szerokość: 25mm
• łatwa do montażu
• mała i łatwa do transportu
• kolor: czarny

Taśma Utility Band

THORN+fit utility loop to taśma którą moż-
na zaczepić o gałąź lub słupek w celu zam-
ocowania gum powerband. 

Dzięki temu gumy nie będą narażone  
na uszkodzenia na nierównościach i os-
trych krawędziach. 

Taśma Utility Strap pozwala na trening przy 
użyciu gum powerband nawet jeśli punkt 
zakotwiczenia jest nierówny lub mógłby usz-
kodzić powłokę gumy. Dodatkowe osłony 
umieszczone na taśmie zapewniają łatwe  
i szybkie zdemontowanie gumy.

Specyfikacja
• długość:  63cm 
• szerokość: 25mm
• może łączyć kilka gum powerband
• łatwe do zawiązania i odwiązania
• zwiększa żywotność gum powerband
• mała i łatwa do transportu
• kolor: czarny



Skakanka Speed Rope jest lekka i niezwykle 
szybka. Długa rączka i zwiększona grubość 
stalowej linki zamkniętej w wytrzymałej 
osłonce znacznie podniosą jakość treningu. 

Polecamy wszystkim którzy rozpoczynają 
przygodę z treningiem funkcjonalnym.

Specyfikacja
• długość rączki: 16cm (całkowita długość: 18,5cm)
• średnica stalowej linki: 3mm (pogrubiona średnica 

dla osiągnięcia lepszego zamachu)
• długość stalowej linki: 3metry
• regulowana długość linki
• transparentna czerwona osłonka linki zabezpieczają-

ca przed przecieraniem
• waga: 118g 

Skakanka Speed Rope



Nasza nowa skakanka Speed Rope 2.0 
została wyposażona w łożyska toczone, 
przez co opory ruchu są zmniejszone do 
minimuum. Długa rączka ze stalowymi 
głowicami i zwiększona grubość stalowej linki 
zamkniętej w wytrzymałej osłonce znacznie 
podnoszą wytrzymałość skakanki i jakość 
treningu.

Specyfikacja
• długość rączki: 16cm (całkowita długość: 18,5cm)
• stalowa łożyskowana głowica
• średnica stalowej linki: 3mm (pogrubiona średnica 

dla osiągnięcia lepszego zamachu)
• długość stalowej linki: 3metry
• regulowana długość linki
• transparentna czerwona osłonka linki zabezpieczają-

ca przed przecieraniem
• torba do przechowywania skakanki (zapobiega 

splątaniu i uszkodzenia linki)
• waga: 105g

Skakanka Speed Rope 2.0



Turbo to topowy model w naszej kolekcji 
skakanek. Dwukolorowe aluminiowe rącz-
ki zakończone stalowymi łożyskowanymi 
głowicami znacznie usprawnią trening  
i pozwolą na jeszcze szybsze wykonywanie 
wod’ów. 

Skakanka Turbo to niezwykle wytrzymały pro-
dukt, który sprawdzi się podczas codziennych 
treningów i zawodów.

Specyfikacja
• długość rączki: 16cm (całkowita długość: 18,5cm)
• aluminiowe rączki ze stalowymi łożyskowanymi 

głowicami
• średnica stalowej linki: 3mm (pogrubiona średnica 

dla osiągnięcia lepszego zamachu)
• długość stalowej linki: 3metry
• regulowana długość linki
• transparentna czerwona osłonka linki zabezpieczają-

ca przed przecieraniem
• torba do przechowywania skakanki (zapobiega 

splątaniu i uszkodzenia linki)
• waga: 192g

Skakanka Turbo



Skakanka Ultra 2.0 to niezwykle techniczny 
i wytrzymały produkt. Aluminiowe rączki 
zakończone obrotowymi, łożyskowanymi 
głowicami wyposażone są w stalowe kulki  
z przelotką w których osadzona jest końców-
ka linki. Dzięki takiej budowie linka porusza się 
swobodnie w kilku płaszczyznach znacznie 
usprawniając trening i pozwalając na ultra szy-
bkie wykonywanie wod’ów. Rączka skakanki 
została wyposażona w radełkowaną strukturę, 
dzięki której skakanka nie wysunie się z dłoni 
nawet podczas długiego treningu.

Specyfikacja
•  długość radełkowanej rączki: 12,2cm (całkowita 

długość: 14,5cm)
• aluminiowe rączki z ruchomymi łożyskowanymi 

głowicami
• średnica rączki: 14mm
• średnica stalowej linki: 3mm (pogrubiona średnica 

dla osiągnięcia lepszego zamachu)
• długość stalowej linki: 3metry
• regulowana długość linki
• transparentna czerwona osłonka linki zabezpieczają-

ca przed przecieraniem
• torba do przechowywania skakanki (zapobiega 

splątaniu i uszkodzenia linki)
• waga: 127g (razem z linką)

Skakanka Ultra 2.0



Jeżeli przetarłeś linkę, nie ma potrzeby 
kupować całej skakanki - wystarczy wynienić 
stalową linkę. Stalowa linka jest zamknięta  
w wytrzymałej osłonce i ma zwiększoną śred-
nicę aby ułatwiać zamach. 

Stalowa linka do skakanki

Nasza linka pasuje do wszystkich mode-
li skakanek THORN+fit. Jest trwała i prosta  
w wymianie.

Specyfikacja
• średnica stalowej linki: 3mm (pogrubiona średnica 

dla osiągnięcia lepszego zamachu)
• długość stalowej linki: 3metry
• transparentna osłonka linki zabezpieczająca przed 

przecieraniem
• w skład zestawu wchodzi linka oraz śrubki do ust-

awiania długości





    OCHRANIACZE
I STABILIZATORY



Ściągacze kolan THORN+fit zapewnia-
ją optymalny komfort, wsparcie i przepływ  
krwii. Noszenie ich może skutkować lepszy-
mi osiągami oraz zmniejszeniem bólu stawu 
kolanowego.

Wykonane z 6mm neoprenu, elastyczne 
ściągacze dostarczają ciągłego wspar-
cia, a dzięki zwiększonej długości (28 cm) 
zapewniają jeszcze lepsze właściwości.
Nasze ściągacze 6mm zapewniają odpow-
iednią kompresję oraz ciepło aby ograniczyć 
bezpośrednie przeciążenie kolan podczas 
przysiadów oraz rwań.

Dodatkowo zostały wyposażone w silikonowy 
pasek ograniczający możliwość zsunięcia się 
ściągacza podczas treningu.

Specyfikacja
• sprzedawane w parch
• grubość: 6mm
• wysokość: 28cm
• silikonowy pasek dla lepszego trzymania 

 
 
 

Rozmiary  
(proszę mierzyć 15 cm poniżej środka kolana): 

• S: 33-35cm
• M: 35-37cm
• L: 37-40cm
• XL: 40-43cm

Ściągacze Kolan 6mm

camo black RD



Ochraniacze piszczeli THORN+fit wykonane 
są z 5mm neoprenu i oddychającej elas-
tycznej tkaniny z całościowym zadrukiem. 
Zapewniają maksymalną ochronę piszczeli 
podczas martwego ciągu, rwania, skoków 
na skrzynię oraz wspinania się po linie.  
Są lekkie, delikatnie opinają łydki i dzięki zam-
kowi są łatwe do założenia. 

Twoje piszczele są dobrze zabezpieczone, 
możesz w 100% skoncentrować się na trenin-
gu.

Specyfikacja
• 5mm wytrzymały neoprene przedniej części
• elastyczny materiał z całkowitym zadrukiem 
• Zamek YKK umożliwiający dopasowanie i łatwe 

zakładanie ochraniacza
• gumka zapewniająca stabilizacje ochraniacza
• silikonowy pasek zapobiegający zsuwaniu się 

ochraniacza
• sprzedawane w parach
• rozmiar: S/M (długość: 35cm, obwód górnej krawęd-

zi: 30cm), L/XL (długość: 40cm, obwód górnej 
krawędzi: 34cm)

Ochraniacze Piszczeli

black camo RD



Elastyczne ściągacze na nadgarstki ułatwiają 
podnoszenie większych ciężarów i zmnie-
jszają ryzyko kontuzji nadgarstków.

Ich funkcją jest ustawienie nadgarstków we 
właściwej pozycji i zapewnienie wsparcia przy 
wyciskaniu sztangi.

Ściągacze o długości 12 cale są idealne 
do większości treningów funkcjonalnych  
i WOD’ów gdzie wsparcie nadgarstka i szyb-
kość są jednakowo ważne. 

Duży zakres elastyczności pozwala na dos-
tosowanie komfortu i wsparcia nadgarstka  
w zależności od potrzeb.

Specyfikacja 

• zmniejszają ryzyko kontuzji nadgarstka
• zapewniają wsparcie bez zmniejszania szybkości 

ruchu
• silikonowy uchwyt i elastyczna pętla pozwala na 

szybkie założenie i zdjęcie ściągacza
• górna warstwa rzepa przykryta jest matowym, mięk-

kim syntetycznym materiałem
• długość: 12” (30,48 cm)
• szerokość 

Ściągacze Na Nadgarstki 12”

black white red



Elastyczne ściągacze na nadgarstki ułatwiają 
podnoszenie większych ciężarów i zmnie-
jszają ryzyko kontuzji nadgarstków.

Ich funkcją jest ustawienie nadgarstków  
we właściwej pozycji i zapewnienie wsparcia 
przy wyciskaniu sztangi.

Ściągacze o długości 24 cale są rekomen-
dowane do treningów z większymi ciężar-
ami, gdzie wsparcie nadgarstka i kontrola  
są znacznie istotniejsze niż szybkość. 

Duży zakres elastyczności pozwala na dos-
tosowanie komfortu i wsparcia nadgarstka  
w zależności od potrzeb.

Specyfikacja
• zmniejszają ryzyko kontuzji nadgarstka
• silikonowy uchwyt i elastyczna pętla pozwala na 

szybkie założenie i zdjęcie ściągacza
• górna warstwa rzepa przykryta jest matowym, mięk-

kim syntetycznym materiałem
• długość: 24” (60,96 cm)
• szerokość 

Ściągacze Na Nadgarstki 24”

black white red



Usztywniacze nadgarstków ułatwiają pod-
noszenie większych ciężarów i zmniejsza-
ją ryzyko kontuzji. Ich funkcją jest ustaw-
ienie nadgarstków we właściwej pozycji  
i zapewnienie wsparcia przy wyciskaniu sztangi. 

Z uwagi na łatwość regulacji siły zacisku  
są idealne do większości treningów funkcjon-
alnych i WOD’ów gdzie wsparcie nadgarstka  
i szybkość są jednakowo ważne. Aby dosto-
sować stopień wsparcia wystarczy zacisnąć 
lub poluzować usztywniacz i przewiązać go 
taśmą.

Usztywniacze Nadgarstków 
Ripstop Cotton Wrist Wraps

black camo

Usztywniacze wykonano z wytrzymałego, 
szybkoschnącego materiału typu “rip-stop” 
posiadającą charakterystyczną strukturalną 
kratkę. Struktura tkaniny pozwala na większe 
przesztywnienie nadgarstka niż w przypad-
ku elastycznych ściągaczy nadgarstka (wrist 
wrapów).



Specyfikacja
• dostosowane do ćwiczeń ze sztangą i ćwiczeń  

gimnastycznych
• idealne do większości WOD’ów
• zmniejszają ryzyko kontuzji nadgarstka
• zapewniają wsparcie bez zmniejszania szybkości 

ruchu
• taśma pozwala na szybkie poluzowanie  

usztywniacza
• wytrzymała tkanina “rip-stop” używana m.in. w mun-

durach wojskowych
• 85% bawełna, 15% polyester
• sprzedawane w parach



Uniknij zdzierania skóry dłoni ze skórkami 
gimnastycznymi THORN+fit!

Skórki wykonane z wysokiej jakości skóry 
zapewniającej komfortowy i precyzyjny 
chwyt. Skóra chroni wnętrze dłoni pod-
czas ćwiczeń. Kształt samej skórki zos-
tał wycięty tak aby dopasować się do 
wnętrza dłoni. Dodatkowo skórki gimnas-
tyczne wyposażone są w strap zapinany  
na rzep dzięki któremu nie przesuwają się 
podczas treningu. Dzięki temu tak dobrze 
chronią dłonie podczas powtarzalnych 
ćwiczeń typu pull-ups lub toes-to-bar.

Specyfikacja 
 

• Zmniejszają ryzyko kontuzji dłoni prowadzące do 
przerw w treningu siłowym

• Dostępne w 3 rozmiarach: S, M, L
• 2 otwory na place
• kolor: czarne z wytłoczonym logo THORN+fit
• sprzedawane w parach

Skórki gimnastyczne

S M L

długość od paska do otworów na palce 10 cm 11 cm 13 cm

szerokość skórki 7 cm 7 cm 7 cm

długość paska 39 cm 39 cm 39 cm



Torba biodrowa THORN+fit Travel pozwala Ci 
zabrać swoje akcesoria i sprzęt aby tenować 
wszędzie i o każdej porze.

Wyjazd służbowy, wypad na weekend czy 
nawet wakacje nie zaburzą Twojego plan 
treningowego.

Idealny zestaw do podróżowania bez obawy 
o utratę formy.

Specyfikacja
• kieszeń na klucze i dokumenty
•  chowana kieszeń na bidon  

lub shaker
• kieszeń na żel lub baton  

energetyczny
• multifunkcjonalne uchwyty  

do zaczepienia kółek, mogą być również  
używane do zamocowania innych przedmiotów 

• tylni panel z korytarzami  
powietrznymi aby zapewnić Twoim plecom komfort 

• torba biodrowa - wykonana z wytrzymałego  
materiału

• kilka przegródek na trzymanie akcesoriów, specjalny 
uchywt na rzep do  
przymocowania skakanki

• regulowana taśma biodrowa  
zapinana na wysokiej jakości klamrę

• kompaktowy i łatwe do przenoszenia
• torba może być używana samodzielnie podczas 

aktywności sportowych takich jak: bieganie,  
jazda na rowerze, jazda na nartach

• kolor: czarny z czerwonymi detalami

Torba Biodrowa TRAVEL





A k c e s o r i aO D Z I E Ż



Supercharger Long Sleeve to nowa jakość 
odzieży kompresyjnej, która pozwoli osi-
ągnąć jeszcze lepsze efekty treningowe. 
Krój z długim rękawem oraz rozlokowanie 
przylegających padów został opracowany w 
sposób, który zapewnia kompresję odpow-
iednich partii ciała. Nacisk generowany przez 
pady niweluje uczucie zmęczenia a także 
przyśpiesza regenerację mięśni.

Supercharger Short Sleeve to kolejna pozy-
cja z lini odzieży kompresyjnej, która pozwoli 
osiągnąć jeszcze lepsze efekty treningowe. 
Krój z krótkim rękawem oraz rozlokowanie 
przylegających padów został opracowany w 
sposób, który zapewnia kompresję odpow-
iednich partii ciała. Nacisk generowany przez 
pady niweluje uczucie zmęczenia a także 
przyśpiesza regenerację mięśni. 

Odzież kompresyjna Supercharger

Supercharger Pants to pozycja z linii odzieży 
kompresyjnej, która pozwoli osiągnąć 
jeszcze lepsze efekty treningowe. Krój leg-
ginsów oraz rozlokowanie przylegających 
padów został opracowany w sposób, który 
zapewnia kompresję odpowiednich partii 
ciała. Nacisk generowany przez pady niwe-
luje uczucie zmęczenia a także przyśpiesza 
regenerację mięśni. 

Zastosowanie perforowanego materiału po-
zwala na wentylację, co poprawia komfort 
pracy na treningu.

S M L XL

Długość od karku do dolnej krawędzi 67 cm 70 cm 74 cm 77 cm

Szerokość 41 cm 43 cm 45 cm 48 cm

Długość rękawa od pachy 48 cm 51 cm 53 cm 55 cm

S M L XL

Długość od karku do dolnej krawędzi 67 cm 70 cm 74 cm 77 cm

Szerokość 41 cm 43 cm 45 cm 48 cm

Short Sleeve

Long Sleeve

Pants S M L XL

Szerokość w pasie 31-40 cm 32-42 cm 33-43 cm 35-46 cm

Długość nogawki na zewnątrz 86 cm 88 cm 90 cm 92 cm

Długość nogawki wewnątrz 66 cm 67 cm 69 cm 72 cm



 
• Krój kompresyjny, generujący na-

cisk na wybrane grupy mięśniowe 
górnej połowy ciała.

• Przewiewny, perforowany materiał 
na plecach.

• Doskonale nadaje się do tren-
ingów typu Crossfit, treningu 
funkcjonalnego.

• Zastosowanie technologii płaskich 
szwów zwiększa komfort noszenia 
odzieży.

Specyfikacja
• Krój kompresyjny, generujący na-

cisk na wybrane grupy mięśniowe 
górnej połowy ciała.

• Przewiewny, perforowany materiał 
na plecach oraz w zgięciu stawu 
łokciowego.

• Doskonale nadaje się do tren-
ingów typu Crossfit, treningu 
funkcjonalnego zabezpieczając 
przed otarciami.

• Zastosowanie technologii płaskich 
szwów zwiększa komfort noszenia 
odzieży.

 
• Krój kompresyjny, generujący na-

cisk na wybrane grupy mięśniowe 
dolnej połowy ciała.

• Przewiewny, perforowany materiał 
na zgięciu stawu kolanowego.

• Doskonale nadaje się do tren-
ingów typu Crossfit, treningu 
funkcjonalnego zabezpieczając 
przed otarciami.

• Zastosowanie technologii płaskich 
szwów zwiększa komfort noszenia 
odzieży.

camo

RD



Koszulki treningowe THORN+fit są niezwykle 
lekkie i skonstruowane w taki sposób aby na-
dawały się do różnego typu treningów. Prze-
projektowane rękawy umożliwiają nieogran-
iczone i jeszcze bardziej komfortowe treningi 
ramion i barków.

Specyfikacja
• krój functional fit (idealny do większości treningów)
• technologia TrainDry™ zastosowana dla zwiększenia 

komfortu i umożliwienia długotrwałego treningu
• koszulka uszyta z 2 rodzajów dzianin dla zapewnienia 

odpowiedniego kroju i funkcjonalności
• tylni panel zaprojektowany tak, aby odprowadzał pot i 

zwiększał komfort podczas ćwiczeń
• przeprojektowany krój rękawów
• płaskie szwy dla zwiększonej mobliności
• duży nadruk sublimacyjny zapewniający doskonałą 

przepuszczalność
• etykieta termiczna “Get fit for your passion”
• miękka taśma na karczku w kontrastowym kolorze
• lekka tkanina o składzie: 95% polyester, 5% elastine
• zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce

Koszulka Techniczna TEAM  
Athlete Edition

S M L XL XXL

Długość od karku do dolnej krawędzi 69 cm 72 cm 74 cm 76 cm  78 cm

Szerokość pod pachami 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm



Spodenki treningowe THORN+fit Combat 
zostały wykonane z wytrzymałego poliestru 
i 4-kierunkowo elastycznego materiału aby 
zapewnić najlepsze właściwości użytkowe  
i pełny zakres ruchów.

Nasz produkt oferuje użyteczne rozwiązania 
konstrukcyjne, wszechstronność oraz komfort.

Spodenki Combat to wielofunkcyjne narzędzie 
do różnego typu Wod’ów, w tym przysiadów  
i padnij-powstań.

Przenieś swój trening na kompletnie nowy 
poziom.

Specyfikacja
• niska waga i wygodny krój                                 
• połączenie wytrzymałego materiału z elastycz-

nym panelled w kroku dla zwiększonego zakresu 
ruchowego

• szeroki pas zapinany na rzep z możliwością regulacji 
wyposażony dodatkowo w wewnętrzne tasiemki 
regulacyjne

• wygodne i trwałe zapięcie wytrzymałe na długotrwałe 
użycie

• wzmocnione rozcięcia
• szybkoschnące właściwości (usprawnione odprow-

adzanie potu)
• zapięcie zakończone gumowym, trójwymiarowym 

logo THORN+fit zapewniające łatwe dopasowanie    
• haftowane logotypy

Spodenki treningowe COMBAT

black LTD camo army green RD

S M L XL XXL

Szerokość w pasie 40 cm 42 cm 44 cm 46 cm  49 cm

Szerokość nogawki w kroku 34 cm 35 cm 37 cm 38 cm 39 cm

Długość nogawki 51 cm 52 cm 53 cm 55 cm 56 cm



Spodenki treningowe THORN+fit Core to 
połączenie wytrzymałego poliestru oraz prze-
wiewnych paneli wykonanych z tkaniny typu 
mesh. Konstrukcja spodenek zapewnia wy-
godę, zwiększoną oddychalność, właściwoś-
ci szybkoschnące i pełen zakres ruchów.

Wyjątkowy krój spodenek Core pozwala na 
używanie ich do zróżnicowanych treningów 
zarówno w boxie jak i na zewnątrz, również do 
sportów wodnych.

Wyobraź sobie przyrodę jako wielką 
przestrzeń treningową! 

Specyfikacja
• niska waga i wygodny krój 
• wygodne i trwałe zapięcie regulowane taśmą
• wzmocnione rozcięcia
• szybkoschnące właściwości (usprawnione odprow-

adzanie potu)  
• haftowana naszywka na prawej nogawce

Spodenki Treningowe CORE

razzle dazzle camo

S M L XL XXL

Szerokość w pasie 40 cm 42 cm 44 cm 46 cm  49 cm

Szerokość nogawki w kroku 32 cm 33 cm 35 cm 37 cm 39 cm

Długość nogawki 47 cm 49 cm 51 cm 54 cm 56 cm



Ulepszona wersja pasa do podnoszenia 
ciężarów Lifter 2.0 jest lekką alternatywą dla 
klasycznych skórzanych pasów. Zapewnia 
mocne i stabilne wsparcie odcinka lędźwio-
wego podczas przysiadów, rwania i martwe-
go ciągu.

Pas zapinany jest na długi, szerszy rzep i wy-
posażony jest w wyższą klamrę z ruchomą 
tuleją dzięki której możemy w pełni dopaso-
wać stopień zapięcia. Pozwala to na swo-
bodne poluzowanie pasa przy przechodzeniu 
od ćwiczeń siłowych do tych które wymagają 
większej mobilności.

Pas Lifter jest jeszcze dokładniej wyprofilowa-
ny w linii bioder i brzucha dzięki czemu nie 
przeszkadza podczas wykonywania nawet 
głębokich przysiadów.

Specyfikacja
• Dostosowane do ćwiczeń ze sztangą m.in. rwania, 

zarzutów, przysiadów, martwego ciągu
• Zapewnia stabilizację odcinka lędźwiowego 
• Lekka konstrukcja z pianki dla zapewnienia większe-

go komfortu
• Stalowa klamra z tuleją umożliwiająca szybkie dopa-

sowanie
• Wysokość pasa w odcinku lędźwiowym - 12,5cm, 

zapięcie obniżone do 9,5cm
• Kolor: czarny
• Rozmiary: XS, S, M, L , XL
• XS (62-74cm) S (69-82cm), M (76-90cm), L (83-

98cm), XL (91-106cm). 
• Pas zapinamy na zakładkę

Pas Do Podnoszenia Ciężarów 
Lifter 2.0



Z E S T A W Y



THORN+fit Travel CROSSKIT pozwala Ci tenować wszędzie i o każdej porze.

Wyjazd służbowy, wypad na weekend czy nawet wakacje nie zaburzą Twojego plan treningowego.
Idealny zestaw do podróżowania bez obawy o utratę formy.



Travel Crosskit PRO

Zestaw zawiera
• Travel waist bag
• Speed rope
• Drewniane kółka gimnastyczne z taśmami
• Gumę Superband mini
• Door band,
• Utility loop



Travel Crosskit PRO+

Zestaw zawiera
• Travel waist bag
• Speed rope TURBO
• Drewniane kółka gimnastyczne z taśmami
• Gumę Superband mini
• Door band,
• Utility loop



Travel Crosskit

Zestaw zawiera
• Travel waist bag
• Speed rope
• Gumę Superband mini
• Door band,
• Utility loop



Travel Crosskit +

Zestaw zawiera
• Travel waist bag
• Speed rope TURBO
• Gumę Superband mini
• Door band,
• Utility loop



Get  f i t  for  your  pass ion



Get  f i t  for  your  pass ion



T    +48 620 00 66
@    info@thornfit .pl

MJST Sp. z o.o.
ul.  Wendy 15
81-341 Gdynia thornfit.pl


