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Fit Reformer PRO

REFORMER PİLATES
katlanabilir ve taşınabilir

EVDE     YAZLIKTA     OFİSTE     PT STUDYOSUNDA



Her Zaman, Her Yerde Reformer Pilates Egzersizleri!

Katlanabilir
Taşınabilir

Fit Reformer PRO

Kuvvet ve esneklik kazanma, günlük yaşam faaliyetlerinin daha kolay yapılması, iyi görünen 

sağlıklı fit bir vücut, omuz, diz vb. sakatlıklar yaşamış kişilerin kuvvetlendirmesi, hamileler için 

doğum öncesi ve sonrası çalışmalar, omurga problemleri, atletik kabiliyetlerin yükseltilmesi 

gibi bir çok alanda kullanılan, en yüksek kalitede, patentli tasarımlara sahip ve estetik 

bütünlük taşıyan ekipmanlar üretiyoruz.

Pilates profesyonellerinin isteğine cevap veren çok sayıda detayı ve yeniliği bünyesinde barından, ihtiyaç duyduğunuz kolay erişim ve 

konforun yanısıra, gerçek anlamda hareket özgürlüğü sunan yeni nesil reformer pilates ekipmanları üretiminde, kullanıcılara güvenli bir 

şekilde hizmet verebilmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi uzun yıllar sürdürdük. Her seviye için ekonomik ve fonksiyonel 

ürünler sunabilmek amacıyla, üretim sürecine sürekli yeni şeyler katarak yolumuza  devam ediyoruz.
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Fit Reformer PRO

Ahşap Reformer Pilates aletlerinin tüm özelliklerini taşımasının yanında katlanabilir olmasından dolayı yer kaplamaz, 

güvenliği ve sağlam yapısıyla Pilates Stüdyoları ve Fitness Salonlarının tercihidir.

Tüm ekipman ve parçaları alanından en kaliteli üretim malzemeleri kullanılarak üretilmiştir.

Portatif
Ancak Profesyonel Özelliklere Sahip

Tüm özellikleri ile (footbar, halat mekanizması) 

katlanabilir bir alet ürettik. Reformer aletinin 

katlanabilir olması kadar taşınabilir olması da 

önemli, rahatlıkla taşıyabilmeniz için yaklaşık 35KG 

ağırlığında. Ayrıca 4 adet tekerlek ile istediğiniz 

noktaya kolayca taşıyabilirsiniz. Sektördeki en hafif 

ve en çok özelliğe sahip Portatif Reformer.



Ayak Barında 5 Farklı açı ile ayarlama yapabilmenizi sağlayan kilit 

sistemi bulunur.

Ayak Barının sağ ve sol bölümlerinden bulunan basmalı pimler 

sayesinde Ayak Barı açılı hareket yapabilir ve sabitlediğiniz açıda 

kilitlenen Ayak Barı hareketleri güvenli yapmanızı sağlar.

Reformer Pilates Aleti ile tümleşik yapıda bulunan Ayak Barı, herhangi 

bir takma-çıkarma işlemi yapmadan çok basit bir şekilde kullanılır.

Reformer Pilates Aleti ile tümleşik yapıda bulunan 

Ayak Barı, herhangi bir takma-çıkarma işlemi 

yapmadan çok basit bir şekilde kullanılır.

Ayak Barında 5 Farklı açı ile ayarlama yapabilmenizi 

sağlayan kilit sistemi bulunur.

Ayak Barının sağ ve sol bölümlerinden bulunan 

basmalı pimler sayesinde Ayak Barı açılı hareket 

yapabilir ve sabitlediğiniz açıda kilitlenen Ayak Barı 

hareketleri güvenli yapmanızı sağlar.

Ayarladığınız açıda, pimli kilitler ile kilitlenebilen ayak barı sayesinde, 

hareketleriniz artık daha güvenli. Ayak Barının yerinden oynama ve 

çıkma ihtimalini sıfıra indirdik.





Reformer Aletini katlayıp kenara koyduğunuzda 

halat mekanizmasını arama derdine son, çünkü 

Halat Makara bağlantısını katlanabilir ve kilitli 

yaptık. Bu sayede Halat bağlantı mekanizması 

saklama derdine son verdik.

Katlanır Halat Mekanizmasına ek olarak yukarı-aşağı yönde 

hareket edebilen, yükseklik ayarlı Halat Makara bağlantısı 

ürettik. Bu sayede Halat ile yapılan çekme hareketlerinde 

fonksiyonel ayarlar yapabilmenizi sağladık.

Dairesel hareketlerde, makaraların çıkarttığı rahatsız edici sesleri 

ortadan kaldırmak için kullandığımız özel makara başlıklarıyla 

hareketleriniz artık daha rahat ve daha esnek, idmanlarınız daha 

sessiz.



4 Kademeli Yay Bağlantı çubuğu sayesinde, yay 

dirençlerinde farklı kuvvetler uygulayabilirsiniz. Bu 

sayede daha sert veya daha hafif yay dirençlerine 

hassas ayar yapabilirsiniz.
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Yatak mekanizmasında bulunan özel kılavuz tekerler ve ana 

tekerler sayesinde sıfıra yakın bir sessizlikte sürüş imkanı 

sunuyoruz.

Yatak mekanizması ile aynı genişlikte, çökme problemi olmayan, 

darbe emici özel sünger üzerine, yumuşak deri kaplı yatak.



5 Adet paslanmaz çelikten imal edilmiş direnç yayı. 

(hafif, orta, orta sert, sert) Yayların atmasını ve 

rahatsız edici sesler çıkarmasını engelleyen 

geliştirilmiş yay teknolojisiyle tanışın.

Geniş ve dar omuz ölçüleri için ayarlanabilir, kolay çıkarılabilen 

ve yumuşak deri kaplı omuz başlıkları.

Ahşap Reformer Pilates aletlerinin tüm özelliklerini 

taşımasının yanında katlanabilir olmasından dolayı yer 

kaplamaz, güvenliği ve sağlam yapısıyla Pilates Stüdyoları ve 

Fitness Salonlarının tercihidir.

Aluminyum malzemeden imal edilmiş gövde. 

5 yaylı kızak sistemi

Sıfıra yakın bir sessizlikte sürüş imkanı sunan teker sistemi.

Geliştirilmiş ayak barı sistemi sayesinde ihtiyacınız olan 5 farklı ayak barı açısına istediğinizde rahat ve güvenle 

geçin.

4 Farklı direnç kademesine sahip yay bağlantı çubuğu.

Geniş ve dar omuz ölçüleri için ayarlanabilir ve çıkarılabilir omuz başlıkları.

2 Farklı boyun pozisyonu için optimize edilmiş tek elle ayarlanabilir başlık.

Yayların atmasını ve rahatsız edici sesler çıkarmasını engelleyen geliştirilmiş yay teknolojisi.

5 Adet sessiz direnç yayı. ( hafif, orta, orta sert, sert)

Dairesel hareketlerde, makaraların çıkarttığı rahatsız edici sesleri ortadan kaldırmak için kullandığımız özel 

makara başlıklarıyla hareketleriniz artık daha rahat, idmanlarınız daha sessiz.

Geliştirdiğimiz yeni sistem sayesinde zıplama tahtasını Ayak Barına basitçe monte edebilirsiniz.

Ayak Barı Dikey Ayar: 5 pozisyon

Ayak Barı İleri-Geri Ayar: 4 pozisyon

Uzunluğu: 231 cm (Açık durumda) 120 cm (Katlı durumda)

Yatak ile Birlikte Ağırlığı Yaklaşık: 35 kg

Yatak Yerden Yüksekliği: 15 cm

Genişliği: 55 cm

Ana İskelet Ağırlığı: 28 kg

Yatak Uzunluğu: 100 cm

Yatak Genişliği: 55 cm

Yay Bağlantı Çubuğu: 4 pozisyon

1 kırmızı, 1 mavi, 1 sarı, 1 yeşil, 1 siyah

Box, Zıplama Tahtası, Omuz Başlıkları, Halat ve 2 Adet 

Tutmaç

Standart Yay Seçenekleri :

Standart Aksesuarlar : 



ÜRETİCİ
2 YIL
GARANTİ
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