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STABILITY
The Foam Stepper

מדרגה אירובית חדשנית להעצמת חווית האימון

 Stabilityמתאימה במיוחד לספורטאים,
לאימון מקצועי ולספורט שיקומי

המדרגה האולטימיטיבית לאימון בריא ,נכון וסימטרי  -עשויה מחומרים
ידידותיים ,נעימים למגע ונוחים לאימון.
המדרגה האירובית ,פותחה בשיתוף פעולה בין חברת פלציב ישראל
המפתחת ומייצרת מעל  30שנה ,מוצרים מפוליאטילן מוקצף מצולב,
ואופיר אטל ,מאמן כושר המתמחה באימוני כושר לספורטאים מענפי
ספורט שונים ,ובעל  15שנות ניסיון.

יתרונות

אימון יציב ,יעיל ובטוח  -ל Stability -שני צדדים בעלי רמת
קשיחות שונה .כל צד מתאים לאימונים מסוג אחר ,דבר המאפשר שילוב של
מערכי אימון מגוונים המתאימים לכל גיל ,סוג אימון ,כולל אימון שיקומי.
• הצד הרך – מיועד לאימון בתרגילי יציבות
• הצד הקשה – מיועד לאימון אירובי ותרגילי כוח
קלות שימוש ונשיאה – המדרגה קלת משקל במיוחד ,ולכן נוחה לשימוש
ולנשיאה.
אפשרויות אימון מגוונות  -המידות הייחודיות מאפשרות אימון בשכיבה,
ישיבה ובעמידה ,על מנת לאפשר ביצוע תרגילי אימון מותאמים לסוגי
ספורט מגוונים ,ועל פי הצורך הספציפי של המתאמנים.

ניצול אופטימאלי של המדרגה
האירובית

מאפשרת יציבות מעולה בעת האימון
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ניתן לבצע בה מגוון רחב ביותר של תרגילי אימון:
תרגילי כוח ,אירובי ,קואורדינציה ,שיווי משקל ועוד
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אימון המאפשר חיזוק כל שרירי הגוף ,עם דגש על
השרירים המייצבים
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מניעת פציעות מיותרות
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שיקום פציעות קיימות – בעיקר פגיעות ברכיים ,ירכיים ועוד

החומרים של פלציב–יציבות ואיכות מעל לכל
• פוליאטילן מוקצף מצולב ,הניתן לעיבוד בצפיפויות שונות ובעל תכונות המתאימות לשוק הספורט והפנאי.
• חומרים בעלי עמידות גבוהה לאורך זמן ,יציבים ,נעימים למגע ונחשבים למובילים מסוגם בעולם.
• החומרים עומדים בתקני איכות בינלאומיים.
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 STABILITYהמדרגה האירובית
האולטימטיבית לאימון אירובי ,אימון
כוח ,עיצוב הגוף ולאימון שיקומי.

מדרגה לאימון וספורט שיקומי
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חברת פלציב היא מהחברות המובילות בארץ
ובעולם בתחום ייצור ועיבוד פוליאתילן מוקצף
מצולב בעל תאים סגורים וגומי סינטטי.
החברה מונה מעל  400עובדים ופועלת בשוק
הישראלי למעלה מ 40-שנה.
החברה נמצאת בקיבוץ עין הנצי”ב ,ויש לה
ארבעה סניפים נוספים בעולם:
רומניה ,אנגליה ,ארה”ב וקנדה.

מוצרי החברה שימושיים בכל תחום מחיינו :בתעשיית
הבניה בה הם משמשים לבידוד אקוסטי ותרמי,
בתעשיית הרכב לדיפון ולבידוד ,בספורט ובפעילויות
פנאי לאימון יוגה ,לחדרי כושר ,למשטחי משחקים
בגני ילדים ,לגנים ציבוריים ובתחומים רבים נוספים.
החברה אוחזת בתקני האיכות הבינלאומיים:
 ISO 9001:2008ו  ISO 140001וכן של מכון התקנים
הישראלי.
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