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Pilates Ekipmanlarımız

BodySystem Equipments
BodySystem Equipments, 2011 yılında araştırmalarına başlayarak ilk prototip ürünlerini 
2015 yılında çıkarmıştır. Bu ilk ürünler, PilateSystem Master eğitmenler tarafından ve deği-
şik  yaş grupları ile çeşitli testlere tabii tutulmuştur. BodySystem ürünleri, Eğitmen ve kul-
lanıcılardan gelen öneriler dikkate alınarak her geçen gün yenilenmekte ve gelişmektedir.

BodySystem ürün yelpazesi şimdilik şu şekildedir:

1. Combo-Cadillac
2. Trans-Reformer
3. Tower Reformer
4. Trans-Chair
5. Klasik Chair
6.  Klasik-ArmChair
7. Duvar Ünitesi
8. Klasik-Ladder Barrel
9. Corrector
10. Arc Barrel
11. Halka
12. Gliding Pad
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Combo-Cadillac

1. Combo-Cadillac, Pilates ile ilgili akla gelebilecek bütün hareketlerin kolaylıkla yapıla-
bildiği kombine bir ekipmandır.

2. Aynı anda mat, reformer, tower ve cadillac olarak kullanılabilme özelliği vardır. 
3. Sağlam olması için fırınlanmış 1. Sınıf kayın keresteden üretilmiştir, insan sağlığına 

zarar vermeyen su bazlı boya kullanılmıştır
4. Taşıyıcı üzerindeki döşemeler hareketlerde maksimum rahatlığı sağlamak amacıyla 

süngerin üstüne sentetik deriyle kaplanmıştır. 
5. Şu an hiç bir markada olmayan yükselebilir taşıyıcısı sayesinden hamileler ve mide 

sorunları olan kişilerle son derece kolay şekilde çalışılabilir.
6. 8 tekerlekli taşıyıcı sistemi sessiz ve pürüzsüz ve akışkan hareket kabiliyeti sağlar, 4 

tekerlek taşıyıcıyı sabitler kalan 4 ü ise hareket sağlar.
7. Baş ve omuzluk kısmı cervical rahatlık ve doğru postür için ayarlanabilir şekilde dizayn 

edilmiştir.
8. Benzerlerinden farklı olarak; omuzluklar arasındaki mesafe, erkek ve kadınlar için ko-

laylıkla ayarlanabilmektedir.
9. İpin uzunluğu ve makaraların hareketliliği sayesinde hareketlerde eklem açıları bozul-

maz.
10. Ahşabı barlara bağlayan 8 birleştirme noktası ile yük-

sek sabitleme ve denge sağlanmıştır. 
11. Ekipmandaki çapraz barlar demir 

üzeri el kaydırmayan özel bir statik 
boyayla boyanmıştır.

12. Hem dikey ve hemde düşey barlar 
arasında hareketli kısa barlar saye-
sinde hareket seçenekleri artar.

13. 6 ana yay kullanılır, barlar için ise 
standart yay sayısı 4’tür.

14. Reformer’dan Cadillac ekipmanına 
çevirirken tüm shoulder rest ve ma-
kara barı komple aşağı inerek tam 
bir hareket alanı sağlanır.

15. Yan Ekipmanları: Trapez, Fuzzy’ler, 
Yaylar, Hundle’lar, Footstrap, Jum-
pBoard, RollBack Bar, Push Trough 
Bar ve Box

16. Ürünlerimiz 2 yıl garanti kapsa-
mındadır.

1.
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Trans-Reformer2.

1. Aynı anda mat, reformer ve tower olarak kullanılabilme özelliği vardır. 
2. Katlanabilme özelliği sayesinde alan tasarrufu sağlar. 
3. Taşıyıcı üzerindeki döşemeler hareketlerde maksimum rahatlığı sağlamak ama-

cıyla süngerin üstüne sentetik deriyle kaplanmıştır.
4. Şu an hiç bir markada olmayan yükselebilir taşıyıcısı sayesinden hamileler ve 

mide sorunları olan kişilerle son derece kolay şekilde çalışılabilir.
5. 8 tekerlekli taşıyıcı sistemi sessiz ve pürüzsüz ve akışkan hareket kabiliyeti sağ-

lar, 4 tekerlek taşıyıcıyı sabitler kalan 4 ü ise hareket sağlar.
6. Baş ve omuzluk kısmı cervical rahatlık ve doğru postür için ayarlanabilir şekilde 

dizayn edilmiştir.
7. İpin uzunluğu ve makaraların hareketliliği sayesinde hareketlerde eklem açıları 

bozulmaz.
8. 6 ana yay kullanılır, barlar için ise standart yay sayısı 4’tür.
9. Reformer’dan Tower ekipmanına çevirirken tüm shoulder rest ve makara barı 

komple aşağı inerek tam bir hareket alanı sağlanır.
10. Yan Ekipmanları: Yaylar, Hundle’lar, Footstrap, JumpBoard, RollBack Bar, Push 

Trough Bar ve Box
11. Ürünlerimiz 2 yıl garanti kapsamındadır.
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Tower Reformer

1. Aynı anda mat, reformer ve tower olarak kullanılabilme özelliği vardır. 
2. Sağlam olması için fırınlanmış 1. Sınıf kayın keresteden üretilmiştir, insan sağlığına 

zarar vermeyen su bazlı boya kullanılmıştır
3. Taşıyıcı üzerindeki döşemeler hareketlerde maksimum rahatlığı sağlamak amacıyla 

süngerin üstüne sentetik deriyle kaplanmıştır.
4. Şu an hiç bir markada olmayan yükselebilir taşıyıcısı sayesinden hamileler ve mide 

sorunları olan kişilerle son derece kolay şekilde çalışılabilir.
5. 8 tekerlekli taşıyıcı sistemi sessiz ve pürüzsüz ve akışkan hareket kabiliyeti sağlar, 4 

tekerlek taşıyıcıyı sabitler kalan 4 ü ise hareket sağlar.
6. Baş ve omuzluk kısmı cervical rahatlık ve doğru postür 

için ayarlanabilir şekilde dizayn edilmiştir.
7. İpin uzunluğu ve makaraların hareketliliği sayesinde 

hareketlerde eklem açıları bozulmaz.
8. 6 ana yay kullanılır, barlar için ise standart yay sayısı 

4’tür.
9. Reformer’dan Tower ekipmanına çevirirken tüm shoul-

der rest ve makara barı komple aşağı inerek tam bir 
hareket alanı sağlanır.

10. Yan Ekipmanları: Yaylar, Hundle’lar, Footstrap, Jump-
Board, RollBack Bar, Push Trough Bar ve Box

11. Ürünlerimiz 2 yıl garanti kapsamındadır.

3.
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Trans-Chair

1. Trans-Chair’lar Pilates Studyolarında üst üste geçirilip alandan tasarruf etmek için 
özel olarak tasarlanmıştır.

2. Studyolarda mutlaka olması gereken ve az yer kaplayan bir ekipmandır.
3. Dayanıklı Alüminyumdan üretilmiş olup korozyona karşı boya ve cila ile kaplanmıştır.
4. Döşemeler hareketlerde maksimum rahatlığı sağlamak amacıyla süngerin üstüne 

sentetik deriyle kaplanmıştır.
5. Standart 4 yay kullanılır.
6. El destek çubukları metaldir, ayarlanabilir ve maksimum sabitleme sağlar. Kolaylıkla 

çıkarılıp takılabilir.
7. Pedal kolunun hareketiyle pedal kapatılarak istediğiniz kadar chair üst üste yerleştiri-

lebilir.
8. Split (ayrılabilen) pedal özelliğiyle tek taraflı çalışmalar yapılabilir.
9. Arkadaki tekerlekleri sayesinden kolaylıkla taşınabilir.
10. Alt kısmındaki sabitleyiciler chairin kaymamasını ve yere daha sağlam yapışmasını 

sağlar.

4.
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Klasik Chair

Klasik-ArmChair

1. Chair, Studyolarda mutlaka olması gereken ve az yer kaplayan 
bir ekipmandır.

2. Sağlam olması için fırınlanmış 1. Sınıf kayın keresteden üretil-
miştir, insan sağlığına zarar vermeyen su bazlı boya kullanıl-
mıştır

3. Döşemeler hareketlerde maksimum rahatlığı sağlamak 
amacıyla süngerin üstüne sentetik deriyle kaplanmıştır.

4. Standart 4 yay kullanılır
5. El destek çubukları metaldir, ayarlanabilir ve maksimum 

sabitleme sağlar. Kolaylıkla çıkarılıp takılabilir.
6. Split (ayrılabilen) pedal özelliğiyle tek taraflı çalışma-

lar yapılabilir.
7. Arkadaki tekerlekleri sayesinden kolaylıkla taşı-

nabilir.

1. Klasik Arm chair üst vücut egzersizlerinin eksiksiz yapılabi-
leceği yeni bir pilates ekipmanıdır.

2. Skapula stabilizasyonunu, fonksiyonel üst vücut 
kuvvetini ve postürü geliştirmek için iyi bir araçtır.

3. Sağlam olması için fırınlanmış 1. Sınıf kayın ke-
resteden üretilmiştir, insan sağlığına zarar ver-
meyen su bazlı boya kullanılmıştır

4. Döşemeler hareketlerde maksimum rahatlığı 
sağlamak amacıyla süngerin üstüne sentetik 
deriyle kaplanmıştır.

5. Standart 4 yay kullanılır

5.

6.
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Duvar Ünitesi

Klasik-Ladder Barrel

1. BodySystem Duvar Ünitesi, stüdyonuzda en küçük alan-
larda bile trapez ve cadillac olarak kullanılıp avantaj sağla-
maktadır.

2. Demir profiller elektro-statik boyası kavrama kolaylığı sağ-
larken çizilmelere karşı kuvvetli bir dış yüzey oluşturmak-
tadır.

3. Üzerinde kullanılan yay tutucular çelik materyalden üretil-
miş ve krom kaplanmış olup kuvvetli ve dayanıklıdır.

4. Push Through Bar dayanıklı ahşap malzemeden üretilmiş 
olup üç farklı yükseklikte kullanıma uygundur.

5. Roll Back Bar ünitesi dört farklı yükseklikte kullanım özelli-
ğine sahiptir.

6. Üzerinde Arm Springs, Leg Springs ve Push Through 
Bar yayları olmak üzere üç farklı yay türü mevcuttur.

1. Omurga sağlığı için üretilmiş en iyi ekipmanlardan biri olan Ladder Barrel stüdyolarda 
vazgeçilmez bir yere sahiptir.

2. Omurga duruşunu ve postürü düzeltir, tüm vücudun esnekliğini arttırır.
3. Stüdyoların tamamlayıcı bir ekipmanı-

dır.
4. Aletin mukavemetini artırmak için 

yaprak şeklindeki ahşap malzemenin 
birbirine yapıştırılıp sıkıştırılması ile elde 
edilen kontrplak ürün kullanılmıştır. Dış 
yüzey, sağlığa zarar vermeyen boya ve 
cila ile kaplanmıştır.

5. Döşemeler hareketlerde maksimum ra-
hatlığı sağlamak amacıyla süngerin üs-
tüne sentetik deriyle kaplanmıştır.

6. Ladder ve Barrel arasındaki mesafe 
ayarı çok pratik şekilde yapılabilir ve ko-
laylıkla kilitlenebilir bir mekanizması var-
dır.

7.

8.
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Corrector

1. Omurga sağlığı için üretilmiş en iyi 
ekipmanlardan biri olan Ladder Barrel 
stüdyolarda vazgeçilmez bir yere sa-
hiptir.

2. Omurga duruşunu ve postürü düzeltir, 
tüm vücudun esnekliğini arttırır.

3. Stüdyoların tamamlayıcı bir ekipmanıdır.
4. Sağlam olması için fırınlanmış 1. Sınıf kayın 

keresteden üretilmiştir, insan sağlığına zarar verme-
yen su bazlı boya kullanılmıştır

5. Döşemeler hareketlerde maksimum rahatlığı sağlamak 
amacıyla süngerin üstüne sentetik deriyle kaplanmıştır.

6. Ladder ve Barrel arasındaki mesafe ayarı çok pratik 
şekilde yapılabilir ve kolaylıkla kilitlenebilir bir mekaniz-
ması vardır.

9.

Arc Barrel

1. Omurganın doğal, güçlü ve esnek yapısını koruyarak karın, sırt ve omuz kaslarını güç-
lendirir.

2. Vücut duruşunu ideal forma sokarak nefes almayı kolaylaştırır.
3. Pilates dışında denge antrenmanları dahil bir çok 

fonksiyonel egzersizlerin de yapılabileceği çok 
yönlü bir ekipmandır.

4. El emeği ile yapıştırılıp preslendikten son-
ra özel bir alet yardımı ile son şekli verilen 
kontrplak malzemeden üretilmiştir. Dış yü-
zey sağlıya zarar vermeyen su bazlı boya 
ile kaplanmıştır. 

5. Hafiftir, kolay taşınabilir, üst üste istiflenerek 
yer kaplamaz.

6. Ekipmanın alt kısmında çıta desteği kulla-
nılmadan özel bir tutkal karışımıyla eğim verildiği 
için arkalı-önlü kullanılabilme özelliği vardır. 

7. Dayanıklıdır. 

10.
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Halka

Gliding Pad

1. Halka, Artistik Cimnastik branşının temel aletlerinden 
birisidir.

2. Özenle sıkıştırılmış yaprak şeklindeki ahşabın el eme-
ğiyle kesilip yuvarlatılması sonucu halka şeklini alır.

3. Sonderece dayanıklı bir yapısı olan halka fonksiyonel 
antreman için fazlaca seçenek sunmaktadır.

4. Ayarlanabilir bantlar sayesinde yüksekliği değiştiri-
lebilir.

5. Ahşap yapısı kolay bir tutuş sağlayıp ellerin 
kaymasını engelleyen bir özelliktedir.

6. Asılma egzersizleri yapıldığı gibi dayanma 
egzersizlerinede olanak sağlar.

7. Taşınabilir özelliği sayesinde antrenman 
ortamlarına kolaylıkla adapte edilebilir.

1. En yeni fitness trendlerinden biri olan Gliding Pad, kuvvet, esneklik, kordinasyon, 
çabukluk, dayanıklılık ve denge becerisini geliştirmek için geniş yelpazeli bir egzersiz 
portföyüne sahiptir.

2. Gliding Pad ile antreman kolaylıkla kardio çalışmalarına dönüştürülebilmektedir.
3. Dış yüzeyi kaymaya elverişli sentetik kumaştan, iç yüzeyi ise sertliğini muhafaza eden 

kauçuk maddeden üretilmiştir.
4. Üzerine eklenen lastik bantlar sayesinde haraket yel-

pazesi genişletilmiştir.  
5. Hem el hemde ayakla yapı-

lan egzersizlere uygun-
dur.

6. Hafif ve ince yapı-
sı sayesinde kolay 
taşınabilir ve aynı 
zamanda stüdyoda 
olduğu kadar ev or-
tamındada kullanıma 
olanak tanır.

11.

12.
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İşyerinizi oluşturmak için ihtiyaç duyacağınız her şeyi PilateSystem bünyesinde bu-
labilirsiniz. Bu hizmet paketi son sistem aletlerin yanı sıra yaratıcı çalışma programları ve 
kolayca uygulaya bileceğiniz rehberlik hizmetlerini de kapsamaktadır. Ülkemizde üretilen, 
uzman eğitmenlerce test edilmiş, elit kitleler tarafından kullanılan, garantili, son sistem 
aletlere en uygun fiyatlarla ulaşmanın keyfini bizimle yaşayın. PilateSystem sizi lider yapa-
cak aletler ile donatır.

PilateSystem Academy, eğitim programı Klasik Pilates Yöntemine dayanmakla birlik-
te, size “sadece ne öğreteceğinizi değil, neyi nasıl öğreteceğinizi” öğretir. Bu sistematik ve 
birbirine geçmiş eğitim programı sizin başarılı olmanız için gerekli olan her şeyi içermekte-
dir. Ürettiğimiz aletlerin etkili kullanımına yönelik olarak oluşturulmuş Klasik Pilates Eğitim 
programına ülkemiz eğitmenlerinin ihtiyacı olan GymBall, MiniBall, LastikBand ve Çember 
gibi ekipmanlar ile alternatif hareketler ve modifikasyonlar da dahil edilmiştir.

PilateSystem Academy, 2013 yılında kurularak profesyonel Pilates topluluğuna sıkıca 
ve köklü bir şekilde tutunmuştur. PilateSystem eğitimi alan her eğitmen için, Klasik yönte-
mi anlamak ve uygulayabilmek her zaman çok önemli olmuştur. Bu nedenle; stüdyoların 
ve oralarda çalışan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını takip etmekte ve ücretsiz Workshop’lar 
düzenlemekteyiz.

PilateSystem eğitmenleri, mesleğe yeni başlayanları destekleme konusunda son de-
rece isteklidir. Her birey ailenin bir üyesi olarak görülür. PilateSystem stüdyoları staj yap-
mak isteyen yeni eğitmenlere her zaman açıktır. Yeni eğitmenler pratik yapabilecekleri 
bir stüdyo bulmakla kalmaz aynı zamanda usta bir eğitmenin tecrübesinden yararlanma 
olanağı da bulur.

PilateSystem sizi lider yapar. Eğitimlerimizi takip edin ve siz de bu heyecan verici eki-
bin bir parçası olmak için bize katılın.

        M. Burcu KANKAL GÜRBÜZ
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