
Cvičení Vojtovky není snadné,
tak proč si to neulehčit?

Vojta-therapie zu praktizieren ist nicht einfach, 
warum sollte man es also nicht einfacher machen?

Vojta training is not easy, 
so why not make it easier?

Made in Czech Republic



Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie auf diesem Wege ansprechen und Ihnen unser Produkt Fyzioponk vorstellen.
Aufgrund des Gesundheitszustandes unserer Tochter haben wir Erfahrung mit der Vojta-Therapie. Wir waren mit den auf 
unserem Markt erhältlichen Übungsmatten nicht zufrieden. Deshalb haben wir uns daran gemacht, unsere eigene Matte 
zu entwickeln und herzustellen (mehr unter https://www.rehabilitacnipodlozka.cz/). Jetzt ist die Fyzioponk-Übungsmatte 
offiziell auf dem tschechischen und slowakischen Markt erhältlich. Die Hauptaufgabe besteht darin, einen professionellen 
Vojta-Tisch unter häuslichen Bedingungen zu imitieren. 
Die Vorteile von Fyzioponk sind wie folgt:
 • Homogenität der Produkte (Fertigungsverfahren mit CNC und patentierte Fertigungsverfahren)
 •  Die verwendeten Materialien sind zertifiziert, entsprechen dem Öko-Tex Standard 100 Produktionsklasse I, 

beim verwendeten Kunstleder, für den medizinischen Gebrauch bestimmt, seine Desinfektion ist mit 98% 
Alkohol möglich und ist für das Alter von 0-3 Jahren geeignet

 •  Fyzioponk hat die Tests des Gesundheitsministeriums der Tschechischen Republik - Staatliches Institut für 
Arzneimittelkontrolle gemäß der aktualisierten Gesetzgebung der Europäischen Union 2017/745 bestanden. 
Es entspricht der technischen Norm ČSN EN ISO 14971 und ist damit konform mit den EU-Vorschriften. Es ist 
als Medizinprodukt unter der Nummer 01030121 klassifiziert.

 •  Die CE- und MD-Kennzeichnung erlaubt den Einsatz von Fyzioponk auch an professionellen Arbeitsplätzen. 
So hat es beispielsweise seinen Platz auf der pädiatrischen Intensivstation gefunden. 

 • Drei Jahre Garantie
 • Einfache Handhabung, auch beim Transport mit dem Auto

Vážení,
rádi bychom Vás touto formou oslovili a blíže Vám představili náš výrobek Fyzioponk.
Vzhledem ke zdravotnímu stavu naší dcery máme zkušenosti s Vojtovu terapií. Nebyli jsme spokojeni se cvi-
čebními podložkami dostupnými na našem trhu. Proto jsme se pustili do vývoje a výroby podložky vlastní (více 
na https://www.rehabilitacnipodlozka.cz/). Nyní je cvičební podložka Fyzioponk oficiálně v prodeji na českém 
a slovenském trhu. Hlavním úkolem je imitovat profesionální Vojtův stůl v domácích podmínkách. 
Přednosti Fyzioponku jsou následující:
 • Stejnorodost výrobků (výrobní postupy za použití CNC a patentních výrobních postupů)
 •  Použité materiály jsou certifikované, splňují normu Öko-Tex Standard 100 výrobní třídu I, u použité ko-

ženky, určené do zdravotnictví, její dezinfekce je možná 98 % lihem a je vhodná od 0-3 let věku
 •  Fyzioponk prošel testy Ministerstva zdravotnictví ČR – SÚKL dle aktualizovaných právních předpisů evrop-

ské unie 2017/745. Splňuje technické normy ČSN EN ISO 14971, díky čemuž je ve shodě s předpisy EU. 
Je zařazený mezi zdravotnické prostředky pod číslem 01030121

 •  Označení CE a MD umožňuje požití Fyzioponku i na odborných pracovištích. Např. našel své místo na 
dětské jednotce intenzivní péče

 • Tříletá záruka
 • Snadné manipulace, včetně možnosti převozu osobním automobilem

Dear Madam, Dear Sir,
We would like to present you in this form and introduce our product Fyzioponk.
Due to our daughter‘s medical condition, we have experience with Vojta therapy. We were not satisfied with the exercise 
pads available on our market. Therefore, we set out to develop and manufacture our pads (more at https://www.rehabili-
tacnipodlozka.cz/). Now the Fyzioponk exercise mat is officially on sale in the Czech and Slovak markets. The main task is 
to imitate Vojt‘s professional desk in home conditions. 
The advantages of Fyzioponk are as follows:
 • Product uniformity (manufacturing processes using CNC and patented manufacturing processes)
 •  The materials used are certified, and meet the Öko-Tex Standard 100 production class I, the leather is 

used for medical use, its disinfection is possible with 98% alcohol and is suitable for 0-3 years of age
 •  Physioponk has passed the tests of the Ministry of Health of the Czech Republic - SÚKL according to the 

updated EU legislation 2017/745. It meets the technical standards of ČSN EN ISO 14971, which makes it 
compliant with EU regulations. It is classified as a medical device under number 01030121

 •  The CE and MD marking allows the use of Physioponk also in professional workplaces. For example, it has 
found its place in the paediatric intensive care unit 

 • Three-year warranty
 • Easy handling, including the possibility of transportation by car

https://www.rehabilitacnipodlozka.cz/
https://www.rehabilitacnipodlozka.cz/


Základní technické parametry / Basic technical parameters:

Označení
Designation
Bezeichnung

Velikost
Size

Größe

Hmotnost
Weight

Gewicht
Malý
Small
Klein

970×640 mm 8,0 kg

Střední
Medium
Mittel

1270×770 mm 13,2 kg

Velký
Large
Großartig

1600×1000 mm 19,6 kg

Color variant / Farbvariante 
/ Barevné varianty:

•  Bílý / White / Weiß
•  Šedý / Gray / Grau
•  Béžový / Beige
•  Žlutý / Yellow / Gelb
•  Oranžový / Orange
•  Tyrkysový / Turquoise / Türkis
•  Světle zelený / Light green / Hellgrün
•  Tmavě modrý / Dark green / Dunkelblau

Vyber si velikost. / Choose your size. 
/ Wählen Sie Ihre Größe.

Vyber si barvu. / Choose your colour. 
/ Wählen Sie Ihre Farbe.

Visit our website 
on www.rehabilitacnipodlozka.cz, 
order conveniently and the pad 
is on the way :) 

If you have any questions 
feel free to e-mail us on 
info@rehabilitacnipodlozka.cz 
or visit our instagram.

mailto:info@rehabilitacnipodlozka.cz


FYZIOPONK
+420 605 407 524 
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