
Pilates Complete  
Gruppträningsschema

13 januari – 28 juni 2020

På vårt kvalitativa gruppträningsschema finner du  
klasser i Pilates, Garuda, Yoga och Barre.

BARRE

Öka intensiteten i din pilatesträning och tona musklerna från topp till tå 
med dansanta Barreövningar. På den här klassen tränar du stående vid 
balettstången och använder redskap som Flexband, Toning Balls, Mini 
Stability Ball, Wobblies, Ankle tubing och Towel.

BOLL/RULLE

Utmana din balans och träna de djupa stabiliserande musklerna i kroppen. 
På den här klassen tränar du med redskapen Pilatesboll eller Foamroller 
samt Flexband, Toning Balls och Halo.

COMPLETE

Funktionell och utmanande cirkelträning där styrke- och rörlighetsövningar 
varvas med kondition och balans. På den här klassen tränar du med olika 
pilatesredskap och reformer. 

GARUDA

Fokusera på flöde, rytm och variation på den här klassen som är en 
blandning av yoga, pilates och dans. På den här klassen tränar du på mattan 
och med Brick, Resistance Bands och Barre.

YOGA

På den här klassen tränar du kroppen genom olika asanas (positioner), 
andnings- och avslappningsövningar. Yoga förbättrar koncentrationen, 
bygger styrka samt släpper blockeringar i kroppen. En flödande klass som 
syftar till fysiskt och mentalt välmående.

PROPS

Förbättra koordination, styrka och rörlighet samt forma kroppen på ett 
effektivt sätt. På den här klassen tränar du med redskapen Wobblies, Mini 
Stability Ball, Flexband, Fitness Circle, Toning Balls, Towels, Bosu och Halo. 

MATWORK

Grundläggande träning för att förstå pilatestekniken, lär dig STOTT 
PILATES uppvärmning, essential- samt intermediateövningar. Få bättre 
kroppskontroll, placering och teknik.

MATWORK 2

Koordinativ och intensiv klass. Ta din träning till nästa nivå och förbättra 
uthållighet, styrka och teknik. Snabbare tempo och mer utmanande 
intermediate - och advancedövningar. OBS! Du bör ha grundläggande 
kunskap i pilatesteknik och övningar samt ha tränat pilates i minst 1 termin 
för att delta på denna klass. 

REFORMER

Grundläggande reformerklass för flexibilitet, styrka och uthållighet. På den 
här klassen tränar du i Reformer samt använder redskap som Fitness Circle, 
Mini Stability Ball och Maple Pole.

REFORMER 2

Koordinativ och tonande klass. Uppnå optimala resultat för hela kroppen 
med mer utmanande intermediate- och advancedövningar för styrka, 
balans och uthållighet. OBS! Du bör ha grundläggande kunskap i reformer-
inställningar och övningar samt ha tränat reformer i minst 1 termin för att 
delta på denna klass.

REFORMER BOOST

Högintensiv klass med pulshöjande cardio och hopp på Reformer 
Jumpboard kombinerad med enkla och funktionella styrkeövningar med 
pilatesredskap. Klassen tränas i intervaller för en riktig full body boost!

NYHET! REFORMER FLOW

Flödande och dynamisk reformerklass för dig som har grundläggande teknik 
och tränat reformer under en tid. Fokus ligger på mjuka rörelsesekvenser för 
flexibilitet och styrka med inspiration ifrån pilates, garuda och yoga. På den 
här klassen tränar du i Reformer. OBS! Du bör ha grundläggande kunskap i 
reformer-inställningar och övningar samt ha tränat reformer i minst 1 termin 
för att delta på denna klass.

En gruppträningsklass är 55 min. och rymmer mellan 10-20 personer. 



Med reservation för eventuella ändringar. Kontakta oss för bokning och mer information. 

Vi finns på Kastellgatan 1 i Göteborg. 

031-789 02 22  |  info@pilatescomplete.se  |  www.pilatescomplete.se
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