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PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH 
SPORT PLUS FITNESS

Elastyczne rozwiązania

Prasa nożna, stepper, wioślarz, orbitrek - poszczególne urządzenia 
przeznaczone są do wzmacniania określonych grup mięśni. 

Przyjęty podział pozwala na łatwe i elastyczne rozplanowanie ob-
szaru rekreacji, by możliwie najlepiej spełniać oczekiwania użytkow-
ników. 

Projekt powstający pod okiem doświadczonej kadry umożliwia ela-
styczne zagospodarowanie przestrzeni, wobec dowolnych kryteriów 
przyjętych przez inwestora.

Własne konfiguracje urządzeń i kolorów

Szerokie możliwości konfiguracji urządzeń pozwalają na stworzenie ide-
alnego pola ćwiczeniowego. Modułowa budowa siłowni pozwala szybko 
i bezpiecznie rozpocząć ćwiczenia, bez konieczności asysty dodatkowej 
osoby. Poziom zaangażowania zależy tylko od możliwości i umiejętności 
ćwiczącego.

Do dyspozycji klienta oddana została pełna gama kolorów z palety RAL 
- co umożliwia tworzenie indywidualnych zestawień kolorystycznych 
urządzeń.

Wysoka odporność na warunki pogodowe (m.in. dzięki malowaniu prosz-
kowemu) gwarantuje - nawet po upływie wielu miesięcy - odpowiedni 
poziom estetyki urządzeń, cieszących oko i ubogacających krajobraz. 

Jakość i bezpieczeństwo

Siłownie Sport Plus to urządzenia zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeń-
stwa, spełniające normy w tym zakresie. 

Wszystkie produkowane przez nas urządzenia posiadają certyfikaty Europejskiego 
Centrum Jakości i Promocji. 
Atest PN-EN 16630:2015-06 oznacza, że urządzenia Sport Plus spełniają polskie oraz 
europejskie standardy bezpieczeństwa. 

Gwarancja na wszystkie urządzenia wynosi 36 miesięcy.
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PODSTAWOWE INFORMACJE:

Wymiary urządzenia 
(wysokość/długość/szerokość): 166 x 125 x 53 cm 

Kolor: dowolny z palety RAL
(domyślnie pomarańczowy oraz szary)

Maksymalna waga ćwiczącego: 130 kg

Podstawa wykonana z rury stalowej 114 mm, rama wykonana z 
rury 60,3 mm, poręcze - rura 35 mm.

Elementy ruchome wykonane z rury 48,3 mm oraz profili 60x40 
mm. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o 
grubości 3 mm.

Całość konstrukcji zabezpieczona przed wpływem czynników 
pogodowych przez malowanie proszkowe w kombinacji dwóch 
kolorów.

ORBITREK  |  80.10.1     

FUNKCJE URZĄDZENIA:

Wzmocnienie mięśni nóg, ramion oraz 
tułowia.

Korzystny wpływ na układ krążeniowo-od-
dechowy.

Poprawa koordynacji ruchowej.

Przyspieszenie redukcji tkanki tłuszczowej.
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PODSTAWOWE INFORMACJE:

Wymiary urządzenia 
(wys./dł./szer.): 135 x 94 x 67 cm 

Kolor: dowolny z palety RAL 
(domyślnie pomarańczowy oraz szary)

Maksymalna waga ćwiczącego: 130 kg

Główny szkielet nośny wykonany na słupie z rury 
114 mm, rama wykonana z rury 60,3 mm oraz 35 
mm. Poręcze wykonane  z rury 35 mm. Pedała z 
elementami stopnic wykonane z blachy aluminiowej 
ryflowanej. 

Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej. 

Całość konstrukcji zabezpieczona przed wpływem 
czynników pogodowych przez malowanie proszko-
we w kombinacji dwóch kolorów.

ROWEREK  |  80.10.2   

FUNKCJE URZĄDZENIA:

Wzmacnia mięśnie nóg i tułowia. 

Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-
oddechowy. 

Poprawia koordynację ruchową. 

Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej.
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PODSTAWOWE INFORMACJE:

Wymiary urządzenia 
(wysokość/długość/szerokość): 137 x 48 x 96 cm 

Kolor: dowolny z palety RAL 
(domyślnie pomarańczowy oraz szary)

Maksymalna waga ćwiczącego: 130 kg

Główny szkielet nośny wykonany na słupie z rury 114 mm, 
rama wykonana z rury 60 mm, poręcze z rury 
35 mm. 
Elementy ruchowe wykonane z rury 35 mm, ze stopnicami z 
blachy aluminiowej ryflowanej. 

Elementy złączne ze stali nierdzewnej. 

Całość konstrukcji zabezpieczona przed wpływem czynników 
pogodowych przez malowanie proszkowe w kombinacji dwóch 
kolorów.

BIEGACZ  |  80.10.3

FUNKCJE URZĄDZENIA:

 Wzmacnia mięśnie   
 nóg i brzucha. 

 Korzystnie wpływa na  
 układ krążeniowo-od-   
 dechowy. 
 
Wspomaga redukcję 
 tkanki tłuszczowej. 
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PODSTAWOWE 
INFORMACJE:

Wymiary urządzenia 
(wys./dł./szer.): 74 x 101 x 91 cm 

Kolor: dowolny z palety RAL 
(domyślnie pomarańczowy oraz szary)

Maksymalna waga ćwiczącego: 130 kg

Główny szkielet nośny wykonany na słu-
pie z rury 114 mm, całość oparta na ramie 
wykonanej z rury  76,3 mm. 
Poręcze z rury 35 mm. 

Elementy ruchome wykonane z profili 
40x40 mm, ze stopnicami z blachy alumi-
niowej ryflowanej. 

Całość konstrukcji zabezpieczona przed 
wpływem czynników pogodowych przez 
malowanie proszkowe w kombinacji 
dwóch kolorów.

WIOŚLARZ  |  80.10.4

FUNKCJE URZĄDZENIA:

Wzmacnia mięśnie nóg, ramion, 
tułowia i pleców.
 
Korzystnie wpływa na układ krążenio-
wo-oddechowy.
 
Poprawia koordynację ruchową. 

Wspomaga redukcję tkanki tłuszczo-
wej. 
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PODSTAWOWE INFORMACJE:

Wymiary urządzenia 
(wysokość/długość/szerokość): 196 x 73 x 94 cm 

Kolor: dowolny z palety RAL 
(domyślnie pomarańczowy oraz szary)

Maksymalna waga ćwiczącego: 130 kg

Główny szkielet nośny wykonany na słupie z rury 114 mm, 
do którego przyspawany jest wspornik nośny ramion. 

Konstrukcja siedziska wykonana z profilu 40x40 mm. 

Ramiona ruchome górne wykonane z rury 35 mm, elementy 
konstrukcyjne z blachy wycinanej laserowo. 

Elementy złączne ze stali nierdzewnej.

Całość konstrukcji zabezpieczona przed wpływem 
czynników pogodowych przez malowanie proszkowe w 
kombinacji dwóch kolorów.

MOTYL A  |  80.10.5

FUNKCJE URZĄDZENIA:

Wzmacnia mięśnie klatki 
piersiowej, pleców i ramion. 

Korzystnie wpływa na układ 
krążeniowo-oddechowy. 

Poprawia koordynację 
ruchową.
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PODSTAWOWE  INFORMACJE:

Wymiary urządzenia 
(wys./dł./szer.): 202 x 117 x 63 cm 

Kolor: dowolny z palety RAL 
(domyślnie pomarańczowy oraz szary)

Maksymalna waga ćwiczącego: 130 kg

Konstrukcja nośna na słupie z rury 114 mm. Część 
ruchoma wykonana z rury 60 mm, krańcowe położenia 
ustalone przez system gumowych odbojników. Elemen-
ty złączne ze stali nierdzewnej. Stopnice wykonane z 
blachy aluminiowe ryflowanej.

Całość konstrukcji zabezpieczona przed wpływem 
czynników pogodowych przez malowanie proszkowe w 
kombinacji dwóch kolorów.

PRASA NOŻNA  |  80.10.9

FUNKCJE URZĄDZENIA:

Wzmacnia mięśnie klatki 
piersiowej, pleców i ramion. 
 
Poprawia koordynację 
ruchową. 

Wspomaga redukcję tkanki 
tłuszczowej. 



10

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Wymiary urządzenia 
(wysokość/długość/szerokość): 194 x 102 x 79 cm 

Kolor: dowolny z palety RAL 
(domyślnie pomarańczowy oraz szary)

Maksymalna waga ćwiczącego: 130 kg

Główny szkielet nośny wykonany na słupie z rury 114 mm, do 
którego przyspawany jest wspornik nośny ramion wykonany z 
rury  60 mm. Ramiona ruchome górne i konstrukcja siedziska 
wykonane z rury 42 mm, elementy konstrukcyjne z blachy 
wycinanej laserowo. 

Całość konstrukcji zabezpieczona przed wpływem 
czynników pogodowych przez malowanie proszkowe w kombi-
nacji dwóch kolorów.

FUNKCJE URZĄDZENIA:

   Wzmacnia mięśnie klatki   
   piersiowej, pleców i ramion. 
   
   Korzystnie wpływa na 
   układ krążeniowo-oddecho
   wy. 

   Poprawia koordynację   
   ruchową.

WYCIĄG GÓRNY  |  80.10.7
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PODSTAWOWE  INFORMACJE:

Wymiary urządzenia 
(wys./dł./szer.): 129 x 54 x 81 cm 

Kolor: dowolny z palety RAL 
(domyślnie pomarańczowy oraz szary)

Maksymalna waga ćwiczącego: 130 kg

Konstrukcja nośna na słupie z rury 114 mm. Część ruchoma 
wykonana z rury 60 mm. Krańcowe położenia ustalone przez 
system gumowych odbojników. Poręcze wykonane z rury 35 
mm. Elementy złączne ze stali nierdzewnej. Stopnice wykona-
ne z blachy aluminiowe ryflowanej. 

Całość konstrukcji zabezpieczona przed wpływem czynników 
pogodowych przez malowanie proszkowe w kombinacji 
dwóch kolorów.

FUNKCJE URZĄDZENIA:

   Wzmacnia mięśnie klatki piersiowej, 
   pleców i ramion. 
 
   Poprawia koordynację. 
   
   Wspomaga redukcję tkanki   
   tłuszczowej. 

WAHADŁO  |  80.10.10

631

810

81
0
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PODSTAWOWE INFORMACJE:

Wymiary urządzenia 
(wysokość/długość/szerokość): 156 x 125 x 62 cm 

Kolor: dowolny z palety RAL 
(domyślnie pomarańczowy oraz szary)
Maksymalna waga ćwiczącego: 130 kg

Konstrukcja nośna na słupie z rury 114 mm. Część ruchoma – 
steper - osadzona na wsporniku wykonanym z podwójnej rury 
48,3 mm, krańcowe położenia ustalone przez system gumowych 
odbojników. Poręcze wykonane z rury 35 mm. Po przeciwnej 
stronie platforma obrotowa -twister- z łożyskowanym systemem 
obrotu. Elementy złączne ze stali nierdzewnej. Stopnice stepera 
oraz wykończenie platformy obrotowej twistera wykonane z 
blachy aluminiowej ryflowanej.

Całość konstrukcji zabezpieczona przed wpływem 
czynników pogodowych przez malowanie proszkowe 
w kombinacji dwóch kolorów.

STEPPER-TWISTER  |  80.10.11

FUNKCJE URZĄDZENIA:

Wzmacnia mięśnie nóg, bioder i brzucha.
 
Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-
-oddechowy.
 
Poprawia koordynację ruchową.
 
Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. 

15
62

1279

625

1
5
6
2

1279

625
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PODSTAWOWE INFORMACJE:

Wymiary urządzenia 
(wys./dł./szer.): 301 x 5 x 309 cm 

Kolor: dowolny z palety RAL 
(domyślnie pomarańczowy oraz szary)

Maksymalna waga ćwiczącego: 130 kg

Konstrukcja składa się z trzech słupów wykonanych z profili stalowych 
90x90 mm i wysokości od 2,5 do 3,0 m.
Do słupów przykręcone są dwie poprzeczki wykonane z pręta 31 mm. Roz-
staw słupów 150 cm. Elementy złączne ze stali nierdzewnej.

Całość konstrukcji zabezpieczona przed wpływem czynników pogodowych 
przez malowanie proszkowe w kombinacji dwóch kolorów.

DRĄŻEK UNIWERSALNY  |  80.10.13

FUNKCJE URZĄDZENIA:

Wzmacnia mięśnie klatki piersiowej, pleców, 
brzucha i ramion. 
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PODSTAWOWE 
INFORMACJE:

Wymiary urządzenia 
(wys./dł./szer.): 129 x 71 x 76 cm 

Kolor: dowolny z palety RAL 
(domyślnie pomarańczowy oraz szary)

Maksymalna waga ćwiczącego: 130 kg

Konstrukcja nośna na słupie z rury 114 
mm. Elementy ruchome wykonane z rury 
48,3 mm oraz profili 50x30 mm krańcowe 
położenia ustalone przez system gumo-
wych odbojników. 

Poręcze wykonane z rury 35 mm. 
Elementy złączne ze stali nierdzewnej. 
Stopnice wykonane z blachy aluminiowej 
ryflowanej. 

Całość konstrukcji zabezpieczona przed 
wpływem czynników pogodowych przez 
malowanie proszkowe w kombinacji 
dwóch kolorów.

FUNKCJE URZĄDZENIA:

Wzmacnia mięśnie nóg i brzucha. 

Korzystnie wpływa na układ 
krążeniowo-oddechowy.
 
Poprawia koordynację ruchową. 

Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. 

PRZYWODZICIEL-ODWODZICIEL  |  80.10.12
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PODSTAWOWE  INFORMACJE:

Wymiary urządzenia 
(wys./dł./szer.): 194 x 82 x 79 cm 

Kolor: dowolny z palety RAL 
(domyślnie pomarańczowy oraz szary)

Maksymalna waga ćwiczącego: 130 kg

Główny szkielet nośny wykonany na słupie z rury 114 
mm, wspornik nośny ramion wykonany z rury  60 mm. 
Poręcze i konstrukcja siedziska wykonana profilu 40x40 
mm. Ramiona ruchome górne wykonane z rury 35 mm, 
elementy konstrukcyjne z blachy wycinanej laserowo. 
Elementy złączne ze stali nierdzewnej. 

Całość konstrukcji zabezpieczona przed wpływem 
czynników pogodowych przez malowanie proszkowe w 
kombinacji dwóch kolorów.

PRASA RĘCZNA  |  80.10.15

FUNKCJE URZĄDZENIA:

    Wzmacnia mięśnie klatki  
    piersiowej i ramion. 
 
    Poprawia koordynację 
    ruchową. 

    Wspomaga redukcję tkanki   
    tłuszczowej. 
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PODSTAWOWE  INFORMACJE:

Wymiary urządzenia 
(wys./dł./szer.): 173 x 119 x 51 cm 

Kolor: dowolny z palety RAL 
(domyślnie pomarańczowy oraz szary)

Maksymalna waga ćwiczącego: 130 kg

Główny szkielet nośny wykonany na słupie z rury 114 mm, 
wahacze wykonane z rury 60,3 mm, płozy wykonane z profilu 
60x40 mm, drążki z rury 35 mm. 
Stopnice wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej. Elemen-
ty złączne ze stali nierdzewnej. 

Całość konstrukcji zabezpieczona przed wpływem czynników 
pogodowych przez malowanie proszkowe w kombinacji 
dwóch kolorów.

FUNKCJE URZĄDZENIA:

  Wzmacnia mięśnie nóg, 
  ramion i tułowia.
 
  Korzystnie wpływa na układ 
  krążeniowo-oddechowy.

  Poprawia koordynację.

NARCIARZ  |  80.10.16
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JEŹDZIEC  |  80.10.29

PODSTAWOWE  INFORMACJE:

Wymiary urządzenia 
(wys./dł./szer.): 125 x 119 x 119 cm 

Kolor: dowolny z palety RAL 
(domyślnie pomarańczowy oraz szary)

Maksymalna waga ćwiczącego: 130 kg

Główny szkielet nośny wykonany na słupie z rury 114 mm, 
Rama siedziska wykonana z profilu 60 x 40 mm. Poręcze z 
rury 35 mm. 

Elementy złączne ze stali nierdzewnej. 

Całość konstrukcji zabezpieczona przed wpływem czynników 
pogodowych przez malowanie proszkowe w kombinacji 
dwóch kolorów.

FUNKCJE URZĄDZENIA:

   Wzmacnia mięśnie nóg, 
   ramion i tułowia.
   Korzystnie wpływa na układ 
   krążeniowo-oddechowy.
   
   Poprawia koordynację 
   ruchową.



18

PODSTAWOWE 
INFORMACJE:

Wymiary urządzenia 
(wys./dł./szer.): 181 x 83 x 71 cm 

Kolor: dowolny z palety RAL 
(domyślnie pomarańczowy oraz szary)

Maksymalna waga ćwiczącego: -

Główny szkielet nośny wykonany na 
słupie z rury 114 mm, wsporniki.

Wsporniki kół z rury o średnicy 60,3 
mm. Koła wykonane z rury 35mm oraz 
26,9mm. 

Elementy złączne ze stali nierdzewnej. 

Całość konstrukcji zabezpieczona przed 
wpływem czynników pogodowych przez 
malowanie proszkowe w kombinacji 
dwóch kolorów.

FUNKCJE URZĄDZENIA:

Wzmacnia mięśnie ramion i pleców. 

Korzystnie wpływa na układ 
kostno-stawowy. 

Poprawia koordynację ruchową.

Doskonałe narzędzie do rozgrzewki.

KOŁA TAI-CHI  |  80.10.24
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PYLON INFORMACYJNY  |  80.10.19

PODSTAWOWE 
INFORMACJE:

Wymiary urządzenia 
(wys./dł./szer.): 240 x 10 x 46 cm 

Kolor: dowolny z palety RAL 
(domyślnie pomarańczowy oraz szary)

Rama tablicy wykonana z rur o średnicy 48,3 mm, 
oparta na słupie z rury 114,3 mm.

Tablica informacyjna o wymiarach 1800 x 350 
mm wykonana z płyty dibondowej (kompozyt 3 
mm, szczotkowane aluminium), połączona nitowo 
z konstrukcją.
Nadruk na tablicy wg preferencji zamawiającego.

Całość konstrukcji zabezpieczona przed wpły-
wem czynników pogodowych przez malowanie 
proszkowe.
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ELEMENTY SYSTEMU SPORT PLUS WORKOUT

Podpora drabinki poziomej
Wykonana z rury fi 48,3 x 2,9 mm.

Element malowany proszkowo.
80.10.100.Z10

Drabinka pozioma, wykonana z rur fi 48,3 x 2,9 mm oraz drążków 
z rur fi 33,7 x 2,9 mm. 

Element malowany proszkowo.
80.10.100.Z9

Podpora drabinki poziomej
Wykonana z rury fi 48,3 x 2,9 mm.

Element malowany proszkowo.
80.10.100.Z7

Drążek stalowy wykonany z rury 
fi 33,7 x 2,9 mm, o długości 181 cm. 

Uchwyty wykonane z rury fi 33,7 x 2,9 mm.
Element malowany proszkowo.

80.10.100.Z8

Drążek stalowy wykonany z  rury fi 33,7 x 
2,9 mm o długości 121 cm.

Element malowany proszkowo.
80.10.100.Z6

Drążek stalowy wykonany z  rury fi 33,7 x 
2,9 mm o długości 181 cm.

Element malowany proszkowo.
80.10.100.Z5

Słup stalowy wykonany z profila 90x90x3 mm o wyso-
kości H=225 cm.

Przeznaczony do łączenia z drążkami w dwóch płasz-
czyznach

Słup malowany proszkowo.
80.10.100.Z4

Słup stalowy wykonany z profilu 
90x90x3 mm o wysokości H=225 

cm. Przeznaczony do łączenia drążka-
mi w jednej płaszczyznie.
Malowany proszkowo.

80.10.100.Z18
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ELEMENTY SYSTEMU SPORT PLUS WORKOUT

Skrzynia o wymiarach 750x600x500 
mm. Konstrukcja malowana proszko-
wo, wykonana z profili 40x40 mm. 

80.10.100.Z19

Słup stalowy wykonany z pro-
filu 90x90x3 mm, o wysokości 

H=175 cm.
 Przeznaczony do łączenia 

drążkami w jednej płasczyźnie. 
Malowany proszkowo.

80.10.100.Z1

Słup stalowy wykonany z pro-
filu 90x90x3 mm, o wysokości 

H=225 cm.
 Przeznaczony do łączenia 

drążkami w jednej płasczyźnie. 
Malowany proszkowo.

80.10.100.Z2

Poręcz wykonana z zagiętej rury o 
średnicy 33,7 mm 

oraz profili 90x90 mm.
Całość malowana proszkowo.

80.10.100.Z17

Ławka skośna wykonana 
z profili 50x40x2 mm.

Blat wykonany z materiałów 
drewnopochodnych

Słup malowany proszkowo.
80.10.100.Z16

Słup stalowy wykonany z pro-
filu 90x90x3 mm, o wysokości 
H=175 cm lub 225 cm, prze-
znaczony do łączenia drążkami 
na kilku wysokościach w celu 

utworzenia drabinki.  
Malowany proszkowo.

80.10.100.Z15
80.10.100.Z14

Drabinka pionowa wykonana z profili 
90x90x3 mm oraz rur 33,7x2 mm. 

Elementy spawane ze sobą. Wysokość 
drabinki 2,25 m

Całość malowana proszkowo. 
80.10.100.Z11
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PRZYKŁADOWE ZESTAWY SYSTEMU SPORT PLUS WORKOUT

ŁAWKA SKOŚNA
DRĄŻEK DWUPOLOWY

Konstrukcja złożona z drążka dwupolowe-
go oraz ławki skośnej zamocowanej do 
drabinki pionowej. 

Słupy wykonane z profilu 90 x 90 mm, 
drążki - rura 35 mm. 
W konstrukcji ławki zastosowano profil 
40 x 40 mm. 

Wszystkie elementy malowane proszkowo 
w kombinacji dwóch kolorów według 
wymagań zamawiającego.

ZESTAW DRĄŻKÓW
PIONOWYCH I POZIOMYCH

Zestaw drążków z drabinką poziomą + 
drabinka pionowa. Słupy wykonane z 
profilu 90 x 90 mm, drążki z rury 35 mm. 
Drabinka pionowa wykonana jako jeden 
element. Drążki są spawane do dwóch 
słupów. 

Wszystkie elementy malowane proszkowo 
w kombinacji dwóch kolorów według 
wymagań zamawiającego.
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ZESTAW DRĄŻKÓW
LINA

Konstrukcja drążki + lina złożony jestz 9 
słupów stalowych oraz drążków pozio-
mych. Słupy wykonane z profilu 90 x 90 
mm, drążki z rury 35 mm. 

Na jednym ze słupów zawieszona jest lina 
o długości 3,00 m. 

Wszystkie elementy malowane proszkowo 
w kombinacji dwóch kolorów według 
wymagań zamawiającego.

PRZYKŁADOWE ZESTAWY SYSTEMU SPORT PLUS WORKOUT
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