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Jesteśmy przodującym w kraju dystrybutorem profesjonalnego sprzętu sportowego. Oferujemy kompleksowe i 
profesjonalne wyposażenie obiektów sportowych (boisk, hal sportowych, siłowni, klubów fitness) ze szczególnym 
uwzględnieniem obiektów piłkarskich, siatkarskich i lekkoatletycznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w 
profesjonalnym doborze sprzętu i jego montażu. Prowadzimy sprzedaż zarówno hurtową, jak i detaliczną. Działa-
my na terenie całego kraju, a także poza nim. Zaufały nam tysiące klientów, w tym liczne instytucje publiczne. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy,
Zespół Sport Plus
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Wszystkie znaki towarowe, nazwy własne oraz inne oznaczenia, będące własnością odpowiednich producentów, zarejestrowanymi nazwami handlowymi i towarowymi, należą do ich 
prawnych właścicieli i zostały użyte jedynie w celu ułatwienia identyfikacji produktu.

Pomimo, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby zdjęcia oraz opisy techniczne znajdujące się w katalogu jak najdoskonalej prezentowały opisywany produkt, należy traktować je jedynie 
jako dodatkową informację. Nie odpowiadamy za zmiany wynikające z nowej oferty producentów sprzętu, w tym także za zmianę parametrów technicznych. Produkt może wyglądać 
inaczej niż znajdujący się na zdjęciu.

Jeśli są Państwo zainteresowani pozycją nieobecną w niniejszym katalogu - prosimy o kontakt. Produkty zaprezentowane w katalogu stanowią jedynie część szerokiej oferty sportowej 
firmy Sport Plus.
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Podpórka pod kij typu „mostek”
Podpórka typu „mostek”, umożliwia zagranie bili do której 
dostęp jest niewygodny i utrudniony. Mosiężna, solidna 
konstrukcja sprawia, że każde zagranie z przyrządu jest bardzo 
pewne.

Podpórka pod kij typu „pająk”
Typowy „pająk” do gry w 
snookera. Bila idealnie mieści się 
pomiędzy punktami podparcia.

Podpórka pod kij typu „krzyżak”

Mosiężna podpórka w kształcie krzyża 
nakręcana na kij bilardowy. Przydatna 
szczególnie podczas długich zagrań z 
utrudnionym dostępem do zagrywanej bili. 
Kolor srebrny. 

Nasadka kija bilardowego

Nasadka kija bilardowego 
- gwint metalowy

Nasadka kija bilardowego 
- gwint plastikowy

Tip do kija bilardowego w formie 
plastikowej nasadki nabijanej na 
czubek kija.

Tip do kija bilardowego 
montowany poprzez wkręcenie 
metalowego gwintu w czubek 
kija.

Końcówka do kija bilardowego  
o średnicy 12 mm. Montowana  
poprzez wkręcany gwint 
plastikowy.

Stół bilardowy typu spływowego - wszystkie bile wracają do specjalnie 
przygotowanej kieszeni czołowej. Część wewnętrzna składa się z płyty 
MDF.

Parametry stołu:
• Wymiary stołu: 244x132x79 cm
• Wymiar pola gry: 216x104 cm, 18 mm MDF
• Fartuchy: 18 mm, 20 cm szerokości MDF
• Grubość płyty: 18 mm (MDF)

Dodatkowymi elementami wyposażenia stołu, są:
• Komplet bil bilardowych (6 cm obwodu)
• 2 kije (145 cm długości)
• Trójkąt do układania bil przed rozpoczęciem rozgrywki
• 2 kredy do kredowania kija
• Szczotka do czyszczenia sukna.

Dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym stół nie wymaga fachowej wiedzy  
i przeznaczony jest do samodzielnego montażu.

Odbijak gumowy do kija bilardowego
Krótka końcówka do kija bilardowego.  
Wykonana z gumy. Zabezpiecza kij przed 
uszkodzeniem oraz poprawia pewność chwytu.

75-1101

75-112675-1125

75-1101-175-1104

Bilard, stoły piłkarskie | Stoły i akcesoria bilardowe 

Trójkąt bilardowy

75-1105

Plastikowy trójkąt służący do układania 
bil przed rozpoczęciem rozgrywki. 
Dostępna również wersja przeznaczona 
do bil snookerowych.

Bilard Sport Plus 907

Dodatkowe akcesoria bilardowe znajdą Państwo na stronie 65.

75-1281

75-1119



75-1275

75-1276
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Stół do piłkarzyków Sport Plus 125

Elegancki, półprofesjonalny stół do piłkarzyków. Stabilny 
i trwały. Polecany do szkół, świetlic, klubów. 

Parametry techniczne:
• Waga: 62 kg
• Wymiary stołu: 147,5/75/91 cm
• Wymiary pola do gry: 118,6/68 cm, 9 mm płyta MDF
• Nogi stołu: 725x155x36 mm MDF 
• Płyta boczna: 36 mm MDF, szerokość 31.5 cm
• Teleskopowe pręty o średnicy 15.8 mm
•  Rączki wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego 
    nie wyślizgują się z ręki

Stół do piłkarzyków Sport Plus 101D
Stół do piłkarzyków o klasycznej budowie, z przelotowymi, 
chromowanymi drążkami. Wykonany z płyty MDF, ozdobionej 
elementami plastikowymi w miejscu łączenia. Regulowana 
wysokość stołu zapewniona jest dzięki odpowiednio 
skonstruowanym stopkom, umożliwiającym wypoziomowanie. 
Wyposażony w przesuwane liczniki, umożliwiające zliczanie 
punktów dla każdej z drużyn. Po zdobyciu bramki, piłki 
powracają do specjalnie przygotowanej kieszeni. Stół posiada 
opcję samodzielnego montażu. Przeznaczony do użytkowania 
wewnątrz pomieszczeń.

Parametry techniczne:
• Waga: 57 kg
• Wymiary stołu: 140/76/87 cm 
• Wymiary pola gry: 118/68 cm
• Nogi stołu: kwadratowe, wydrążone, 120x120x15 mm 

MDF z dodatkowym wspornikiem ze stali chromowanej
• Drążki zawodników: 15.8 mm, przelotowe
• 4 piłeczki do gry w komplecie (średnica 36 mm)

75-1278

Stół do piłkarzyków Sport Plus 104B

Solidny stół do piłkarzyków o klasycznym wyglądzie. 
Wyposażony w przeciwpoślizgowe stopy i wytrzymałe 
figurki piłkarzy.

Parametry techniczne:
• Waga: 50 kg
• Wymiary stołu: 140/72/86 cm
• Wymiary pola gry: 118/68 cm, 9 mm płyta MDF
• Płyta boczna: 18 mm MDF, szerokość 36 cm
• Nogi stołu: 120x120 mm, 12 mm MDF     
• Drążki zawodników: 15.8 mm, chromowana stal
• 4 piłeczki do gry w komplecie (średnica 36 mm)



75-1279
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Stół do piłkarzyków Sport Plus 113A

Stół do piłkarzyków z automatem wrzutowym. Doskonale sprawdzi 
się we wszystkich miejscach, w których gra jest limitowana.  
W zestawie dołączono 50 żetonów, które umożliwiają uruchomienie 
wrzutnika i rozpoczęcie gry. 
Stół dostępny w wersji indoor (do użytku wewnątrz pomieszczeń).

Parametry techniczne:
•   Waga: 84 kg
•   Wymiary stołu: 140/73/91 cm
•   Wymiary pola do gry: 117/68 cm, 9 mm płyta MDF
•   Płyta boczna: 24 mm MDF, szerokość 40.5 cm
•   Nogi: 120x120 mm, 18 mm MDF, dodatkowa chromowana belka
•   Drążki zawodników: 15.8 mm, chromowana stal
•   W komplecie 5 piłeczek do gry oraz 50 żetonów

Bilard, stoły piłkarskie | Stoły piłkarskie

75-1277

Stół do piłkarzyków Sport Plus 111

Stół do piłkarzyków o charakterystycznym, 
odbiegającym od klasycznego profilu wyglądzie. 
Bramki wykonano z metalu. Licznik goli znajduje 
się za każdą z bramek.

Parametry techniczne:
• Waga: 58 kg
• Wymiary stołu: 140/74/86 cm
• Wymiary pola gry: 118x68 cm, 9 mm płyta 

MDF
• Nogi stołu: 165x30 mm (MDF)
• Drążki do gry: 15.8 mm, przelotowe
• 4 piłeczki do gry w komplecie (średnica 36 mm)
• Metalowe bramki

Stół do piłkarzyków Sport Plus 208

Najmniejszy model w ofercie. Lekki, niewielki, 
solidnie wykonany. Przeznaczony dla najmłodszych 
entuzjastów stołowych rozgrywek w piłkę nożną.

Parametry techniczne:
• Waga: 27 kg
• Wymiary stołu: 121.5/61/81 cm
• Wymiary pola gry: 102/58 cm, 5 mm płyta MDF
• Nogi stołu: 77x30 mm MDF
• Drążki zawodników: 12.7 mm, chromowana stal
• Płyta boczna: 15 mm, 23.5 cm MDF
• 4 piłeczki do gry w komplecie (średnica 31 mm)

75-1280
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SPALDING

Piłki Spalding z serii TF wykonano ze skóry kompozytowej. Gwarantują wyso-
ką wytrzymałość i trwałość. Idealnie nadają się do gry na hali. Świetnie przy-
legają do ręki, umożliwiając niespotykaną dotąd kontrolę. Model TF-1000 Le-
gacy FIBA posiada aprobatę FIBA do rozgrywek na najwyższym szczeblu.

Spalding Platinum Street Ball

Piłka stworzona z myślą o grze na otwartych 
obiektach o nawierzchni bitumicznej, 
asfaltowej, jak również betonowej. 
Specjalna, odporna powłoka syntetyczna 
zapewnia wyjątkowo długą trwałość  
i doskonałą przyczepność do ręki. 
Piłka wykorzystywana w turniejach 
koszykówki ulicznej. Ogromna popularność 
zagwarantowała jej miano najlepszej piłki 
do Streetball’a na świecie. 

Spalding Neverflat Indoor/Outdoor

Piłka Spalding Neverflat posiada opatentowaną 
technologię Nitro Flate, zapobiegającą 
przedwczesnej utracie powietrza i utrzymuje 
ciśnienie do 10 razy dłużej niż tradycyjna piłka 
do koszykówki. 

Dostępna również wersja przeznaczona 
jedynie do gry na zewnątrz (outdoor).

Spalding WNBA Game Ball

Oficjalna piłka meczowa WNBA, przeznaczo-
na do kobiecych rozgrywek. Innowacyjny, 
6-panelowy wzór. Świetny chwyt i kontrola 
w każdych warunkach.

Spalding Tack Soft Pro

Piłka z powłoką kompozytową, zapewnia-
jącą wyjątkową chwytność. Przeznaczona 
do gry na obiektach otwartych i zamknię-
tych. 

Nr Nazwa Rozmiar

1 Spalding TF-1000 Legacy FIBA 6,7

2 Spalding TF-1000 Legacy 5

3 Spalding TF-500 6,7

4 Spalding TF-250 5,6,7

5 Spalding TF-150 3,5,6,7

1-1026-1

1-1016

Spalding Official Game Ball 

Piłka Spalding Official Game Ball to oficjalna 
piłka wykorzystywana do rozgrywek  
w najlepszej lidze koszykarskiej świata - NBA.  
Wykonana ze skóry, spełnia najwyższe  
wymagania jakościowe, wyróżniając się 
wysoką trwałością i wytrzymałością.  

Produkt polecany dla profesjonalistów 
poszukujących najwyższej jakości rozwiązań.

Spalding Street NBA

Piłka z wysokiej jakości gumy kom-
pozytowej, przeznaczona do gry 
na twardych nawierzchniach, gwarantuje 
najwyższą jakość użytkowania. 

1 2

4

3 5

Piłki | Koszykówka

7
rozmiar

7
rozmiar

6
rozmiar
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Meteor Professional

Molten Power Shoot
Jeden z najpopularniejszych modeli  
na rynku. Trwała, wykonana z gumy piłka 
koszowa. Doskonale sprawdzi się w szkole 
lub podczas rekreacyjnej gry na boisku. 

Molten GL7 Official

Piłka posiada certyfikat FIBA Approved 
oraz oficjalny, 12-panelowy design. Wyko-
nana ze skóry o najlepszym uwarstwieniu. 
Podwójnie laminowana, butylo-gumowa 
dętka oraz wewnętrzne nylonowe wzmocnie-
nie zwiększa wytrzymałość piłki i gwarantu-
je utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia  
powietrza. Molten GL7 jest piłką używaną w 
oficjalnych rozgrywkach FIBA, Euroligi oraz 
rozgrywkach ligowych.

Molten GF7 Official

Piłka Molten GF7 Official posiada atest FIBA 
i nowy, oficjalny 12-to panelowy design. 
Skóra syntetyczna zapewnia bardzo dobrą 
przyczepność do ręki. Nylonowa osłonka.  
Oficjalna waga i rozmiar. 

Molten GM7 Official
Molten GM7 to piłka posiadająca 
atest FIBA. Wykonana z wysokiej ja-
kości gumy, z nylonowymi spojeniami  
i butylową dętka. Oficjalny, 12-to panelowy  
design.

Nr Model Rozmiar Numer
katalogowy

1 GF7 7 1-1040

1.2 GF6 6 1-1040-1

1.3 GF5 5 1-1040-2

2 GM7 7 1-1042

2.2 GM6 6 1-1042-1

2.3 GM5 5 1-1042-2

3 GR7 7 1-1014

3.2 GR6 6 1-1014-1

3.3 GR5 5 1-1014-2

Molten GR7 Official
Seniorska piłka Molten wykonana z gumy 
oraz osnowy nylonowej. Podwójnie lamino-
wana butylo-gumowa dętka oraz wewnętrz-
ne nylonowe wzmocnienie. Posiada certyfi-
kat FIBA Approved.

Rozmiar Numer katalogowy

5 1-1054 (brązowo-kremowa)

6 1-1050

7 1-1051 (brązowo-kremowa)

Rozmiar Numer katalogowy 

6 1-1008-1

7 1-1008

Meteor Treningowa FIBA
Wysoka jakość piłki potwierdzona jest apro-
batą FIBA. Doskonałe parametry sprawiają, 
że piłka chętnie wybierana jest do szkół 
oraz do rozgrywek i treningów. Wierzchnia 
warstwa wykonana została z materiału  
Cellular, który doskonale sprawdza się  
zarówno w grze na parkiecie, jak i asfalcie.

1-1002

Profesjonalna piłka do koszykówki, wykonana ze skóry 
kompozytowej. Piłka meczowa, posiada atest FIBA oraz atest 
Niemieckiej Federacji Koszykówki. Oficjalny rozmiar i waga. 

Molten GG7

Nazwa Rozmiar Numer 
katal.

Molten Power Shoot 5 1-1019-2

Molten Power Shoot 6 1-1019-1

Molten Power Shoot 7 1-1019

1 2 3

1

2

3

Piłki | Koszykówka

7
rozmiar

Piłki Meteor Professional przeznaczone są 
do gry na różnej nawierzchni. Doskonale 
sprawdzą się zarówno podczas treningu, 
jak i zawodów. Charakterystycznymi 
cechami piłek Professional są żywotność 
i bardzo dobra chwytność. Polecane dla 
szkół. 

1-1002-1 - kolor brązowy

- kolor brązowo-kremowy

1-1009

Produkt certyfikowany

Produkt certyfikowany
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2

3

5

4

1

Piłka siatkowa o doskonałych parametrach, zaprojekto-
wana wg najwyższych norm firmy Mikasa. Posiada cer-
tyfikaty Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz FIVB.

Mikasa MVA 200

2 Mikasa MVA 330
Piłka siatkowa o panelowej, klejonej konstrukcji. Wy-
konana ze skóry syntetycznej, pozwala na dokładną 
kontrolę piłki.

3 Mikasa MVA 370
Piłka do treningu i rekreacyjnej gry, wzorowana na 
modelu MVA 200. Wykonana z 8 szytych paneli. Układ  
kolorów zapewnia dobrą widoczność. Piłka zgodna z 
normami FIVB.

4 Mikasa MVT 500
Treningowa piłka Mikasa, złożona z klejonych paneli  
o charakterystycznej kolorystyce. Jest to specjali-
styczny produkt, przeznaczony dla rozgrywających. Jej 
dodatkową cechą charakterystyczną, jest zwiększona 
masa, którą uzyskano przy zachowaniu standardowej 
wielkości piłki.

Nr Model Nr katalogowy Rozmiar

1 MVA 200 2-1028 5

2 MVA 330 2-1052 5

3 MVA 370 2-1071 5

4 MVT 500 2-1070 5

6 Mikasa SKV 5
Stworzona z myślą o dzieciach, piłka siatko-
wa o zmniejszonej wadze i piankowej war-
stwie, zmniejszającej ból przy odbiciu. Piłka  
wyróżnia się także delikatną, przyjemną w dotyku  
warstwą wierzchnią. 

Podstawowy model  w  ofercie Mikasa.  
Zbudowana z syntetycznych, szytych maszy-
nowo paneli. Doskonała do gry rekreacyjnej i 
amatorskiej.

Nr Model Nr katalogowy Rozmiar

5 SV 3 2-1037-1 5

6 SKV 5 2-1066 5

7 VSO 2000 2-1049 5

8 MVA 430 2-1085 4

5 Mikasa SV 3
Doskonała do nauki gry w siatkówkę, klejona piłka  
Mikasa. Dzięki oficjalnemu rozmiarowi,  
chętnie wybierana przez szkoły i młodych adeptów  
siatkówki. FIVB Inspected.

Mikasa VSO 20007

5
rozmiar

4
rozmiar

8 Mikasa MVA 430
Piłka siatkowa o panelowej, klejonej kon-
strukcji. Wykonana ze skóry syntetycznej, 
pozwala na dokładną kontrolę piłki.

6

Mikasa VXL20
Piłka do siatkówki plażowej. 
Szyta maszynowo. Odporna na 
warunki pogodowe. Polecana 
do szkół oraz do nauki gry siat-
kówki plażowej.

2-1060

Piłki | Siatkówka

5
rozmiar
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1 Molten V5M 5000
Profesjonalna piłka meczowa firmy Molten wykona-
na z użyciem najnowszej technologii Flisatec, zapew-
niającej lepszą aerodynamikę oraz kontrolę nad piłką. 
Nowatorska kolorystyka zapewnia lepszą widocz-
ność. Piłka posiada atest FIVB Approved.

Nr Model Numer 
katalogowy

Rozmiar

1.1 V4M4500 2-1084 4

2.1 V4M4000 2-1058 4

3.1 V4M1500 2-1057-1 4

Nr Model Nr katalogowy Rozmiar

1 V5M5000 2-1054 5

2 V5M4500 2-1054-1 5

3 V5M2500 2-1083 5

4 V5M2000L 2-1065 5

5 V5M2000 2-1075 5

6 V5M1900 2-1054-2 5

7 V5M1500 2-1054-3 5

6 Molten V5M 1900
Piłka treningowa, wykonana z miękkiego i elastyczne-
go materiału syntetycznego. Szyta ręcznie, 18-pane-
lowa konstrukcja.

7 Molten V5M 1500
Piłka szyta maszynowo. Podwójnie laminowana bu-
tylo-gumowa dętka uniemożliwia przepuszczanie po-
wietrza.

2 Molten V5M 4500
Piłka siatkowa Molten z nowej serii, spełniająca 
wszystkie wymogi FIVB. Skóra syntetyczna, której 
użyto do produkcji piłki charakteryzuje się nadzwy-
czajną miękkością.

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

Model V5M to piłki w oficjalnym rozmiarze 5. 
Seria piłek Molten oznaczona tym symbolem  
gwarantuje zgodność z najwyższymi standardami.

Model V4M to piłki w rozmiarze 4. Idealne dla 
młodszych graczy lub do treningu i doskonalenia 
umiejętności.

3 Molten V5M 2500
Piłka z serii V5M, spełniająca wszystkie wymo-
gi FIVB. Wykonana z szytej maszynowo skóry  
syntetycznej, wyjątkowo miękka w kontakcie.  

Molten V5M 2000L Light Weight 
Molten V5M 20005

Doskonale sprawdzająca się w szkołach piłka prze-
znaczona do treningu lub zajęć sportowych. Dostępna 
wersja lekka w wadze 200-220 g.

4
3.1

4
rozmiar

1 2 3

5
rozmiar

5
rozmiar

4

6

7

Molten BV 5000
Piłka do siatkówki plażowej, speł-
niająca wszystkie wymogi FIVB.  
Wykonana z najwyższej jakości skóry.
  
Podwójnie laminowana, butylo-gumowa  
dętka oraz wewnętrzne nylonowe wzmoc-
nienie zwiększa wytrzymałość piłki oraz  
dłużej utrzymuje odpowiednie ciśnienie 
powietrza. Posiada certyfikat FIVB. 

2-1061

5
rozmiar

Piłki | Siatkówka

5

2.1

4
rozmiar



5
rozmiar
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Gala 5591S
Nowoczesna piłka wykonana 
według  standardów najwyższej 
jakości. Oryginalny design nie 
tylko uatrakcyjnia wygląd piłki, ale 
sprawia, że jest ona lepiej widoczna. 
Piłka Gala 5591S posiada  atest 
FIVB, co gwarantuje najwyższą 
jakość wykonania.

Gala 5581S

5
rozmiar

5
rozmiar

1

2 3

5
rozmiar

1 2

3

Bardzo wysokiej jakości piłka 
siatkowa Gala 5581S charakteryzuje 
się doskonałymi parametrami lotu  
i bardzo dobrą widocznością podczas 
gry. Piłka spełnia wszystkie oficjalne 
parametry i może być przeznaczona 
do gry w zawodach.

Gala 5121S
Wykonana ze skóry syntetycznej (złożonej z mikrowłókien) piłka 
o nowoczesnym wyglądzie. Posiada doskonałe parametry lotu 
i spełnia kryteria wymagane do gry na najwyższym poziomie.

Dostępne są także inne modele piłek siatkowych 
Gala:

Model Rozmiar

BV 5541 S 5

BV 5451 S 5

BV 5551 S 5

BV 4041 S 4

Gala 5091S5
Piłka wykonana z syntetycznej skóry, odpornej na wodę  i 
ścieranie. Miękka w dotyku powierzchnia podnosi przyjemność 
z gry. Spełnia wszystkie oficjalne parametry techniczne, posiada 
aprobatę FIVB. Dostępna w rozmiarze 5.

Gala 4051S6
Piłka przeznaczona do szkoleń w klubach sportowych, 
szkołach lub do rekreacyjnej gry. Obwód piłki 600-610 mm,  
waga 180-200 g. Materiał wierzchni wykonany z syntetycznej 
skóry na bazie mikrowłókien. Rozmiar 4.

Gala 5561S

4

Piłka stworzona do 
treningów, dla szkół 
i do wykorzystania  
w czasie wypoczynku. 
Wykonana z syntetycznej 
skóry, miękkiej i przyjemnej  
w dotyku.

4
rozmiar

5
rozmiar

Piłki | Siatkówka

2-1009

Doskonała piłka siatkowa, przeznaczona do użytku treningowego lub 
rekreacyjnego. Polecana przez doświadczonych graczy oraz początku-
jących. Świetna propozycja dla wszystkich osób szukających solidnej,  
trwałej piłki i przystępnej ceny. Piłka szyta maszynowo, pokryta delikatną 
fakturą typu ‚plaster miodu’.

Olimp Happy

Rozmiar Numer katalogowy

4 2-1090-1

5 2-1090
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5
rozmiar

Piłki | Siatkówka plażowa & Waterpolo

Piłka do siatkówki plażowej, idealna do outdoorowych i rekreacyjnych rozgrywek. Wykonana z miękkiej, 
syntetycznej skóry, pozwala na pełną kontrolę każdego odbicia. Dodatkowo model charakteryzuje się 
dobrymi parametrami lotu. Warstwa wierzchnia zbudowana z 18 szytych maszynowo paneli. 

• Kolorystyka: biało - zielona
• Szycie maszynowe
• Konstrukcja panelowa

Nowoczesna, super miękka piłka, przeznaczona do 
siatkówki plażowej, bardzo dobrze sprawdzająca się 
także w obiektach zamkniętych. Specjalnie przygotowana 
konstrukcja nie chłonie wody. Warstwa wierzchnia 
wykonana z klejonych, bardzo przyjemnych w dotyku, 
pluszowych paneli. Piłka posiada charakterystyczne 
wzornictwo, czyniące ją łatwą do rozpoznania.
Piłka doskonale sprawdza się także w nauce gry w 
siatkówkę.

Treningowo-meczowa piłka przeznaczona 
do młodzieżowych rozgrywek waterpolo. 
Stylistyka została wykonana w oparciu  
o najlepsze modele meczowe, dzięki 
czemu piłka jest doskonale widoczna 
podczas gry. Konstrukcję wykonano 
z naturalnej gumy. Powierzchnia 
piłki pokryta jest lekką fakturą, 
co gwarantuje doskonały uchwyt  
i pełną kontrolę podczas gry. 

Oficjalna piłka do waterpolo, zatwierdzona przez  
FINA. Przeznaczona do rozgrywek kobiecych. 
Nowoczesny design w połączeniu z dużą dbałością 
o wykończenie piłki zaowocowały produktem, 
którego walory doceniane są na zawodach 
o najwyższym stopniu zaawansowania.  
Piłka wykonana jest z gumy. Specjalnie 
przygotowana powierzchnia ułatwia chwyt 
i kontrolę podczas gry. 

Piłka W6000W jest oficjalną piłką 
zatwierdzoną przez FINA, przeznaczoną 
do rozgrywek mężczyzn w waterpolo. 
Powierzchnia o specjalnej fakturze 
ułatwia chwyt i kontrolę piłki.  

19-1182

19-1768

2-1130 2-1130-1

19-1183-1

Mikasa Beach Maniac VXS-BM3

Mikasa Stars

Waterpolo Mikasa Competition 
Junior W6608

Mikasa FINA Game Ball Women W6009W Mikasa FINA  
Game Ball Men W6000W5

rozmiar

4
rozmiar

Piłki do waterpolo
Piłka wodna (waterpolo) to zespołowa 
dyscyplina sportu  uprawiana   na  całym 
świecie – zarówno przez kobiety, jak 
i mężczyzn. W rozgrywce biorą udział  
2 drużyny, z których każda liczy po 7 zawodników.

5
rozmiar

2-1098

5
rozmiar
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Piłki | Piłka nożna

Oficjalna piłka meczowa piłkarskich mistrzostw świa-
ta Brazylia 2014. Wykonana z materiałów najwyższej 
jakości. Bezszwowa powierzchnia zapewnia najlepsze 
parametry gry - idealny tor lotu oraz doskonałą odpor-
ność na warunki pogodowe.

Piłka uzyskała najwyższą ocenę w klasyfikacji FIFA 
- certyfikat Fifa Approved. Rygorystyczne testy doty-
czyły m.in. przeciwdziałania wchłanianiu wody, zacho-
wania kształtu oraz parametrów gry (aerodynamikę, 
prowadzenie) podczas intensywnego użytkowania. 

Materiał: 100% poliuretan
Rozmiar: 5

Adidas Brazuca Official Match Ball

9-1396

9-1392

Adidas Brazuca Competition

Piłka meczowa zaprojektowana specjalnie na Mundial 2014 w Bra-
zyli. Wykonana w technologii Power Balance, posiada znakomite 
parametry gry. Bezszwowa powierzchnia zapewnia bardziej przewi-
dywalny tor lotu oraz znakomitą kontrolę zagrań.
Piłka posiada atest FIFA Approved. Otrzymała najwyższą ocenę w 
testach na wagę, przeciwdziałanie wchłanianiu wody oraz zachowa-
nie kształtu. 

Materiał: 100% poliuretan
Rozmiar: 5

5
rozmiar

5
rozmiar
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Piłki | Piłka nożna

Adidas Brazuca Glider

9-1393-19-1393 9-1393-2

Piłka treningowa stworzona z okazji zbliża-
jących się Mistrzostw Świata w Brazylii. 
Oficjalna waga i rozmiar. Dedykowana do 
gry na nawierzchniach trawiastych. Szyta 
maszynowo, z wysokiej jakości materia-
łów syntetycznych. Doskonała do gry we 
wszystkich warunkach pogodowych. Wy-
posażona w lateksową dętkę oraz zawór 
zwrotny butylowy, który pomaga  zachować 
kształt piłki. 
Dostępna w różnych kolorach. Rozmiar: 5.  9-1393-3 9-1393-4

Adidas Brazuca JuniorAdidas Top Replique

Replika oficjalnej piłki zaprojektowanej specjalnie na Munidal 2014 
w Brazylii. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, w technologii 
bezszwowej. Wyposażona w zawór zwrotny butylowy. Przeznaczo-
na na boiska trawiaste. 

Rozmiar: 5
Materiał: 100% poliuretan

9-1397

Model Numer katalogowy

Junior 290 9-1394

Junior 350 9-1935

Piłki z serii Brazuca przeznaczone dla dzieci w wieku 8-13 lat. Mode-
le wersji Junior charakteryzują się zmniejszoną wagą (od 25 do 40%)
w stosunku do piłek seniorskich, zachowując jednocześnie wysoki 
poziom wykonania.

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar
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Adidas Starlancer III

Adidas F50 Messi

Adidas UEFA Europa League Capitano

Adidas Final Wembley Capitano Match Replica 2013 

Piłka treningowa idealna dla graczy chcących doskonalić swoje umiejętności. Świetnie 
sprawdzi się w szkołach i klubach piłkarskich. Połączenie nylonu z TPU zapewnia 
wyjątkową miękkość i trwałość. Butylowy pęcherz zapobiega odkształceniom, 
gwarantując pewność zagrania. Warstwa zewnętrzna wykonana jest z szytych 
maszynowo paneli. Rozmiar: 5.

Adidas F50 Messi firmowana jest nazwiskiem 
jednego z najwybitniejszych piłkarzy. 
Wykonana z wysokich jakościowo materiałów 
syntetycznych gwarantuje pewność każdego 
zagrania i pełną kontrolę w prowadzeniu gry. 
Szyta panelowo, w charakterystycznym 
wzornictwie, przeznaczona jest szczególnie do 
rozgrywek treningowych lub rekreacyjnych. 
Dzięki swoim parametrom, doskonale sprawdzi 
się w szkołach, podczas zajęć wychowania 
fizycznego lub w szkółkach piłkarskich.

Model będący repliką piłki Ligi Europy UEFA w sezonie 2012/2013. Przeznaczona do gry na naturalnej 
nawierzchni trawiastej. Piłka wykonana z wielowarstwowego poliuretanu oraz bardzo wytrzymałego 
poliestru. Dzięki wysokiej jakości wykonania, charakteryzuje się stabilnością kształtu i pewnie 
zachowuje się podczas gry, umożliwiając kontrolowane i powtarzalne zagrania. 
Doskonale nadaje się jako piłka treningowa lub meczowa. Sprawdzi się w klubach i szkółkach 
piłkarskich. Dostępna w kolorystyce biało - czerwonej, z żółtymi zdobieniami. Piłka w oficjalnym 
rozmiarze 5. 

Replika oficjalnej piłki meczowej rozgrywek UEFA Champions League. Przeznaczona do treningu oraz gry na nawierzchni naturalnej. Wykonana 
z materiałów o wysokiej jakości, pozwalających na pełną kontrolę i wykonywanie dokładnych zagrań. 
Warstwa wierzchnia wykonana została z szytych maszynowo paneli, dostępnych w różnych wersjach kolorystycznych. Uzupełnieniem jest 
lateksowa dętka oraz butylowy zawór zwrotny. 
Dostępna w rozmiarze 5.

Kolor Nr katalogowy

Biało - żółto - czarna 9-1350

Pomarańczowo - niebiesko - biała 9-1350-1

Pomarańczowo - czarno - srebrna 9-1350-2

Żółto - czarno - zielona 9-1350-3

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

9-1348

9-1341

5
rozmiar

5
rozmiar

Piłki | Piłka nożna

9-1346 9-1346-2 9-1346-1
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Nike T90 Strike Lega Calcio
Nike Mercurial

Adidas Munich 2012 Top Training Replica

Adidas Speedcell Competition

Nike Blaze

Treningowa piłka Nike

Replika oficjalnej piłki meczowej Adidas zaprojektowanej specjalnie na finał Ligi Mistrzów Monachium 
2012. Ten model to wysokiej jakości produkt stworzony z myślą o doskonaleniu umiejętności 
piłkarskich i jedna z najlepszych piłek treningowo-meczowych. Wykonana z poliuretanu, zapewnia 
doskonałą wytrzymałość i wysoką stabilność kształtu, nawet podczas intensywnego użytkowania. 
Wierzchnia warstwa wykonana została z klejonych paneli. Piłka przeznaczona na nawierzchnie 
naturalne. 
Idealne wyważenie gwarantuje pewne zachowanie i doskonałą kontrolę podczas każdego zagrania. 
Posiada zawór zwrotny butylowy oraz lateksową dętkę. Piłka posiada atest FIFA Quality Approved 
202.K10. Dostępna w kilku wersjach kolorystycznych. Rozmiar: 5 

Przeznaczona do gry w piłkę nożną na naturalnej nawierzchni. Wykonana z z poliuretanu powlekanego 
PCV zapewniającego doskonałą wytrzymałość i podwyższoną odporność na warunki atmosferyczne. 
Termicznie zgrzewane panele warstwy wierzchniej tworzą doskonałą, jednolitą powierzchnię. Dzięki 
najwyższej jakości wykonania, piłka gwarantuje pewność strzału i idealny tor lotu. Posiada certyfikat 
FIFA Quality Approved. 
Dostępna w kolorze białym, z czarno - czerwonym zdobieniem. Rozmiar: 5

Piłka przeznaczona na boiska trawiaste. Wykonana z wytrzymałych materiałów syntetycznych. Warstwa 
zewnętrzna zbudowana jest z 32 szytych maszynowo paneli. Budowa piłki gwarantuje, że nawet podczas 
gry, nie odkształca się i stale pozwala na wysoką kontrolę. Piłkę wyposażono w zwrotny zawór butylowy 
oraz lateksową dętkę.
Nike Blaze doskonale spisuje się zarówno podczas treningu indywidualnego jak i zespołowego. 
Przewidywalna w locie i po odbiciu od murawy, umożliwia szybką i techniczną grę. Dostępna w wielu 
wariantach kolorystycznych. Rozmiar: 5. 

Bardzo dobrze sprawdzająca się w szkołach i 
szkółkach piłkarskich. Posiada wszystkie parametry 
umożliwiające doskonalenie umiejętności piłkarskich. 
Składa się z 32 wytrzymałych paneli. Wzmocnienia 
z gumy znajdujące się wewnątrz zapobiegają 
odkształceniom. Dostępna w różnych kolorach. 
Rozmiar: 5.

Specjalna edycja piłki z logo włoskiej ligi 
piłkarskiej (Lega Calcio), stworzona z myślą o grze  
na nawierzchni trawiastej. Idealna do ćwiczenia umiejętności 
piłkarskich, w szczególności na zajęciach wychowania 
fizycznego lub w szkółkach piłkarskich. Panele szyte 
maszynowo. Dostępna w wielu wersjach kolorystycznych. 
Rozmiar: 5.

Wykonana z wysokiej jakości 
tworzywa syntetycznego, szyta 
maszynowo. Miękka powłoka 
zapewnia miękkości w odbiorze. 
Przeznaczona do gry na boiskach 
trawiastych. Dostępna w różnych 
wersjach kolorystycznych.  
Piłka w rozmiarze 5.

5
rozmiar

5
rozmiar

9-1345

9-1349

9-1355

9-1130 9-1104

9-1351

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

Piłki | Piłka nożna
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5
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5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar
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Adidas F50 X-ITE
Piłki Adidas z serii F50 X-ITE charakteryzują się 
nowoczesnym designem oraz wyróżniającą kolorystyką. 
Wykonane ze skóry syntetycznej, przeznaczone są 
na nawierzchnię trawiastą. Szczególnie polecane 
do przeprowadzania treningów, do zajęć szkolnych 
oraz gry w klubach. 
Dostępne w różnych wersjach kolorystycznych.

Adidas Tango 12  
Match Ball

Adidas Tango 12 
Top Replique

Adidas Tango 12 
Glider

Adidas Tango 12 
Glider Color

Adidas AdiPure

Adidas Starlancer 

9-1193 9-1193-1 9-1193-29-1196

9-1188-1

9-1181

9-1120

5
rozmiar

Oficjalna piłka Euro 2012. Wyko-
nana w innowacyjnej technolo-
gii, gwarantuje najwyższe para-
metry niezależnie od warunków 
pogodowych. Najwyższą jakość 
poświadcza certyfikat Fifa Ap-
proved. Piłka przeznaczona na 
boiska trawiaste.

Klasyka i nowoczesność jedno-
cześnie. Wykonana w technologi 
bezszwowej, klejona replika ofi-
cjalnej piłki Mistrzostw Europy 
w Polsce i na Ukrainie w 2012 
roku. Przeznaczona na boiska 
trawiaste. Rozmiar: 5.

Tango 12 Glider to wierne od-
wzorowanie piłki meczowej Euro 
2012, przeniesione do linii Glider. 
Wysoka jakość wykonania gwa-
rantuje trwałość i żywotność. 
Piłka dostępna w oficjalnym roz-
miarze 5. 

Wzorowana na jednej z najpo-
pularniejszych piłek ostatnich 
lat - Tango 12, będącej oficjal-
ną piłką piłkarskich Mistrzostw  
Europy 2012 roku. Dostępna w 
różnych wersjach kolorystycz-
nych. Przeznaczona na boiska 
trawiaste. Rozmiar: 5.

Piłkę charakteryzuje wysoka 
odporność na uszkodzenia oraz 
podwyższona trwałość. Piłka  
z prezentowanej serii jest szyta 
ręcznie i składa się z odpowied-
nio wyprofilowanych paneli. 

Piłka nożna firmy Adidas przezna-
czona na nawierzchnię trawiastą. 
Powłoka zewnętrzna została wy-
konana z materiałów syntetycz-
nych. Panele szyte maszynowo. 
Jest to replika piłki Adidas Capi-
tano Finale. Rozmiar: 5.

Adidas Tango 12 Junior 
350

Adidas Finale  
Competition Replica

Piłka o obniżonej wadze. Dostęp-
na w dwóch wersjach.

Idealnie sprawdza się jako pił-
ka treningowa oraz meczowa. 
Starlancer przeznaczona jest 
na nawierzchnię trawiastą. 
Mocne szwy, wykonane ma-
szynowo. Polecana do szkół.

Piłki | Piłka nożna

9-1330-3 9-1330-19-1330-2

Model Nr katalogowy

Junior 350 9-1339

Junior 290 9-1339-1



5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar5

rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar
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Select Team Select Brillant Super Select Contra Select Viking

9-1008 9-1314 9-10979-1149

Przeznaczona do profesjonal-
nego wykorzystania w klu-
bach i do treningów. Wyko-
nana została ze specjalnego 
materiału FPUS 1300, wypo-
sażona w specjalną strukturę 
powierzchni. Szyta ręcznie. 
Najwyższą jakość poświadcza 
atest FIFA APPROVED. Piłka  
w rozmiarze 5.

Znakomita piłka meczowa 
wykonana ze skóry syntetycznej. 
Idealny kształt i perfekcyjny 
tor lotu powodują, że uważana 
jest za najlepszą piłkę meczową 
na świecie. Wybierana przez 
ekspertów piłki nożnej na całym 
świecie. Przeznaczona dla 
klubów i do gry na najwyższym 
poziomie. Posiada aprobatę FIFA. 

Rewelacyjna, uniwersalna piłka 
do gry klubowej i treningowej. 
Bardzo odporna na zniszczenia. 
Szyta, wykonana z trwałego 
materiału syntetycznego (shiny). 
Piłka charakteryzuje się przytłu-
mionym odbiciem, dzięki czemu 
łatwiej ją kontrolować.
Rozmiar: 5

Piłka przeznaczona do gry  
na twardszych nawierzchniach 
takich jak np. sztuczna darń.  
Odznacza się wysoką wytrzy-
małością i trwałością. Spra-
wia wrażenie powolniejszej  
i tym samym łatwiejszej w opa-
nowaniu. Szyta ręcznie. Ma-
teriał zewnętrzny FPUG 1500 
(grain). 

9-1192

9-1036

Select Numero 10

Select Flash Turf

Select Classic

9-1123-1
Odporna na zniszczenia piłka do gry na twardych 
nawierzchniach (beton, asfalt). Idealnie nadaje 
się do gry w każdych warunkach atmosferycz-
nych. Wykonana z poliuretanu, powlekanego war-
stwą gumy, zapewnia zwiększoną wytrzymałość  
na zdzieranie. Piłka 32 panelowa, 5-warstwowa.
Rozmiar: 5.

Podstawowy produkt marki Select, przeznaczo-
ny do gier i zabaw. Szyta ręcznie, idealna na na-
wierzchnię trawiastą. Doskonała do treningów 
dla najmłodszych. Sprawdzone rozwiązanie w 
szkołach. Rozmiar: 5.

9-1154

Select Street Soccer

Rewelacyjna piłka do gry meczowej i trenin-
gowej. Bardzo odporna na zniszczenia. Szyta, 
wykonana z trwałego materiału syntetycznego 
(shiny). Posiada przytłumione odbicie, dzięki cze-
mu łatwiej ją kontrolować.
Posiada atest IMS.

Specjalna piłka stworzona do gry na boiskach 
ze sztuczną trawą. Polecana do treningów.  
Profesjonalny model, posiadający parametry  
piłki meczowej, wykonany ze skóry syntetycznej 
o zwiększonej wytrzymałości. Dostępna w roz-
miarze 5.

Piłki | Piłka nożna
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Piłki nożne na asfalt

Piłka o wzmocnionej, grubszej powłoce, przystosowana 
do gry na twardej nawierzchni. Idealnie sprawdza się 
podczas gry na ulicy. Piłka w rozmiarze 5.

9-13079-1357

9-1041

9-1327

9-1302

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

5
rozmiar

Piłka o podniesionych paramatrach ścieralności, 
przeznaczona specjalnie do użytkowania na asfalcie  
i twardym podłożu. Osnowa nylonowa, dętka latekso-
wa, panele odlewane.

Street Asphalt

Meteor Tread

Olimp Stadio X-Treme Tempesto

Puma PowerCat GraphicSamba Dynamico

1

2

21

Lakierowana piłka treningowa wy-
konana ze skóry syntetycznej, 
32 panelowa. Polecana do szkół  
i jako piłka treningowa. Przeznaczona na 
boiska z naturalnej lub sztucznej trawy oraz 
na wszystkie warunki pogodowe.

Piłka do gry na nawierzchni trawia-
stej. Doskonale sprawdzi się na słoń-
cu oraz podczas deszczu. Polecana  
do szkół oraz jako piłka treningowa. Bar-
dzo wysoką jakość potwierdza atest 
FIFA Inspected. Szycie maszynowe 
wykonano za pomocą nylonowych nici.   

9-1319

5
rozmiar

Samba Duro
Piłka wykonana z miękkiej skóry synte-
tycznej. Bardzo elastyczna, doskonale 
zachowuje kształt. Przeznaczona na bo-
iska z naturalnej lub sztucznej trawy oraz 
na wszystkie warunki pogodowe. Jest to 
doskonała piłka meczowa lub treningowa. 
Świetnie sprawdzi się w klubach i szko-
łach. Posiada atest FIFA.

Piłka cechuje się bardzo dobrymi właściwościami gry. Pewnie zachowuje się  
na boisku, przez co doskonale sprawdzi się podczas regularnej gry. Polecana do szkół  
oraz jako piłka treningowa. Przeznaczona do rozgrywki na nawierzchni trawiastej. 

Trwała i mocna piłka treningowa, stwo-
rzona według międzynarodowych stan-
dardów. Szyta, złożona z 32 paneli. Zna-
komicie sprawdzi się w szkołach.

Rozmiar Nr katalogowy

4 9-1015

5 9-1014

Piłki | Piłka nożna

5
rozmiar
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9-2030

4
rozmiar

Select Futsal Super
Wysokiej jakości meczowa piłka halowa. 
Zastosowano w niej technologię „niskiego 
kozła”, co oznacza, że piłka posiada 
przytłumione odbicie. Szyta ręcznie, 
wykonana z materiału - FPUS 1700 (pearl). 
Posiada atest FIFA.

9-2023

4
rozmiar

Select Futsal Master
Idealne rozwiązanie dla wszystkich pasjo-
natów piłki halowej. Doskonale sprawdza 
się podczas częstego użytku, w klubie, na 
treningu lub w szkole. 
Piłka posiada zaimplementowaną technolo-
gię „niskiego kozła”. 
Piłka w rozmiarze 4. 

Olimp Indor Valor
Wierzchnia warstwa piłki wykonana 
została z japońskiego zamszu. Posiada 
oficjalny rozmiar i wagę. Przeznaczona 
do gier treningowych, charakteryzuje się 
tzw. „wysokim kozłem”.

9-2051

Adidas Brazuca Sala Training
Piłka Adidas Brazuca w wersji na halę. 
Wykonana w technologii TSBE. Bez-
szwowa powierzchnia zapewnia ła-
twość kontroli zagrań. Dodatkowo - pił-
ka charakteryzuje się niskim kozłem. 
Rozmiar 4.

9-2032

4
rozmiar

Select Futsal Mimas
Piłka wykonana z poliuretanu powleka-
nego PCV zapewniającego doskonałą wy-
trzymałość. Przeznaczona do gry na sali / 
hali gimnastycznej, z charakterystycznym 
„niskim kozłem”, który zapewnia tłumienie 
odbić i łatwiejsze panowanie nad piłką. 
Zawór zwrotny, butylowy. Piłka szyta 
ręcznie.

4
rozmiar

Select Solo Soft Indoor
Piłka wysokiej jakości, miękka 
i łatwa w opanowaniu. Wentyl Double
-Lock zapewnia piłce wysoką szczel-
ność.
Wykonanie: Szyta ręcznie

Piłki nożne halowe

Rozmiar Nr katalogowy

4 9-2042-1

5 9-2042

Piłki | Piłka nożna halowa

Adidas Cafusa

Piłka halowa meczowa. Nowoczesna kolorystyka 
zaprojektowana specjalnie na Confederation Futsal 
Cup. Ręcznie szyta, zapewnia doskonałą kontrolę.
Rozmiar: 4.

4
rozmiar

9-2044

4
rozmiar

5
rozmiar

4
rozmiar

9-2000

5
rozmiar

Mitzuka Indoor Soccer
Wytrzymała i lekka (430 g) piłka przezna-
czona do gry na hali. Szyta maszynowo. Po-
krycie z materiału w kolorze seldynowym. 
Odbicie typu „wysoki kozioł”. 
Doskonała na zajęcia z dziećmi. 
Rozmiar 5.
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Nazwa Rozmiar

Select Match 
Soft

Luliput

Junior/Damska

Senior

Nazwa Rozmiar Nr kat.  

Select Ultimate 
IHF

Junior/Damska 3-1031-1

Senior 3-1031

Nazwa Rozmiar

Select 
Future 
Soft

Mikro

Mini

Liliput 

Junior/Damska 

Nazwa Rozmiar

Select 
Solera

Liliput

Mini

Junior/Damska

Sernior 

Nazwa Rozmiar Nr kat.

Olimp Soft 
Grippy

0 3-1053-3

I 3-1053-2 

II 3-1053-1

III 3-1053

Nazwa Rozmiar

Select 
Mundo

Liliput

Mini

Junior/Damska

Senior 

Select Mundo

Select Match Soft

Select Solera Select Future SoftSelect Ultimate IHF

Piłka przeznaczona do gry i do treningów klubo-
wych. Wykonana z materiału HPU 1000. Duża 
wytrzymałość, doskonała chwytliwość z klejem  
i bez kleju. Szyta ręcznie.

Piłka ręczna Select Match Soft jest 
powszechnie używana podczas meczów  
oraz treningów. Ręcznie szyta, wyjątkowo 
odporna na zniszczenie materiału. Miękka 
struktura powierzchni piłki posiada 
znakomite właściwości chwytne.  
Posiada atest IHF.

Wyjątkowo miękka i przyjemna powierzchnia 
odporna na zniszczenia. Doskonała 
chwytliwość i długi okres eksploatacji. 
Można używać z klejem lub bez. Szyta 
ręcznie, posiada atest IHF.

Przeznaczona do gry na najwyższym 
poziomie, stworzona z myślą o 
profesjonalistach. Odporna na zniszczenia, 
wykonana z materiału HPU 1800. Dętka 
„Zero-Wing” gwarantuje kontrolowane 
odbicie. Doskonała chwytność – z klejem lub 
bez kleju. Posiada atest IHF.

Bardzo dobra piłka dla dzieci i młodzieży, 
cechująca się wysoką żywotnością. Jest 
miękka i przyjemna w dotyku. Może być 
stosowana zarówno z klejem, jak i bez kleju. 
Polecana do szkół.

Olimp Soft Grippy
Klasyczna piłka ręczna przeznaczona 
do treningu i rozgrywek sportowych. 
Wykonana ze skóry syntetycznej, ręcznie 
szyta. Warstwa zewnętrzna pokryta 
specjalnym materiałem, dzięki któremu 
piłka posiada znakomitą chwytliwość.

Piłki | Piłka ręczna
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Nazwa Rozmiar Nr kat.

Samba  
Top Grippy

I 3-1005

II 3-1021

III 3-1022

Nazwa Rozmiar Nr kat.

Meteor  
Magnum

0 3-1042-3

I 3-1042-1

II 3-1042

III 3-1042-2

Nazwa Rozmiar Nr katalogowy

Samba copa

I 3-1008

II 3-1003

III 3-1027

Meteor Magnum

Samba Copa

Samba Top Grippy

Select Circuit 
Piłka wykonana z miękkiej skóry syntetycznej. 
Bardzo elastyczna, doskonale zachowuje kształt. 
Przeznaczona na boiska z naturalnej lub sztucznej 
trawy oraz na wszystkie warunki pogodowe. 
Doskonała jako piłka meczowa lub treningowa, 
świetnie sprawdzi się w klubach i szkołach. 

Piłka przeznaczona do treningu rzutów. Jej 
masywna, zwarta budowa sprzyja ćwiczeniom 
chwytu. Wykonana z materiału HPU 1500, 
szyta ręcznie. 

Piłka wykonana z materiału syntetycznego, przeznaczona 
na każdy rodzaj nawierzchni. Szyta ręcznie. Zawór zwrotny, 
butylowy. Kolor piłki zależny od rozmiaru.

Piłka wykonana z materiału syntetycznego, 
przeznaczona na każdy rodzaj nawierzchni.
Szyta ręcznie, wyposażona w zwrotny 
zawór butylowy. Doskonale sprawdza się  
w szkołach i podczas treningów. Posiada aprobatę 
IHF.

Piłki | Piłka ręczna

Nazwa Rozmiar

Select  
Circuit

Liliput

Junior/Damska

Senior

Produkt certyfikowany
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Reush Argos Junior
Rękawice dziecięce, bardzo 
dobrze sprawdzające się  
zarówno na treningu jak i 
podczas gry. Dostosowują się 
do kształtu dłoni. Wykonane 
z odpornego na pękanie 
materiału.

Select Youth 03
Doskonałe rękawice dziecięce. 
Rewelacyjnie sprawdzają się 
podczas treningów i regularnej 
gry. Odporne i wytrzymałe, 
dopasowują się do kształtu 
dłoni, dbając o komfort 
bramkarza. Świetnie sprawdzą 
się w szkółkach piłkarskich. 

Select 77 Super Grip Woman

Select Hand Guard 99

Profesjonalne rękawice meczowe ze zdejmowaną ochroną 
na palce. System dostosowania anatomicznego gwarantuje 
lepsze dopasowanie rękawic do dłoni. Pianka lateksowa 
Soft Contct Latex zapewnia doskonałą chwytliwość we 
wszystkich warunkach atmosferycznych. Cienka warstwa 
materiału wewnątrz nie utrudnia poruszania palcami. 
Rękawice posiadają system umożliwiający wentylację i 
przepływ powietrza w palcach.

Profesjonalne rękawice bramkarskie przeznaczone 
dla kobiet. Zaprojektowane i dostosowane do 
kobiecych dłoni. Cienka warstwa materiału wewnątrz 
rękawic nie ogranicza ruchu palców. Pianka Super 
Soft Latex gwarantuje doskonałą chwytność  
w każdych warunkach.

 Akcesoria | Rękawice bramkarskie

Reusch Argos S1 Air
Rękawice wykonane z tworzywa S1, nowoczesnej pianki 
lateksowej zalecanej do gry na naturalnej nawierzchni 
trawiastej. Poprzez swoją bardzo miękką strukturę zapewnia 
pewny chwyt, posiada wysokie właściwości tłumiące oraz 
cechuje się wysoką odpornością na ścieranie.
Specjalna wkładka z lycry między pianką na spodzie rękawicy 
a materiałem zewnętrznym zapewnia doskonałą elastyczność 
i zapobiega pękaniu lateksu. Zapięcie z bandażem daje 
optymalne dopasowanie oraz dodatkowe wsparcie i ochronę 
nadgarstka. 

Reusch Argos S1 Elite Extra
Profesjonalne rękawice bramkarskie wykonane z pianki S1 
Super Soft. Przeznaczone dla zaawansowanych bramkarzy. 
Zastosowany krój ma na celu zwiększenie chwytu 
wewnętrznej powierzchni rękawicy. Specjalny system 
wentylacji zapewnia poczucie komfortu, niezależnie od 
warunków pogodowych. 
Zapięcie z elastycznym bandażem daje maksymalne 
dopasowanie oraz dodatkowe wsparcie i ochronę nadgarstka.

Reush Argos Pro SG
Pianka rękawic Pro Sg złożona 
jest z mieszanki naturalnego i 
syntetycznego lateksu. Dzięki 
swoim parametrom oferuje 
solidny chwyt i tłumienie.

Reusch Argos Pro G2
Pianka G2 Ultrasoft z jakiej wykonane zostały rękawice Pro 
G2 gwarantuje pewność chwytu. Klasyczny krój ze szwami 
umieszczonymi wewnątrz rękawicy zapewnia doskonałe 
dopasowanie rękawicy do dłoni. Zapięcie z elastycznym 
bandażem daje optymalne dopasowanie oraz dodatkowe 
wsparcie i ochronę nadgarstka. Specjalna pętla z silikonową 
aplikacją w wewnętrznej części nadgarstka pomaga zakładać 
rękawice nawet wtedy, kiedy dłonie są wilgotne.
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 Akcesoria | Rękawice bramkarskie

Nike GK MatchNike GK JR Match
Adidas Response Junior

Nowoczesne i profesjonalne rękawice bramkarskie dla młodszych 
bramkarzy. Model wykonany w technologii Softgrip. Lateks 
przedłużony na zewnętrzną część rękawicy zapewnia doskonały 
chwyt we wszystkich warunkach.
Materiał:
- 70% poliuretan
- 30% poliester
Wykorzystane technologie: Soft Grip, VentedCut

Adidas Predator Training

Rękawice bramkarskie 
idealne dla każdego golkipera, 
niezależnie od stopnia 
zaawansowania. Zapinane 
na rzep, który pozwala 
dopasować rękawice do 
szerokości nadgarstka, a 
jednocześnie chroni przed 
urazami. 

Juniorskie rękawice 
meczowe Nike. Zapewniają 
świetny chwyt piłki i 
jednocześnie dobrze 
chronią dłonie. Tradycyjny 
i sprawdzony krój, 3 mm 
warstwa pianki lateksowej. 
Pasek z rzepem zapewnia 
optymalne mocowanie.

Meczowo - treningowe rękawice bramkarskie w których 
zastosowano naturalną piankę lateksową o grubości 2,0 mm.  
Zapinane na rzep, który pozwala dopasować rękawice do 
szerokości nadgarstka i jednocześnie chroni przed urazami.

Puma PowerCat 4.10 

Rękawice Puma PowerCat 
4.10 idealnie tłumią uderzenia 
oraz zapewniają komfort 
użytkowania.
Wykonane z materiałów 
charakteryzujących się dużą 
odpornością na działanie 
czynników atmosferycznych. 
Wentylacja między palcami, 
pianka lateksowa 2 mm, 
regulacja obwodu nadgarstka.

Meteor Fingertip
Rękawice przeznaczone do gry treningowej i rekreacyjnej. 
Charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie i dobrym 
tłumieniem uderzeń. Posiadają szeroki pasek zapinany na rzep, 
dodatkowo wzmacniający nadgarstki bramkarza.
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Akcesoria | Ochraniacze piłkarskie

    
    

Rozmiary ochraniaczy zależne od wybranego modelu. 
Przed zakupem proszę skontaktować się z naszym działem 
handlowym w celu uzgodnienia szczegółów.  

Adidas F50 Lite XL

Ochraniacze F50 Lite posiadają elastyczne rzepy, które stabilnie 
trzymają ochraniacz przy nodze zawodnika 
Wykonane z tworzywa stucznego są odporne na uderzenia i 
jednocześnie, dzięki miękkiej wewnętrznej wkładce, zapewniają 
wysoki komfort użytkowania.

Adidas Predator Replique

Replika najlepszego ochraniacza 
piłkarskiego marki Adidas. 
Lekka i wytrzymała skorupa 
dla maksymalnej ochrony. 
Miękka, oddychająca ścianka 
tylna. Elastyczna opaska 
z ochraniaczami na kostki. 
Doskonałe dopasowanie i 
oryginalne wykończenie.

Nike Tiempo Park Shield

Nagolenniki piłkarskie z serii 
Nike Tiempo. Wewnątrz 
wykonane z trwałej pianki 
o wysokiej gęstości, 
poprawiającej zdolności 
absorbcji uderzenia. Zewnątrz 
-  z lekkich tworzyw o gładkiej 
powierzchni i atrakcyjnym 
wzornictwie.

Spokey Striker

Ochraniacze przeznaczone do rozgrywek rekreacyjnych. 
Wykorzystanie pianki EVA oraz wysokiej gęstości polietylenu 
pozwala na skuteczne tłumienie uderzeń podczas treningów. Dzięki 
podwójnemu systemowi mocowania ochraniacza (Velcro na łydce + 
elastyczny ściągacz na stopę), zachowuje on swoją pozycję nawet 
podczas intensywnego treningu.

Select High Safe
Puma Esito

Wysokiej jakości ochraniacze  
przeznaczone dla  zawodników 
ceniących bezpieczeństwo 
podczas rozgrywek. Select High 
Safe wyposażone zostały w 
ściągacz oraz dodatkowy pasek 
mocujący, przez co ochraniacz  
jest stabilny i nie przemieszcza 
się.

Ochraniacze Puma Esito są 
znakomitym zabezpieczeniem 
dla goleni zawodników w 
czasie gry. Wykonane z 
polipropylenu, od wewnętrznej 
strony wyścielone pianką 
EVA doskonale pochłaniającą 
uderzenia. Elastyczne rzepy w 
celu dopasowania ochraniaczy. 

9-2150-2

9-1204 9-2105

9-1269-3 9-2139 9-2115-1



27Pełna oferta na stronie www.sportplus.pl, infolinia handlowa: 12 274 06 00, 801 000 963

 

Chorągiewka sędziowska
Funkcjonalna i uniwersalna chorągiewka sędziowska. 
Dwukolorowa, bardzo lekka. Niezbędny element każdego 
spotkania piłkarskiego. 

Trampkarz Junior Senior
Rozmiar: 35-37 38-41 42-44

Nr katalogowy: 9-1206 9-1207 9-1208

Komplet sportowy Sport Plus 

Komplet sportowy, uniwersalny, przeznaczony 
do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę. 
Zapewnia maksymalny komfort użytkowania.  
Materiał: poliester 100%. Skład kompletu: koszulka, 
spodenki. Dostępny w różnych rozmiarach, kolorach 
i wzorach. Opcja wykonania własnego nadruku.

Getry piłkarskie

Getry piłkarskie, dostępne w różnych kolorach i rozmiarach.
Skład: polipropylen 85%, elastan 10%, gumitex 5%. 

9-1214

Komplet bramkarski Sport Plus

Komplet sędziowski Sport Plus

Strój bramkarski wykonany całkowicie z poliestrowej siateczki. Komfort i wysoka 
jakość wykonania. 
Skład kompletu: koszulka, spodenki. Dostępny w różnych rozmiarach, kolorach i 
wzorach. Opcja wykonania własnego nadruku.

Strój sędziowski wykonany z poliestru 
(100%). Komfortowy i wytrzymały. 
Skład kompletu: koszulka, spodenki.
Dostępny w różnych rozmiarach, kolorach 
i wzorach. Opcja wykonania własnego 
nadruku.

Płotki koordynacyjne - zestaw junior

Płotki koordynacyjne - zestaw mid

Płotki koordynacyjne - zestaw full

Zestaw składający się z 12 sztuk płotków  
profilowanych.
• 6 szt. płotków o wysokości 12 cm 
• 6 szt. płotków o wysokości 18 cm

Zestaw składający się z 12 sztuk płotków 
profilowanych.
• 6 szt. płotków o wysokości 18 cm 
• 6 szt. płotków o wysokości 30 cm

Zestaw składający się z 36 sztuk płotków 
profilowanych.
• 12 szt. płotków o wysokości 12 cm 
• 12 szt. płotków o wysokości 24 cm
• 12 szt. plotków o wysokości 36 cm

12-1061

12-1059

12-1062

9-2141-1

Urządzenie przeznaczone do treningu bramkarzy i 
zawodników z pola. Dzięki regulacji kąta nachylenia 
pozwala na dogodne ustawienie toru powrotnego dla 
lotu piłki. Rozmiar: 110 cm x 110 cm.

Rebounder

Zestawy płotków wykonane z trwałych profili 
aluminiowych, powlekanych karbowanym 
PCV. Służą do treningu koordynacyjnego i 
zręcznościowego. W zależności od wieku 
ćwiczącego dostępne zestawy w odpowiedniej 
wysokości. 

83-1420

83-1419

Akcesoria | Boiskowe i piłkarskie

83-1795
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Mur treningowy
    Mur treningowy do piłki nożnej składający się z 5 

postaci o regulowanej wysokości. Wykorzystywany 
przez kluby sportowe, sekcje młodzieżowe, a także 
przez profesjonalne zespoły. Dodatkowo mur może 
być stosowany do szkolenia dryblingu.

Sanki do treningu siłowego
Sanki przeznaczone do treningu siłowego dla piłkarzy. 
Niezbędny i sprawdzony element treningowy dla 
każdego klubu, niezależnie od poziomu i klasy 
rozgrywek. Umożliwia poprawianie wydajności i 
szybkości biegowej poprzez stosowanie obciążeń 
zakładanych na sanki.  

Wersja muru Numer katalogowy

Mur stały 9-1236-1

Mur stały miękki 9-2143

Mur uchylny 9-1236

Mur uchylny miękki 9-2144

Guma do treningu siłowego

Wykorzystywana do siłowego treningu 
nóg. Możliwość zapięcia obustronnego 
(na nogi) lub jednostronnego (do 
słupka).

Akcesoria | Boiskowe i piłkarskie

Wózek do malowania linii z systemem rolkowym

Wózek wyposażony jest w system rolek, które w prosty sposób 
nakładają równomiernie farbę (emulsja) na murawę boiska o stałej 
szerokości 10 cm. Poruszanie się po murawie boiska ułatwiają dwa 
pompowane koła. Jeden pełny zbiornik pozwala na wymalowanie 
wymiarowego boiska do piłki nożnej.

Dodatkowe dane techniczne:
•   Pojemność zbiornika 15 litrów (wystarcza do oznaczenia   
     pełnowymiarowego boiska)
•   Duże pompowane koła ułatwiające poruszanie się po murawie
•   Waga urządzenia 22 kg
•   Szerokość malowania linii 10 cm

9-2142

Kartki sędziowskie

Niezbędne wyposażenie 
podczas każdego meczu 
piłkarskiego. Dostępne w 
wersji papierowej bądź 
plastikowej.

19-1123

19-1178
Karty plastikowe

Karty papierowe
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Rozmiary S, M, L, XL

Pompka ręczna
Pompka ręczna z wymiennymi 
końcówkami. Wykonana z tworzywa 
sztucznego. Umożliwia nabicie piłek, dętek  
i innych urządzeń napełnianych powietrzem. 
Dostępna w rozmiarze 10 i 12 cali.

Stoper - pomiar 30 czasów
Odporny na uszkodzenia elektroniczny stoper  
w metalowej obudowie. Dzięki użyciu stali, zwiększono 
trwałość urządzenia i odporność na warunki 
atmosferyczne.
 
Podstawowe parametry:
• Dwurzędowy wyświetlacz
• Dokładność: 1/100 sekundy
• Kalendarz i zegarek
• Format czasu 12/24h
• Alarm
• Certyfikaty: CE, RoHS

Stoper - pomiar 8 czasów

Elektroniczny stoper w obudowie PVC.  
Pamięć pozwala na zapamiętanie 8 czasów.

Podstawowe parametry:
• Dwurzędowy wyświetlacz
• Dokładność 1/100 sekundy
• Pamięć: 8 czasów
• Odczyt zapamiętanych danych podczas 

pracy i po zresetowaniu
• Kalendarz, zegarek (format 12/24h)
• Alarm, timer

Stoper - pomiar 100 czasów
Stoper elektroniczny z dużym i czytelnym , monochromatycznym 
wyświetlaczem. Umożliwia pomiar 100 czasów. Posiada 
dodatkowe opcje, w tym kalendarz i zegarek z możliwością 
pracy w systemie 12 lub 24 godzin.

Podstawowe parametry:
• Trzyrzędowy wyświetlacz
• Dokładność: 1/100 sekundy
• Pamięć: 10 czasów
• Wyniki: najlepszy, najgorszy, średni
• Odczyt zapamiętanych danych

Skakanka sznurkowa

Skakanka sznurkowa 
z drewnianą rączką

Skakanka z licznikiem

Skakanka sznurkowa z plastikowymi 
rączkami. Dostępna w różnych 
długościach i kolorach. Trwała 
i odporna na uszkodzenia.

Skakanka sznurkowa z drewnianymi 
rączkami. Sznurek zamontowany jest  
na elementach obrotowych, co ułatwia 
wykonywanie ćwiczeń. Plastikowe 
wzmocnienie zapobiega przecieraniu się 
materiału sznurkowego.

Skakanka wykonana z tworzywa 
sztucznego. Linka PVC charakteryzuje się 
podniesioną odpornością na uszkodzenia. 
Prążki na uchwycie poprawiają uchwyt i 
zwiększają antypoślizgowe właściwości 
materiału. Elektroniczny licznik pozwala 
na zliczanie ilości skoków, czasu 
użytkowania skakanki, spalonych kalorii 
czy poziomu redukcji wagi. Długość 
skakanki można dowolnie regulować.  
Długość linki: 265 cm.

Długość (cm):

200, 250, 270, 300, 350, 500, 600

19-1140

19-105083-1153

19-1172

19-1069

19-1217 19-1152

19-1153

W zależności od rodzaju, skakanki dostępne są w różnych 
długościach. W tabelce umieszczone zostały  najpopularniejsze 
rozmiary.

Znacznik sportowy
Koszulka idealnie sprawdzająca się do oznaczania przeciwnych 
drużyn. Lekka i przewiewna, doskonale sprawdza się podczas 
uprawiania sportów zespołowych. Niezastąpiona na boiskach 
szkolnych lub w szkółkach piłkarskich.
Dostępne kolory: czerwony, granatowy, zielony, seledynowy.

                 Akcesoria | Sportowe i gimnastyczne
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Zestaw stalowych igieł pakowanych w blistrze po 5 sztuk. 
Przeznaczony do pompowania piłek.
Dostępne średnice:
• 5 mm
• 8 mm

Akcesoria do lasek gimnastycznych: Nr kat.

Podstawa gumowa 26 mm
(do lasek o średnicy 25 mm)

19-1133

Kulka gumowa 19-1038

Uchwyt obrotowy 19-1118

Rozmiar Nr kat.

5 mm 19-1122

8 mm 19-1121

Średnica Nr katalogowy

60 mm 19-1039

90 mm 19-1041

120 mm 19-1043

150 mm 19-1134

Laska gimnastyczna

Przyrząd gimnastyczny znakomicie sprawdzający 
się przy wszystkich ćwiczeniach ruchowych. Laska 
jest pomocna w rozwijaniu wielu partii mięśniowych.  
Przy zastosowaniu dodatkowych elementów - 
łączników i podstaw - umożliwia stworzenie toru 
przeszkód.

Zestaw do ćwiczeń

Zestaw do doskonalenia aktywności 
fizycznej. Idealny jako pomoc 
dydaktyczna w szkołach.
W komplecie 2 obręcze, 10 lasek 
gimnastycznych, 6 podstaw 
z odpornego na uszkodzenia,  
wytrzymałego plastiku, 12 klipsów 
do mocowania.
Dostępny w wersji do sali sportowej 
oraz na boisko zewnętrzne.

Gwizdek metalowy
Kulkowy gwizdek wykonany 
z metalu. Doskonale sprawdzi 
się podczas zajęć wychowania 
fizycznego lub w niewielkich 
klubach sportowych.
Okrągłe wykończenia gwarantują 
bezpieczeństwo użytkowania. W 
zestawie sznurek umożliwiający 
powieszenie gwizdka. 

Maczuga gimnastyczna
Plastikowe maczugi gimnastyczne, niezbędne  
w treningach gimnastyki artystycznej. Dostępne 
w różnej wielkości i wadze.

Zestaw igieł do pompowanie piłek

Kompresor Volcano
Uniwersalny kompresor wyposażony w trzy końcówki 
umożliwiające pompowanie basenów, materacy, piłek itp.
Niezastąpiony w każdym miejscu, gdzie potrzebne jest 
napompowanie dużej ilości artykułów: w szkołach, sklepach 
sportowych itp.
Moc nominalna urządzenia: 95W.

Gwizdek FOX40 Mini
Bezkulkowy, bardzo głośny gwizdek 
mogący wytwarzać dźwięk  
aż do 109 dB. W porównaniu  
z modelem FOX 40 Classic (także 
dostępnym w naszej ofercie) jest 
nieco mniejszy, przez co staje się 
bardziej poręczny. Doskonały dla 
nauczycieli wychowania fizycznego, 
sędziów i trenerów sportowych.

Gwizdek FOX40 Pearl
Jeden z najpopularniejszych gwizdków na 
świecie. Dzięki opatentowanej konstrukcji, 
w której nie tylko zastosowano podział na dwie 
komory, ale także zrezygnowano z użycia kulki, 
zagwarantowano bezawaryjną pracę nawet  
w najcięższych warunkach. 
Głośność gwizdka sięga poziomu 90 decybeli.

Gwizdek FOX40 Sonic Blast CMG
Doskonały i głośny gwizdek sędziowski oraz trenerski.  
Technologia wykorzystana w procesie projektowania  
i produkcji czyni go najbardziej efektywnym w swojej klasie. 
Pomimo niewielkich rozmiarów, emituje dźwięk o mocy do 120 
dB. Gwizdek posiada 2 komory oraz 4 rezystory dźwiękowe, 
służące do osiągnięcia dużo większej wydajności w porównaniu 
ze starszymi modelami.

19-1198

19-1259

19-1068

19-1117

19-1112

19-1174

Akcesoria | Sportowe i gimnastyczne
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Kolor Nr kat.

Czerwony 19-1267

Żółty 19-1267-1

Wysokość (cm) Nr kat.

23 19-1201

26 19-1008

30 19-1146

40 19-1009

45 19-1010

Pompka uniwersalna Molten
Wysokiej jakości  ręczna pompka, przeznaczona 
do szerokiego zastosowania. Idealna do wszystkich 
rodzajów piłek. W zestawie znajduje się igła.

Podstawowe parametry:
• Wysokość – 50 cm
• Waga – 0,5 kg
• Końcówka – wentyl samochodowy

Zestaw do ćwiczeń: pachołki, drabinki, laska

Zestaw dużych pachołków (50 cm) z laską gimnastyczną 
oraz specjalnymi drabinkami, dzięki którym istnieje możliwość 
tworzenia płotków treningowych o różnych wysokościach (w 
zakresach od 12 do 80 cm). 
Zastosowanie: treningi, gry, zabawy.

Tablica wyników ręczna, uniwersalna
Tablica wykonana z tworzywa sztucznego, rozkładana, w formie 
walizkowej. Kolor czarno-biały. Dostępna w trzech wersjach. 

Torba na piłki

Wysokiej jakości torba na piłki. 
Wykonana z materiału połączonego 
z trwałą i odporną na uszkodzenia 
siatką. Dzięki wygodnym szelkom 
może pełnić funkcję plecaka. 
Pakowana od góry.
W torbie mieści się 12 w pełni 
napompowanych piłek do piłki nożnej 
(w standardowym rozmiarze 5).

Drabinka koordynacyjna
Drabinka koordynacyjna stanowi 
doskonałe narzędzie do kształtowania 
i trenowania koordynacji ruchowej.  
Wspaniale urozmaica zajęcia 
treningowe. 

W zależności od opcji, drabinka może 
charakteryzować się płaskim lub 
okrągłym szczeblem. 
• Kolor żółty lub czerwony
• Dostępne w różnej długości

Pachołek

Pachołek ażurowy

Stabilny, osadzony na szerokiej podstawie, wykonany z tworzywa 
sztucznego pachołek. Przeznaczony do zabaw, a także treningów 
sportowych. Niezastąpiony w każdej szkółce piłkarskiej.
Dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: żółtej oraz czerwonej. 

Pachołek (23 cm wysokości) z PVC 
o solidnej, szerokiej podstawie i 
uniwersalnym zastosowaniu. Może służyć  
do oznaczenia punktów orientacyjnych w 
grach terenowych lub jako wyznacznik linii 
startu / mety. 
Pachołki ażurowe są odporne na warunki 
atmosferyczne.

19-1175

19-172219-1054

Dostępna także wersja podwójna

19-1156

Wyznacznik 6 cm

Wyznacznik przeznaczony do użytku w halach 
sportowych. Wykonany z tworzywa sztucznego.  
Kolory: niebieski, biały, czerwony, żółty.

19-1102

Akcesoria | Sportowe i gimnastyczne

19-1817

19-1816

Nr katalo-
gowy

Wymiary
(cm)

Wskaźnik 
punktów 

Wskaźnik 
setów

19-1175 50 x 30 0-30 0-5

19-1816 25 x 16 0-30 0-5

19-1817 50 x 30 0-99 0-5
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Niezastąpiony w każdej dyscyplinie sportowej, 
niezbędny na każdym boisku czy hali. Lód w sprayu 
łagodzi ból i skutki odniesionych kontuzji. Skutecznie 
schładza mięśnie. Natychmiastowo pomaga uśmierzyć 
ból towarzyszący stłuczeniom czy zwichnięciom. 
Lód syntetyczny Sport Ice, posiada normę CE. 

Sport Ice - lód syntetyczny

19-1059-1

Woreczek gimnastyczny

19-1100

• Nieodłączny element zajęć 
gimnastycznych i sportowych w 
szkole

• Woreczek wypełniony granulatem
• Materiał zewnętrzny woreczka - 

poliester 100 %
• Woreczek dostępny w różnych 

kolorach

Piłka palantowa

Estetycznie wykonana piłka 
palantowa o wadze 80 g. 
Czarna, białe obszycie.
Materiał: skóra.

19-1021

Szarfa szkolna

19-1099

Szarfa szkolna - niezbędna 
w każdej szkole, przydatna 
podczas rozgrywek na 
obiektach sportowych. 
Idealna do różnicowania 
oznaczeń zawodników.
Obwód: 120 cm
Szerokość: 6 cm
Dostępna w różnych 
kolorach.

Piłka piankowa
Lekka piłka przeznaczona do zabaw dla 
dzieci powyżej 3 lat. Dostępna w różnych 
rozmiarach i kolorach.

19-1059-1

Worek do skakania z uchwytami 

19-1113

Wykonany z wytrzymałego materiału.
Spód worka wyposażony w materiał antypoślizgowy.
Wysokość: 65 cm  
Średnica: 37 cm

Tunel 

Tunel do zabaw dziecięcych.
Materiał: 100% poliester.
Słupki wykonane z drutów sprężynowych. 

Wymiar (cm) Numer katalogowy

48x180 19-1247

46x280 19-1774

Rozmiar Nr katalogowy

7 cm 19-1022

10 cm 19-1759

16 cm 19-1023

18 cm 19-1024

21 cm 19-1025

19-1113-1
Senior
Junior



Nakolanniki siatkarskie GALA
Wysokiej jakości nakolanniki siatkarskie 
firmy Gala. Twarde wypełnienie gwarantuje 
bezpieczeństwo kolan podczas gry. 
Ściągacz dokładnie opina kolano, dzięki 
czemu nakolannik idealnie dopasowuje się  
do kształtu nogi. Dostępne w kolorze 
czarnym.
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2-1000

19-1252

Nakolanniki siatkarskie Samba

Sygnalizator optyczno - dźwiękowy

Tablica taktyczna

Stroje siatkarskie

Nakolanniki wypełnione pianką. Idealnie 
chronią kolana podczas gry. Wykonane 
z elastycznego materiału, dzięki któremu 
doskonale dopasowują się podczas gry. 
Kolor czarny.

Akcesoria stosowane w celu zasygnalizowania 
przerw lub zmian zawodników. Szczególnie użyteczne 
w dużych obiektach, podczas rozgrywek z liczną 
widownią.

Siatkarska tablica taktyczna  
z markerem. Ścieralna, 
wielokrotnego użytku. Namalowane 
po obu stronach linie ułatwiają 
obrazowanie planu gry.
Wymiary tablicy 40 x 23 cm.

Dopasowane, nie ograniczające ruchów stroje siatkarskie.  
Dostępne w różnej kolorystyce i dowolnym rozmiarze. 
Idealne dla zawodników siatkówki na każdym poziomie.

Rozmiar Nr katalogowy

Junior 2-0002-1

Senior 2-0002

Rozmiar Nr katalogowy

Junior 2-1123

Senior 2-1124

Krój Nr katalogowy

Damski  83-1746

Męski  83-1747

19-1176

Ciśnieniomierz do piłek
Poręczny i lekki ciśnieniomierz z dwusystemową, 
analogową, okrągłą podziałką. Wyposażony w 
przycisk umożliwiający upuszczenie nadmiaru 
nabitego powietrza.

Akcesoria | Siatkarskie

Przyrząd do pomiaru 
wysokości siatki
Składany, teleskopowy 
przyrząd do pomiaru 
wysokości zawieszonej 
siatki. 

2-1125

Słupki rekreacyjne z osłonami do siatkówki plażowej

Bardzo prosty i szybki w montażu zestaw do siatkówki plażowej, 
zajmujący po złożeniu niewiele miejsca, wykonany z solidnych 
elementów.

2-2000

W komplecie:
• Słupki aluminiowe z 
osłonami
• Śledzie do mocowania
• Pokrowiec na śledzie
• Młotek gumowy
• Torba na cały zestaw

2-71

Tabliczki zmian zawodników
Wykonane ze sklejki. Wymiary tabliczek 
dostosowane do obowiązujących norm. 
Każda tabliczka posiada numer na rękojeści 
i oddzielny boks w pojemniku.
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7178-000

11-1122-1 

11-1116

Vario Plus B22

Stiga Expert Roller

Tibhar Smash 28/R

Betonowy stół do tenisa stołowego

• Blat koloru niebieskiego (grubości 22 mm)
• Stalowa rama nośna
• 4 łożyskowane kółka skrętne
• 4 zamki do bezpiecznego składania stołu
• Możliwość gry pojedynczej
• Podwójny hamulec stołu
• Podwójne zabezpieczenia przy złożonym i rozłożonym stole
• Wymiary olimpijskie 
• W komplecie siatka

Stół przeznaczony do gry w pomieszczeniach. Jakość sprawdzona w szkołach oraz klubach.

Doskonały stół turniejowy z wózkiem na 
kółkach.
Bardzo stabilny i funkcjonalny. 
Automatyczny opad nóg. Blat wykonany z 
płyty pilśniowej o grubości 25 mm, pokrytej 
wysokiej jakości materiałem o doskonałej 
sprężystości. 

Wymiary całości: 152,5x66,5x154 cm 

Tibhar 28 to seria stołów do tenisa stołowego najwyższej klasy. Oficjalne stoły 
Mistrzostw Europy w 1998 i w 2002 roku oraz Mistrzostw Świata w 2007 roku. 
Stoły używane przez kluby polskiej Superligi.

• 28-milimetrowy mocny blat gwarantuje jedno-
rodne i dokładne odbicie na całej powierzchni. 

• Blaty automatycznie składane, posiadają za-
bezpieczenia przed samoczynnym rozłożeniem

• Każdy blat na osobnej konstrukcji jezdnej, po-
siada uchwyty dystansowe

• Solidna podstawa stołu - pod blatem stalowa 
rama z kształtownika przestrzennego

• Stół z atestem ITTF - idealny do wszelkiego 
rodzaju rozgrywek krajowych i międzynarodo-
wych

• Koła na łożyskach kulkowych – dopasowują się 
do wymaganego kierunku jazdy

• Stół do tenisa stołowego - zewnętrzny, przenośny lub moco-
wany na stałe

• Blat wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem 
ozdobnym, szlifowany i lakierowany

• Siatka do gry wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm
• Wszystkie elementy stalowe ocynkowane metodą ogniową
• Certyfikat na zgodność z normami PN-EN 1510
• Waga 740 kg

Tenis stołowy | Stoły do tenisa stołowego

11-1122-2 
Wersja na utwardzone podłoże
Wersja do osadzenia w podłożu

Produkt certyfikowany

Produkt certyfikowany
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Stół przeznaczony do gry w pomieszczeniach. Jakość sprawdzona w szkołach oraz klubach.

11-1126

11-5002

11-1108

11-1105

11-1161

11-1112-2

Siatka Stiga Champ Clip Pokrowiec na rakietkę i piłeczki

Stolik sędziowski

Pokrowiec na stół do tenisa stołowego

Siatka Stiga Master

Piłeczki Shield

Piłeczki Double Circle

Piłeczki Joola Training

Piłeczki Cornilleau Competition

Niebieska, nylonowa siatka z metalowym stelażem. 
Mocowana za pomocą wygodnego klipsa. Uchwyty 
pasują do większości stołów do gry rekreacyjnej, 
półprofesjonalnej i profesjonalnej. Siatka posiada 
regulowane naprężenie.

Pokrowiec wykonany ze wzmacnianego 
gąbkami materiału. Zapinany na zamek 
i wyposażony w dodatkową kieszeń  
do przenoszenia piłeczek. 

Składany stolik sędziowski. Wykonany z płyty 
laminowanej w kolorze niebieskim.  
Waga: 17 kg

Rozkładany pokrowiec, wykonany z materiału 
odpornego na warunki atmosferyczne. Standardowy 
rozmiar.

Popularne piłeczki treningowe do tenisa 
stołowego. Produkt dostępny w kolorach białym i 
pomarańczowym. 
• Średnica 40 mm
• Opakowanie zawiera 6 sztuk

Nylonowa siatka do tenisa stołowego mocowana 
za pomocą śruby. Wyposażona w metalowy 
stelaż. Regulowane naprężenie. Uchwyty 
pasują do większości typów stołów (zarówno 
półprofesjonalnych, jak i profesjonalnych).

Treningowe piłeczki do tenisa stołowego. Produkt 
dostępny w kolorach białym i pomarańczowym.
• Średnica 40 mm
• Opakowanie zawiera 6 sztuk

Wysokiej jakości piłeczki treningowe Joola. 
Idealne dla zawodników doskonalących grę.
• Średnica 40 mm
• Opakowanie zawiera 12 sztuk

Wyczynowe piłki francuskiej firmy Cornilleau. 
Specjalnie selekcjonowane, gwarantują 
najwyższą jakość. Posiadają atest ITTF do 
rozgrywek na każdym poziomie zaawansowania. 
Opakowanie zawiera 3 sztuki.

Tenis stołowy | Akcesoria do tenisa stołowego

11-1144

11-1109
Białe

Pomarańczowe

11-1103
11-1104

Białe

Pomarańczowe
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Zestaw do tenisa stołowego 
Trainer

Stiga React

Stiga Sting II

Stiga Superior Crystal

Stiga Twist

Rakietka Stiga Dynamic CR przeznaczona jest do gry 
rekreacyjnej i profesjonalnej. Zapewnia grającemu dużą 
kontrolę nad piłeczką.

• Kontrola: 75 / 100
• Prędkość: 85 / 100
• Rotacja: 80 / 100

Dane techniczne
• Uchwyt: profilowany 
• Okładzina: gumowa 1,6 mm
• Deska: 5 warstwowa 

Zestaw przeznaczony do gry 
rekreacyjnej lub szkolnej. Szczególnie 
polecany osobom rozpoczynającym 
przygodę z tenisem stołowym.

Skład zestawu i parametry:
• 2 rakietki do tenisa stołowego
• 3 piłeczki do gry
• Grubość rakietki: 6,0 mm

Rakietka React to produkt przeznaczony do gry 
rekreacyjnej. Charakterystyczną cechą modelu jest  
wysoka kontrola oraz zwiększona (w porównaniu do 
modelu Twist) szybkość lotu piłki.
• Szybkość - 35 / 100
• Rotacja - 29 / 100
• Kontrola - 100  / 100

Rakietka Sting II przeznaczona jest do gry amatorskiej. 
Model szczególnie polecany graczom początkującym, 
kształcącym kontrolę nad piłką.
• Szybkość - 20 / 100
• Rotacja - 30 / 100
• Kontrola - 100 / 100

Dzięki technologii ACS i TUBE 
opracowanej przez firmę Stiga, rakietka 
Superior Crystal oferuje graczowi 
możliwości maksymalnej rotacji, szybkości 
i kontroli nad piłeczką. Dzięki technologii 
i przeznaczeniu, produkt szczególnie 
polecany jest zaawansowanym graczom, 
doskonale panującym nad każdym 
zagraniem.
• Szybkość - 99 / 100
• Rotacja - 98 / 100
• Kontrola - 42 / 100

Stiga Crystal Vortex
Rakietka przeznaczona dla zaawansowanych i średnio-
zaawansowanych graczy. Zapewnia zawodnikowi 
znakomitą kontrolę, rotację oraz znacznie zwiększoną 
szybkość.

Rakietka przeznaczona do gry amatorskiej i nauki gry 
w tenisa stołowego. Idealnie rozwiązanie dla graczy, 
którzy chcą czuć kontrolę każdego zagrania. Rakietka 
zatwierdzona przez ITTF.
• Szybkość - 29 / 100
• Rotacja - 35 / 100
• Kontrola - 100 / 100 

11-1090 11-1013

11-1031

11-1026

• Szybkość: 72 / 100
• Rotacja: 60 / 100
• Kontrola: 66 / 100

Dane techniczne:
• Uchwyt anatomiczny
• Okładziny - S3 2.0 mm
• Warstwy - 5 

Tenis stołowy | Rakietki do tenisa stołowego

Stiga Dynamic CR

11-1202
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Model Nr katalogowy

Timo Boll 900 11-1043

Timo Boll 700 11-1078

Timo Boll 500 11-1041

1
1

2

2

3

3

Timo Boll Black

Timo Boll Gold 

Timo Boll Platin

Rakietka przeznaczona do gry sportowej i rekreacyjnej.Dzięki 
swoim parametrom umożliwia doskonałą rotację oraz szybkość.
Posiada zatwierdzoną przez ITTF okładzinę.

Parametry:
• Szybkość 100 / 100
• Rotacja 100 / 100
• Kontrola 70 / 100

Rakietka do tenisa stołowego przeznaczona do gry 
wszechstronnej. Zapewnia dobrą rotację oraz szybkość 
odpowiednią dla zawodników chcących poprawić swoje 
umiejętności.

Parametry:
• Szybkość: 70 / 100
• Rotacja: 70 / 100
• Kontrola: 90 / 100

Rakietka Butterfly Timo Boll Platin przeznaczona jest 
do gry uniwersalnej. Zapewnia świetne kontrolę, spin i 
przyspieszenie.

Parametry:
• Szybkość: 90 / 100
• Rotacja: 90 / 100
• Kontrola: 80 / 100

Timo Boll 900

Timo Boll 700

Timo Boll 500

Timo Boll 900 F to rakietka dla wytrawnych graczy, którzy 
w grze stawiają na bardzo dużą szybkość piłki i mocne 
podkręcenie. Pozwala wyprowadzać błyskawiczne ataki oraz 
nadać piłce bardzo mocne podkręcenie.

Kombinacja twardej deski i elastycznego podkładu tworzy 
skuteczną rakietkę atakującą. Timo Boll 700 pozwala nadać 
piłce bardzo mocne podkręcenie, zachowując kontrolę pola gry.

Doskonała do nauki kontrolowania piłeczki. Zapewnia 
dobrą rotację zarówno dla zawodników atakujących, jak 
i defensywnych. Gwarantuje szybkość odpowiednią dla 
zawodników początkujących oraz doskonalących swoje 
umiejętności.

4 4

5

6

5

6

Tenis stołowy | Rakietki do tenisa stołowego
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Unihokej | Bramki & Akcesoria do unihokeja

Komplet band 15x30 m

Piłka do gry w unihokeja

Komplet band wykonanych ze specjalnego, 
odpornego na uszkodzenia laminatu. Posiadają 
certyfikat IFF. Dostępne w kolorze białym lub 
czarnym.
Skład kompletu:
• 38 elementów 2 m
• 2 elementy 1 m
• 4 łuki
Komplet dostępny także w wymiarach 20 x 40 m.

Standardowa piłka do gry. 
Wykonana z plastiku. Różne kolory.

Dostępne w czterech wymiarach. 
Wykonane z rury stalowej, malowanej proszkowo. 
Siatka w komplecie.

18-1025-1 18-1001

Bramki do unihokeja 

18-1070

18-1070

Model Nr 
katalogowy

Kolor ramy System szybkiego 
składania

Bramka meczowa 
115x160 cm

18-1070 Czerwony Nie

Bramka treningowa 
105x140 cm

18-1071 Czerwono
-biały

Tak

Bramka treningowa
60x90 cm

18-1072 Czerwono
-biały

Tak

Bramka treningowa
45x60 cm

18-1074 Czerwono
-biały

Tak

Bramka złożona
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Spodnie bramkarskie
Wysokiej jakości spodnie bramkarskie  
do unihokeja. Zaprojektowane z myślą  
o komforcie użytkowania. Nie krępują ruchów. 
Dodatkowa gąbka chroni przed uderzeniami piłki.

Zapewnia ochronę goleni przed urazami. 
Nie przemieszcza się, a opinając nogę 
dokładnie do niej przylega. Gąbka ochronna 
amortyzuje uderzenie. Dostępna w kolorze 
czarno - srebrnym.

Ochraniacz goleni

Rękawice bramkarskie

Bramkarskie rękawice unihokejowe. 
Wysoka jakość wykonania 
połączona została z materiałami 
poprawiającymi pewność uchwytu 
kija.
Dostępne  w rozmiarach: 
• S/M 
• L/XL

Tablica taktyczna 

Tablica taktyczna wielokrotnego 
użytku. Na planszy rozrysowano całe 
boisko. Zawiera klips umożliwiający 
zapięcie dodatkowych kartek lub 
odręcznych notatek. 

Maska bramkarska

Kask przeznaczony dla bramkarzy unihokeja. 
Solidna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo i 
komfort. Kratka chroniąca twarz dzięki szerokiej 
konstrukcji siatki nie utrudnia obserwacji pola 
gry. 
Kask wyposażony w  pięciostopniową regulację.
Rozmiar uniwersalny.

Bluza bramkarska wraz z kamizelką

Bluza z wszytą kamizelką ochronną. Przeznaczona dla 
zawodników grających na pozycji bramkarza. Wykonana  
z materiału ochronnego, który chroni przed uderzeniem piłki. Tył bluzy wykonany  
z materiału odprowadzającego wilgoć.

Torba na kij do unihokeja

Torba na kije do unihokeja

Torba przeznaczona do przenoszenia jednej sztuki kija  
w wersji senior (o długości 92-102 cm).  Zapinana na 
zamek. Pasek na ramię ułatwia przenoszenie.

Torba przeznaczona do przenoszenia 
maksymalnie 20 sztuk kijów do unihokeja. 
Dostępna w wersji senior oraz junior. 
Zapinana na zamek. Posiada szelki 
ułatwiające transportowanie.

Ochraniacz krocza
Chroni krocze przed kontuzjami mogącymi 
wystąpić podczas kontaktowej gry w unihokeja. 
Niezbędny element wyposażenia każdego 
bramkarza.

Chroni kolano przed uszkodzeniem podczas 
gry. Amortyzuje uderzenie i poprawia 
bezpieczeństwo stawu podczas kontaktu  
z przeszkodą. Ochraniacz w kolorze 
czarnym. Dostępne wersje: 
• Junior
• Senior

Ochraniacze kolan

18-1062-1

18-1026

18-1054

18-1075

              Unihokej | Akcesoria do unihokeja

Produkt certyfikowany

Produkt certyfikowany

Produkt certyfikowany

Produkt certyfikowany
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Zestaw szkolny - Pyton MAX

Zestaw szkolny - Mamba Plastic MAX

Zestaw szkolny - Cobra Junior Midi Kij Pyton

Kij Cobra Junior

Kij Cobra Senior

Kij Mamba

Zestaw dla dwóch drużyn unihokejowych. Stworzony z myślą o rozgrywkach  
i użytkowaniu w szkołach i klubach. Solidne kije, wyposażone w owijkę oraz prostą, 
żłobioną 2-stronnie łopatkę. Zestaw dostępny w 3 wersjach, zależnych od długości 
kija: 87, 95, 101 cm. 

Skład zestawu:
• 10 kijów o długości zależnej od zestawu (87, 95, 101 cm)
• 2 bramki metalowe o wymiarze 60 x 90 cm
• 10 piłek do gry

Zestaw kijów z wymienną łopatką, umożliwiający grę dwóm drużynom 
unihokejowym. Zestaw dwukolorowy (5 szt. kijów zielonych, 5 szt. kijów żółtych) 
dostępny w wersjach zależnych od długości kija: 85, 95, 101 cm. 

Skład zestawu:
• 10 kijów o długości zależnej od zestawu (85, 95, 101 cm)
• 2 bramki plastikowe o wymiarze 60 x 90 cm
• 10 piłek do gry

Solidnie wykonany, wyposażony w ażurową,  
profilowaną 2-stronnie łopatkę.   

Kij unihokejowy wykonany z bardzo 
trwałego polipropylenu. Dostępny w różnych 
wymiarach i wersjach kolorystycznych.

Kij szkolno-treningowy, dla graczy w każdym 
wieku. Wymienna łopatka daje możliwość 
łatwego profilowania.

Trwały, polipropylenowym, dobrze sprawdzający 
się w szkołach i podczas rekreacyjnej gry kij 
unihokejowy

Parametry:
• Łopatka ażurowa
• Kolory: żółty/pomarańczowy/zielony/różowy
• Kij wykonany z bardzo trwałego polipropylenu

Rozmiar Nr katalogowy

Cobra Junior 80 cm 18-1037

Cobra Junior 85 cm 18-1018

Cobra Junior 101 cm 18-1011

Rozmiar Nr katalogowy

Mamba 85 cm 18-1016

Mamba 95 cm 18-1016-2

Mamba 101 cm 18-1060

Unihokej | Kije do unihokeja

Rozmiar Nr katalogowy

Cobra Senior 87 cm 18-1010-1

Cobra Senior 95 cm 18-1010

Cobra Senior 101 cm 18-1020

Rozmiar Nr katalogowy

Pyton 87 cm 18-1043

Pyton 95 cm 18-1030

Pyton 101 cm 18-1038

Zestaw szkolny dla początkujących 
graczy unihokejowych. Solidnie 
wykonany i dostępny w różnych wersjach 
kolorystycznych. W skład zestawu wchodzi 
10 kijów o długości 85 cm oraz 5 piłek. 

18-1102
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Wilson Federer Roger

Prince Airo Synergy

Prince TT Response

Prince Play+Stay

Head Youtec Radical JR

Prince EXO3 Rebel 
Lekka i bardzo uniwersalna rakieta dla 
początkujących i zaawansowanych tenisistów. 
Posiada bardzo dużą główkę - 110 cali co znacznie 
zwiększa szansę trafienia w piłkę początkującym 
graczom.

Podstawowe dane:
• Powierzchnia główki: 116’’
• Waga: 279 g (bez naciągu)
• Długość: 27.25 in
• Układ strun: 16 x 20
• Rama: 23 mm

Wysokiej jakości rakieta tenisowa z serii Airo, 
przeznaczona do gry rekreacyjnej.
System Prince’a O-port gwarantuje 
udoskonaloną aerodynamikę i zwiększenie 
punktu centrycznego uderzenia dla większego 
komfortu i stabilności.

Podstawowe dane:
• Powierzchnia główki: 110’’
• Waga: 280 g (bez naciągu)
• Balans: 32 cm
• Długość: 27.00 in/68.60 cm
• Układ strun: 16 x 19

Wysokiej jakości rakieta tenisowa 
pozwalająca na uzyskanie niespotykanej 
dotąd przyjemności z gry.

Ramy, wykonane według klasycznego 
kroju, stanowią doskonałą propozycję dla 
zawodników w każdym wieku, grających 
na każdym poziomie zaawansowania. 
Dostępna w średnich i powiększonych 
rozmiarach główek.

Podstawowe dane:
• Powierzchnia główki: 105’’
• Waga: 275 g (bez naciągu)
• Balans: 32.5 cm
• Długość: 27.00 in/68.60 cm
• Układ strun: 16 x 19
• Wielkość rączek: L2-L4

Rakieta Play+Stay została zaprojektowana 
z myślą o osobach początkujących i 
rozpoczynających naukę gry w tenisa.
Stop tytanu, profesjonalne wykonanie 
charakteryzujące się dbałością o szczegóły 
oraz staranny dobór materiałów zapewniają 
trwałość i odporność na uszkodzenia.

Podstawowe dane:
• Materiał: stop tytanu
• Powierzchnia główki: 107’’
• Waga: 290 g (bez naciągu), 500 g 

(całkowita) 
• Układ strun: 16x19

Lekka, wykonana z wysokiej klasy 
materiałów rakieta. Zaprojektowana 
dla dzieci i młodzieży o wzroście 
od 140 do maksymalnie 157 cm. 
Projekt wzorowany na cenionej wśród 
zawodników wersji seniorskiej. 

Podstawowe dane:
• Powierzchnia główki: 100’’
• Waga: 240 g
• Balans: 33.5 cm
• Długość: 26 in
• Rama: 23.5 mm

Rakieta dla wyczynowych zawodników. 
Jej parametry pozwalają na uderzenia z 
chirurgiczną precyzją oraz zachowanie 
pełnej kontroli gry.  

Podstawowe dane:
• Rozmiar główki: 95’’
• Waga: 325 g (bez naciągu)
• Balans: 31 cm
• Długość: 27.00 in/68.60 cm
• Układ strun: 18x20
• Wielkość rączek: 2-5

4-1224 

4-1236
4-1232

4-1231

Tenis ziemny, badminton | Rakiety do tenisa ziemnego 
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Piłka do tenisa ziemnego 
Dunlop Fort Plus

Piłka do tenisa ziemnego 
Dunlop Match

Piłka do tenisa ziemnego  
Dunlop Fort Elite

Piłki do tenisa ziemnego  
Dunlop Fort All Court

Piłka do tenisa ziemnego Head Silver

Piłka do tenisa ziemnego Head ATP

Piłka do tenisa ziemnego 
Prince Championship

Piłka Tour Comfort posiada zmodyfikowany rdzeń, 
który wyróżnia się większą miękkością w porównaniu 
do standardowych piłek ciśnieniowych. Dzięki takiej 
konstrukcji, doskonale absorbuje drgania powstające 
podczas uderzenia. Piłka zatwierdzona przez ITF.

Produkt firmy Dunlop, dedykowany 
graczom szukającym piłki o wysokich 
parametrach w przystępnej cenie.  

Budowa zbliżona do piłki Fort, oparta na 
nowym rdzeniu, pokryta filcem wysokiej 
jakości. Oficjalna piłka Polskiego Związku 
Tenisowego. Zatwierdzona przez ITF.

Piłka turniejowa klasy premium, o doskonałych 
parametrach gry. Przeznaczona na korty pokryte 
mączką ceglaną. Charakteryzuje się wysoką 
odpornością na uszkodzenia. Posiada certyfikat ITF.

Piłki zaprojektowane na wszystkie rodzaje 
nawierzchni kortowych. Nowoczesna technologia 
gwarantuje najwyższą jakość. Dzięki procesom 
użytym w trakcie produkcji, piłka zachowuje 
najwyższe parametry podczas intensywnego 
użytkowania. Specjalny rodzaj barwienia poprawia 
jej widoczność. Piłka posiada certyfikat ITF.

Zaawansowana technologicznie piłka, w której zwiększoną 
widoczność uzyskano dzięki filcowi SmartOptik™. Idealnie 
sprawdza się podczas doskonalenia techniki gry. Trwała  
i odporna. Zapewnia doskonałą kontrolę i wysokie 
parametry odbicia piłki.
Puszka zawiera 4 szt. piłek Head Silver.

Absolutny lider wśród piłek tenisowych i najbardziej znana 
piłka HEAD serii Tournament. Doceniana za trwałość i 
odporność, jak również niezrównaną kontrolę i rotację. 
Nowa technologia Encore™ zwiększa trwałość, a warstwa 
wierzchnia SmartOptik™ poprawia widoczność piłki. 
Oficjalna piłka wielu turniejów ATP.

Ciśnieniowe piłki tenisowe 
zaprojektowane na wszystkie 
nawierzchnie tenisowe.
Na tle piłek podobnej klasy 
charakteryzują się zwiększoną 
wytrzymałością i komfortem 
gry. Doskonale sprawdzają się  
w szkołach i klubach tenisowych.

Linie wyznaczające obszar kortu

Piłka do tenisa ziemnego  
Head Championship

System linii dla kortów trawiastych i ceglanych. Wykonane z trwałego i twardego PVC. 
Odporne na warunki pogodowe. Prosta instalacja.
Linie przycięte są w rolki o odpowiedniej długości. W komplecie 18 kołków montażowych.

• Szerokość linii podstawowej, środkowej i serwisowej: 50 mm
• Linie boczne: 40 mm
• Co 28 mm otwory szerokości 4 mm
• Mocowane do powierzchni za pomocą rurowej kotwicy

Ciśnieniowa piłka tenisowa, przeznaczona do gry 
na każdej nawierzchni. Zapewnia przyjemność 
z każdego rodzaju gry. Gwarantuje trwałość 
użytkowania. Wykonana z filcu o podwyższonej 
gęstości. Spełnia normę ITF.
Dostępna w opakowaniu zawierającym 3 lub 4 
piłki.

4-1020

4-1021

4-1004

4-1026

4-1024

4-1025

4-1017
4-1023

4-23

Tenis ziemny, badminton | Akcesoria do tenisa ziemnego
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Lotka popularna Joker
Lotka do badmintona. Przeznaczona do gry rekreacyjnej lub pierwszych kroków w tej dyscyplinie. Wykonana z plastiku, 
posiada gumową główkę.

Zestaw do badmintona z siatką i stelażem
Komplet do gry w badmintona dla czterech 
osób. W skład zestawu wchodzą cztery rakietki 
do badmintona, trzy lotki syntetyczne, siatka  
ze stelażem oraz mocowania do ziemi.

Zestaw do badmintona  
Head Basic Kit

Taśma wyznaczająca pole gry

Zestaw dla dwóch osób, 
idealny do gier treningowych i 
rekreacyjnych,

W skład zestawu wchodzą:
• 2 rakiety HEAD Ti Smash
• 2 lotki nylonowe
• Solidna torba mieszcząca 

wszystkie te elementy

Taśma wyznaczająca pole gry do badmintona. Służy do oznaczenia pola gry o wymiarach 13,4 x 6,1 metra. 
Całkowita długość taśmy wynosi 39 metrów. 

• Taśma dostępna w różnych kolorach 
• Taśma w komplecie ze śledziami do mocowania

    

Komplet do badmintona „Fit”
Przeznaczony do użytku rekreacyjnego zestaw do badmintona.
Ramię rakiet wykonano z wysokiej jakości aluminium  
z łącznikiem Built-In T-joint, gwarantującym pewność uderzenia podczas gry. 
Zestaw zamykany w wygodnym pokrowcu.

Lotka Shoot Blue

Lotka Shoot Green

Lotka Shoot Red

Lotka dla każdego zwolennika badmintona. 
Główka wykonana z naturalnego korka.  
Prędkość lotki: 79-81 km/h.

Waga lotki Spokey Green zapewnia spokojną, rekreacyjną  
grę. Główka wykonana z pianki.
Prędkość lotki: 76-78 km/h.

Model Shoot Red, którego parametry gwarantują bardzo 
szybki lot. Główka wykonana z naturalnego korka. 
Prędkość lotki: 80-83 km/h.

Lotka piórkowa
Trwała lotka wykonana z piór. Wyposażona w gumową 
główkę, dostępna w różnych kolorach.
Produkt w opakowaniu zawierającym 6 sztuk.

Lotka nylonowa Air Tec
Przeznaczona do gry treningowej. 
Specjalna budowa koszyczka (wykonanego 
z wysokiej  jakości  poliamidu  z dodatkiem  
kauczuku) zapewnia parametry lotu zbliżone do 
lotek piórkowych. Zestaw zawiera 6 sztuk.

Kolor Prędkość Nr katalogowy

Czerwona Szybka 10-1078-2

Niebieska Średnia 10-1708-1

Zielona Wolna 10-1708

3

3

2

2

1

1

10-1700

10-1703

10-111810-1707

10-1105

10-1702

10-1710

Tenis ziemny, badminton | Akcesoria do badmintona
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80-1290

W pełni profesjonalny 8-stanowiskowy atlas przeznaczony do komercyjnego użytku m.in. na siłowniach, w szkołach oraz klubach fitness.  
Wyposażony w stanowisko do wyciskania w pozycji leżącej, motylek, dipping, ławkę skośną, wyciąg linowy oraz stanowisko do ćwiczeń nóg. 

Parametry techniczne i stanowiska do ćwiczeń:
• Motylek (butterfly)   /obciążenie 80 kg/
• Wyciskanie na ławeczce siedząc i leżąc  /obciążenie 120 kg/
• Wyciąg z góry (wieża latissimus)  i z dołu (wiosłowanie) /obciążenie 100 kg/
• Przyrząd na mięśnie nóg (czworogłowy i dwugłowy uda)  /obciążenie 60 kg/
• Ławka skośna na mięśnie brzucha
• DIP (wyciskanie pompek w pionie)
• Twister stojąc
• Ławka do ćwiczeń mięśni grzbietu
• Wymiary po rozłożeniu (dł./szer./wys.): 510/430/235 cm
• Maksymalna waga ćwiczącego: 150 kg
• Waga urządzenia  470 kg
• Elementy ruchome podwójnie łożyskowane  - łożyska kulkowe zapewniające cichą i płynna pracę
• Linki stalowe
• Mocna, masywna konstrukcja spawana z płasko-owalnych profili stalowych
• Konstrukcja stalowa pokryta farbą proszkową

80-1641

Brama Master Sport JP9
Brama to maszyna siłowa stworzona z myślą o ćwiczeniach mięśni 
ramion, barku, grzbietu oraz klatki piersiowej. Osłony stosów 
wykonane są z poliwęglanu. Elementy metalowe malowane  
ekologiczną metodą proszkową. 

Parametry techniczne:
Wymiary:
• Długość: 350 cm
• Szerokość: 65 cm
• Wysokość: 230 cm

Waga:
• Waga obciążenia: 2x80 (maks. 2x100) kg
• Waga maszyny: 155 kg 

Atlas Master Sport Millenium - 8 stanowisk 

Siłownia, fitness & rehabilitacja | Sprzęt siłowy

Produkt certyfikowany

Produkt certyfikowany
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Atlas Master Sport JM-3 EX

Ławka kątowa Master Sport JH-2

Wielofunkcyjny atlas wykonany z płasko owalnych profili stalowych,  o bardzo stabilnej 
konstrukcji. Przystosowany do użytku w małych siłowniach. Wszystkie elementy metalowe 
urządzenia malowane ekologiczną metodą proszkową. Części miękkie tj. siedziska i oparcia 
wykonane są z wysokogatunkowego pokrycia tapicerskiego.

Parametry techniczne:
• Waga urządzenia: 130 kg
• Ilość stosów: 1
• Wagi stosów: 80 kg
• Maks. wagi stosów: 100 kg
• Wymiary (dł./szer.wys.): 215/110/215 cm
• Bezpieczny obszar użytkowania (dł./szer./wys.): 345/130/230 cm
• Maks. liczba ćwiczących: 1 
• Maksymalna waga ćwiczącego: 150 kg

Ławka kątowa ze stojakiem i regulacją kąta oparcia do 75 stopni.
Umożliwia wykonywanie 8 rodzajów ćwiczeń. Urządzenie 
posiada 5-stopniową regulację kąta nachylenia oparcia  
i regulację wysokości położenia dźwigarów. Elementy zabezpieczeń 
oraz regulacji wykonane są przy użyciu techniki laserowej, co zapewnia 
wysoki poziom bezpieczeństwa ćwiczących. 

• Wymiary (dł./szer./wys.): 200/116/85-115 cm
• Waga: 75 kg

Atlas Master-Sport Mega Fitness

80-1287

80-1248

80-1225

Bardzo solidny i stabilny atlas do użytku hotelowego, szkolnego 
lub domowego. Wszystkie elementy ruchome łożyskowane.
Możliwość wykonywania 38 ćwiczeń na wszystkie 
podstawowe grupy mięśniowe. 

Parametry techniczne i stanowiska do ćwiczeń:
• Motylek
• Wyciskanie na ławeczce siedząc
• Wyciskanie na ławeczce leżąc
• Wieża latissimus /wyciąg z góry/
• Wiosłowanie /naciąg liny z dołu/
• Prostowanie nóg
• Pulpit do bicepsów
• 2 niezależne stosy: 60 kg i 80 kg (możliwa rozbudowa 

każdego slotu o 40 kg)
• Maksymalna waga ćwiczącego: 150 kg
• Wymiary po rozłożeniu (dł./szer./wys.): 335/255/219 cm
• Konstrukcja pulpitu do bicepsów z obrotowymi 

uchwytami

Siłownia, fitness & rehabilitacja | Sprzęt siłowy

Produkt certyfikowany

Produkt certyfikowany

Produkt certyfikowany
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Dip wolnostojący Master Sport JP-31/A

Mięśnie klatki piersiowej,  
przywodzenie ramion Master Sport JP-32

Stojak na obciążniki JP-38

Stojak wielofunkcyjny JH-11

Przyrząd dwufunkcyjny, umożliwiający podciąganie się zarówno na drążkach jak  
i na poręczy. Przeznaczony do ćwiczeń mięśni najszerszych grzbietu, klatki piersiowej 
oraz prostowników i zginaczy ramion. Dodatkowa możliwość podciągania nóg. 

Parametry techniczne:
• Wymiary (dł./szer./wys.): 135/110/230 cm
• Waga: 60 kg

Maszyna przeznaczona do ćwiczeń mięśni klatki 
piersiowej. Posiada regulację położenia wałków 
oraz siedziska. Osłony stosu wykonane zostały 
z poliwęglanu. Regulacja odbywa się za pomocą 
magnetycznego selektora obciążenia.

Parametry techniczne:
• Długość: 110 cm
• Szerokość: 75 cm
• Wysokość: 200 cm
• Waga stosu: 80 (maks. 120) kg
• Waga maszyny: 110 kg 

Solidnie wykonany stojak przeznaczony do 
przechowywania obciążeń o średnicy FI-26. Dostępna 
również wersja na obciążenia FI-50.
 
Parametry techniczne:
• Długość: 105 cm
• Szerokość: 105 cm
• Wysokość: 100 cm
• Waga (bez obciążeń): 30 kg 

Stojak wielofunkcyjny przeznaczony do przechowywania obciążeń, gryfów 
i hantli. Niezbędny element wyposażenia każdej siłowni.

Parametry techniczne:
• Długość: 138 cm
• Szerokość: 53 cm
• Wysokość: 98 cm
• Waga (bez obciążeń): 35 kg 

80-1602

80-1233

80-1267

80-1701

Siłownia, fitness & rehabilitacja | Sprzęt siłowy

80-1267-1
Fi-26

Fi-50

Produkt certyfikowany

Produkt certyfikowany

Produkt certyfikowany

Produkt certyfikowany
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Ławka do ćwiczeń mięśni brzucha G105

Atlas Olimp G085

Wieża 4-stanowiskowa Master Sport JP-1/A4

Profesjonalna ławka treningowa przeznaczona 
do intensywnego użytkowania w siłowniach. 
Dzięki uchwytowi i kółkom możliwe jest łatwe 
przemieszczanie urządzenia. Gumowe nakładki 
na nóżkach zabezpieczają podłoże przed 
porysowaniem. 

Parametry techniczne:
• Wymiary (dł./szer./wys.): 140/78/100 cm
• Waga: 40 kg

Wielofunkcyjny, 4-stanowiskowy atlas stworzony 
z myślą o użytkownikach oczekujących pełnego  
i kompleksowego pakietu ćwiczeń. Dzięki przemyślanej 
integracji urządzeń, atlas gwarantuje nie tylko wysoki 
komfort ćwiczeń, ale zapewnia także oszczędność 
powierzchni.
 
Stanowiska do ćwiczeń:
• Butterfly – mięśnie piersiowe – 100 kg
• Wypychanie dźwigni – mięśnie piersiowe – 120 kg
• Wyciąg pionowy – mięśnie pleców, ramion, 

tricepsy
• Zginanie nóg / prostowanie nóg – mięśnie nóg
• Poręcz – mięśnie pleców, ramion, brzucha
• Twister – mięśnie skośne brzucha
• Ławka – mięśnie brzucha

Maszyna umożliwiająca ćwiczenie mięśni barków, bicepsu, tricepsu, najszerszego 
grzbietu oraz klatki piersiowej. Blok ciężarów składa się z 4 stosów. Solidna i 
masywna konstrukcja wykonana ze spawanych, płasko owalnych profili stalowych 
gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Cichą pracę elementów ruchomych 
zapewniają łożyska kulowe.

Parametry techniczne i stanowiska do ćwiczeń: 
• Wyciąg z góry (wieża latissimus) /obciążenie 100 kg/
• Wyciąg  z dołu (wiosłowanie) /obciążenie 100 kg/
• 2 x stacja linowa /obciążenie 80 kg/ 
• Blok ciężarów 4-stosowy
• Stalowe linki
• Wymiary po rozłożeniu ok. (dł./szer./wys.): 370/160/235 cm
• Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
• Waga urządzenia bez stosów: ok. 250 kg
• Konstrukcja stalowa pokryta farbą proszkową – podstawowy kolor:  srebrny 

metalik 
• Szyta, mocna, profilowana tapicerka w kilku kolorach do wyboru

Urządzenia siłowe Master-Sport można łączyć w dowolne konfiguracje. 

80-7056

80-1646

80-1700

Stojaki do ćwiczeń ze sztangą, regulacją wysokości  
i stojakiem na obciążenie. Stanowią doskonałe 
uzupełnienie dla ławek JH-3 oraz JH-4. Umożliwiają 
bezpieczne odkładanie sztangi. 

Parametry techniczne: 
• Wymiary (dł./szer./wys.): 73/153/120 cm
• Waga: 30 kg

Siłownia, fitness & rehabilitacja | Sprzęt siłowy

Stojaki do ćwiczeń JH-10
Produkt certyfikowany

Produkt certyfikowany
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Ławka do ćwiczeń prostowników 
grzbietu - krzyż (L-7-F)

Maszyna do ćwiczeń mięśni dwu- i 
czworogłowych uda A-54-F

Poręcz zawieszana na drabinki 
G136

Zestaw sztangielek ze stojakiem

Wypychanie ciężarów siedząc (G048)

Przyrząd wioślarski G046

Regulowana ławka ze stojakami G110

Wysokiej jakości ławka, umożliwiająca 
wykonywanie ćwiczeń mięśni grzbietu oraz 
krzyża. Miękkie obicie gwarantuje komfort 
wykonywanych ćwiczeń.
 
Parametry techniczne:
• Wymiary (dł./szer./wys.): 120/80/80 cm

Dwufunkcyjna maszyna do ćwiczeń, 
przeznaczona do treningu mięśni 
czworogłowych i dwugłowych ud. Stos z 
obciążeniami umiejscowiono z boku urządzenia. 
Wielkość ciężaru regulowana jest bloczkowo.

Parametry techniczne:
• Wymiary (dł./szer./wys.): 210/100/175 cm

Umożliwia wykonywanie ćwiczeń bez 
potrzeby stałego mocowania.
Parametry techniczne:
• Wymiary (dł./szer./wys.): 54/60/50 cm
• Waga: 9 kg

Zestaw zawiera następujące sztangielki: 2x2 kg, 2x3 
kg, 2x4 kg, 2x5 kg, 2x7 kg, 2x9 kg, 2x12 kg, 2x15 
kg. Sztangielki rozłożone są na 2 poziomach – na dole 
cięższe, na górze lżejsze.

Parametry techniczne:
• Wymiary (dł./szer./wys.): 56/198/94 cm
• Waga sumaryczna: 207 kg

Przyrząd do ćwiczenia mięśni piersiowych w skosie i 
grupy tylnej mięśni ramion - tricepsów. Skośne ułożenie 
ćwiczącego angażuje górną część mięśni piersiowych 
podczas wykonywania ćwiczenia. Regulacja wysokości 
siedzenia pozwala dopasować przyrząd do wzrostu 
ćwiczącego. Dźwignia wspomagająca w znacznym 
stopniu ułatwia rozpoczęcie ćwiczenia.

Parametry techniczne:
• Wymiary (dł./szer./wys.): 210/145/156 cm
• Waga: 300 kg

Większość maszyn posiada tapicerkę w kilku 
kolorach do wyboru. 
 
Palety kolorów zależne są od producenta urządzenia. 
W celu uzyskania dokładnych informacji prosimy  
o kontakt z działem handlowym.

Profesjonalna maszyna przeznaczona do 
ćwiczenia najszerszych i prostych mięśni 
grzbietu oraz nóg.

Parametry techniczne:
• Wymiary (dł./szer./wys.): 200/70/156 cm
• Waga: 230 kg

Profesjonalna ławka do ćwiczeń. Regulowana, 
ze stojakiem. Sprzęt do intensywnych 
ćwiczeń, idealnie spełniający swoje zadania  
na siłowniach dla kulturystów. Umożliwia 
trening zarówno mięśni ramion, klatki 
piersiowej, barków, a dzięki możliwości montażu 
dodatkowych elementów, także mięśni nóg.
Parametry techniczne:
• Wymiary (dł./szer./wys.): 210/165/182 cm
• Waga: 137 kg

80-6132

Siłownia, fitness & rehabilitacja | Sprzęt siłowy

80-6087
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Atlas Kettler Kinetic F5Stojaki profesjonalne niskie S-2-PN

Przywodziciel - odwodziciel (A-12-F / A-13-F)

Atlas Kettler Kinetic F7

Sprzęt sportowy firmy Kettler od lat jest symbolem 
udanego połączenia nowoczesności, estetyki  
i funkcjonalności. Doskonale nadaje się do wyposażenia 
sal rekreacji czy fitness w hotelach, sanatoriach oraz 
oczywiście do wykorzystania w warunkach domowych. 
 
Wszystkie urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa 
oraz normy europejskie w najwyższej klasie A, zgodnie  
z DIN EN 957-1/5.

Atlas rehabilitacyjno-siłowy, Kinetic F5 umożliwia 
wykonywanie ćwiczeń na różne partie mięśni.

Profesjonalne stojaki pod obciążenia. Malowane 
proszkowo. Wyposażone w gumowe stopki 
zabezpieczają przed uszkodzeniami powierzchnię 
podłogi.

Parametry techniczne:
Wymiary (dł./szer./wys.): 62/55/100 cm

Maszyna umożliwiająca ćwiczenie mięśni 
przywodziciela i odwodziciela ud. Stos umieszczono  
z tyłu maszyny. Obciążenie regulowane jest  
za pomocą bloczków.

Parametry techniczne:
Wymiary (dł./szer./wys.): 170/80-160/160 cm

80-127680-1277

80-6009

80-6084

Stanowiska do ćwiczeń:
• Motylek do przodu / do tyłu
• Wyciskanie na ławce siedząc
• Latissimus
• Wiosłowanie / naciąg liny z dołu
• Stacja z podwójnym wyciągiem linowym
• Prostowanie nóg
• Uginanie nóg
• Dolna linka do ćwiczenia ramion i nóg
 
Parametry techniczne:
• Blok ciężarków: 5-80 kg (16 szt. x 5 kg)
• Maks. obciążenie: 80 kg (do 100 kg), wyciąg 

linowy 2x40 kg
• Maks. waga ciała użytkownika: 150 kg
• Wymiary (dł./szer./wys.): 180/136/215 cm
• Kolor: jasno szary / czarny

Stanowiska do ćwiczeń:
• Motylek do przodu / do tyłu
• Wyciskanie na ławce siedząc
• Latissimus
• Wiosłowanie/naciąg liny z dołu
• Stacja z podwójnym wyciągiem linowym
• Prostowanie nóg
• Uginanie nóg
• Dolna linka do ćwiczenia ramion i nóg

Parametry techniczne:
• Blok ciężarków: 5-80 kg (16 szt. x 5 kg)
• Maks. obciążenie: 80 kg (do 100 kg) 
• Maks. obciążenie wyciągu: 2x40 kg
• Maks. waga ćwiczącego: 150 kg
• Wymiary (dł./szer./wys.): 200/200/215 cm
• Kolor: jasno szary / czarny

Kettler Kinetic, to profesjonalny 
sprzęt  oferujący szeroką gamę 
ćwiczeń siłowych. Posiada inno-
wacyjny system 3D Flexmotion, 
umożliwiający trening we wszyst-
kich płaszczyznach ruchu. 
Wykonywane ćwiczenia pozwa-
lają angażować podczas trenin-
gu wiele partii mięśniowych. 
Osobne stanowisko z prasą  
do nóg. Regulowana wysokość 
siedziska oraz składające się  
z trzech poduszek oparcie gwaran-
tuje komfortowe ułożenie ciała.

Siłownia, fitness & rehabilitacja | Sprzęt siłowy

Zobacz film 
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Multistacja Kettler Delta XL

Doskonała propozycja dla wszystkich osób szukających 
wielozadaniowego sprzętu do treningu siłowego. Delta XL 
oferuje szeroki wachlarz ćwiczeń, gwarantując najwyższą jakość 
wykonania i bezpieczeństwa użytkowania.

Innowacyjna konstrukcja systemu regulacji umożliwia szybką 
zmianę ławki prostej w ławkę ukośną. Atlas Delta XL posiada 
stalowe naciągi linowe powlekane warstwą z tworzywa.

Stanowiska do ćwiczeń:
  • Motylek do przodu (butterfly)
  • Motylek do tyłu
  • Wyciskanie na ławce leżąc
  • Latissimus
  • Prostowanie nóg
  • Uginanie nóg
  • Podnoszenie nóg / dip
  • Pulpit treningowy (modlitewnik) - opcjonalnie

Siłownia domowa od Kettlera spełnia wysokie wymogi 
bezpieczeństwa (TUV GS) oraz normy europejskie zgodnie z normą 
EN 957-1/5.

80-1274-1 Wersja z pulpitem 

80-1274 Wersja bez pulpitu 

Atlas Kettler Kinetic  F3

Stanowiska do ćwiczeń:
• Motylek do przodu / do tyłu
• Wyciskanie na ławce siedząc
• Latissimus
• Wiosłowanie / naciąg liny z dołu
• Prostowanie / uginanie nóg
• Dolna linka do ćwiczenia ramion i nóg

Parametry techniczne:
• Blok ciężarków: 5-80 kg (16 szt. x 5 kg)
• Maks. obciążenie: 80 kg
• Flexmotion: 2 x 40 kg
• Maks. waga ćwiczącego: 150 kg
• Wymiary (dł./szer./wys.): 180/106/200 cm
• Kolor: jasno szary / czarny

80-1275

Zobacz film 
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80-1244
Dostępna waga (kg):

4, 8, 12, 16, 20, 24

Hantel regulowany

Obciążenia rehabilitacyjne

Obciążenia żeliwne

Hantle stałe

Gryfik prosty śrubowanyHantel z uchwytem Kettle Bell

Hantel czarny, żeliwny. Ergonomiczny i pewny uchwyt. 
Obciążenia znajdują się w gumowych opaskach. 
Dostępne również hantle stałe. 

Obciążenia służące do obciążenia gryfu.
Średnica otworu: 27 mm.
Obciążenia w opasce gumowej.

Talerze żeliwne posiadają otwór o średnicy 27 
mm, dzięki czemu pasują do większości gryfów. 
Zaokrąglone krawędzie w znacznym stopniu 
zmniejszają ryzyko wystąpienia obrażeń 
lub uszkodzenia podczas przypadkowego 
upuszczenia.

Hantle przeznaczone do ćwiczeń fitness i 
ćwiczeń rehabilitacyjnych. Produkt polski.

Gryfik śrubowany, prosty, o długości 40 cm. 
Średnica: 27 mm
Waga: 2 kg

Ergonomiczne, wykonane z żeliwa hantle 
typu Kettle. 

50 mm 27 mm

Nr katalogowy Waga (kg) Nr katalogowy

80-1340 0,5 80-1319

80-1334 1 80-1320

80-1333 1,25 80-1328

80-1332 2,5 80-1321

80-1331 5 80-1322

80-1330 10 80-1323

80-1329 20 80-1324

Waga (kg) Nr katalogowy

0,75 80-1087

1 80-1088

1,25 80-1089

1,5 80-1090

2 80-1091

2,5 80-1092

3 80-1093

4 80-1094

5 80-1095

6 80-1096

Waga (kg) Nr katalogowy

5 80-1036-5

6 80-1036-6

7 80-1036-7

9 80-1036-9

10 80-1036-10

12 80-1036-12

17 80-1036-17

19 80-1036-19

20 80-1036-20

Waga (kg) Nr katalogowy

1 80-1306

1.25 80-1307

1.5 80-1308

2 80-1309

2.5 80-1310

Waga (kg) Nr katalogowy

5 80-1311

10 80-1312

15 80-1313

20 80-1342

25 80-1377

Siłownia, fitness & rehabilitacja | Akcesoria siłowe

Gryfy proste / łamane / olimpijskie 

Rodzaj Numer katalogowy

Gryf 140 cm (Hektor) 80-1211

Gryf 168 cm (Śruba) 80-1212

Gryf 182 cm (Śruba) 80-1240

Gryf olimpijski lekko łamany (Hektor) 80-1296-1

Gryf lekko łamany 120 cm (Śruba) 80-1715

W ofercie szeroki wybór gryfów wszelkiego typu.
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Przyrząd do robienia pompek
Wykonany z chromowanej stali przyrząd do 
robienia pompek. Uchwyty wykonane zostały 
z pianki absorbującej wilgoć, dzięki czemu 
ręka nie ślizga się po uchwycie podczas 
wykonywania ćwiczeń. Stabilna podstawa 
wykończona gumowymi nakładkami. 

Fitness & rehabilitacja| Akcesoria

Obciążniki treningowe rąk i nóg
Obciążenia do ćwiczeń i rehabilitacji, doskonale 
sprawdzające się w ćwiczeniach fitness 
i aerobowych. Z uwagi na swoją funkcję 
wykorzystywane również w bieganiu.

Kaszpiroller

Przyrząd do ćwiczeń umożliwiający 
wykonywanie tzw. „taczek”. W zależności 
od modelu, wyposażony jest w jedno lub dwa 
kółka.

Ekspander sprężynowy
Ekspander wyposażony w demontowalne 
sprężyny (zamiast lin gumowych).

Ekspander gumowy
Ekspander gumowy przeznaczony jest  
do ćwiczeń rehabilitacyjnych lub 
sportowych. W zależności od wersji, 
ekspander posiada 3 lub 5 gumowych 
lin, służących do ćwiczeń. Ekspander  
ma możliwość zmniejszenia lub zwiększenia 
ilości gum, umożliwiając w ten sposób 
zwiększenie lub zmniejszenie intensywności 
ćwiczeń. 

Ściskacz dłoni z regulacją

Ściskacz z regulacją siły uścisku. Służy do wzmacniania  
i kształtowania mięśni dłoni oraz przedramienia. Komfortowo 
dopasowany do rąk. Uchwyt ogumowany. 

Pas kulturystyczny neoprenowy
Pas koloru czarnego o szerokości 17,5 cm.

Pas kulturystyczny
Pas kulturystyczny wykonany ze skóry. Doskonały do podnoszenia 
ciężarów i  innych ćwiczeń siłowych obciążających kręgosłup. 
Odciąża kręgosłup, co wpływa na zmniejszenie ryzyka odniesienia kontuzji.

80-1203

Rozmiar Wielkość (cm) Nr katalogowy

M 110 80-1272

L 115 80-1272-1

XL 120 80-1272-2

XXL 125 80-1272-3

Rozmiar Nr katalogowy

M 80-1735

L 80-1735-1

XL 80-1735-2

Ilość gum Nr katalogowy

3 80-9004

5 80-9128

Ilość kół Nr katalogowy

1 80-9151

2 80-9123

Ilość sprężyn Nr katalogowy

3 80-9127

5 80-9126

Zakres wagowy (kg) Nr katalogowy

5-20 80-1270

20-40 80-1271

Obciążniki w zależności od rodzaju ćwiczeń 
mogą być zakładane na:
• kostki
• uda
• nadgarstki
• ramiona

Siłownia, fitness & rehabilitacja | Akcesoria siłowe

Obciążniki dostępne w róznej wadze (od 
0,5 kg do 2 kg).
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Przyrząd do rehabilitacji 
stóp
Półkula z kolcami przeznaczona 
do rehabilitacji stóp. 

GymstickTM teleskopowy
Teleskopowy przyrząd do ćwiczeń fitness. Łatwość 
transportu zapewnia niewielki rozmiar (po złożeniu). 
Gymstick™ doskonale sprawdzi się w wielu ćwiczeniach 
fitnessowych z obciążeniem od 1 do 15 kg. Produkt 
wyróżniony na targach rehabilitacyjnych RehMed  
w Kielcach i ExpoMed w Katowicach.

Kolor zależny od oporu: 
• Od 1 do 10 kg, kolor zielony
• Od 1 do 15 kg, kolor niebieski
• Od 1 do 20 kg, kolor czarny
• Od 1 do 25 kg, kolor srebrny
• Od 1 do 30 kg, kolor złoty

Wieszak na maty gimnastyczne
Przeznaczony do przechowywania mat, metalowy wieszak 
ścienny. Rozstaw oczek wynosi 40 cm. Może pomieścić 
maksymalnie 15 mat o grubości 10 mm. 

Mata do jogi
Mata do ćwiczeń wykonana ze specjalnej pianki PVC. Wewnątrz znajduje 
się siateczka nylonowa zwiększająca wytrzymałość na rozdarcia i inne 
uszkodzenia. Mata posiada obustronne właściwości antypoślizgowe. 
Rozmiar: 180x60x0,5 cm. Dostępna w różnych kolorach.

Mata Thera Band®

Mata fitness składana

Mata przeznaczona do użytku 
na treningu, w klubie lub w 
domu. Wymiar: 180x60x2 cm. 
Dostępna w kolorze niebieskim  
i srebrnym.

Step Kettler
Doskonały do różnego rodzaju ćwiczeń fitness i siłowych, 
posiada trzy stopnie regulacji (15/20/25 cm). Wyposażony w 
antypoślizgową powierzchnię i gumowe nakładki podstawy.
Długość: 90 cm         Szerokość: 34 cm

Stepper powietrzny

Step Spokey Mambo

Pompowany, wykonany z PCV 
stepper do ćwiczeń. Alternatywa 
dla droższych, mechanicznych 
urządzeń tego typu. Powierzchnia 
do stania pokryta jest masującymi 
wypustkami, które poprawiają 
krążenie krwi i pracę układu 
nerwowego. 

Trzystopniowy step do różnego rodzaju ćwiczeń fitness i 
siłowych. Antypoślizgowa powierzchnia.

Maksymalne obciążenie - 100 kg. Materiał: tworzywo 
sztuczne. Regulowana wysokość.

Depander
Depander (agrafka, motylek) to popularny, wielofunkcyjny przyrząd do ćwiczeń oraz rehabilitacji. Lekki, 
poręczny, funkcjonalny - zastępuje wiele innych kosztownych urządzeń. Wykonany ze stali, pianki PU oraz 
tworzywa sztucznego.
Kształtuje, wzmacnia lub wyszczupla następujące partie mięśniowe:
• wewnętrzną i zewnętrzną stronę ud
• ramiona
• plecy
• klatkę piersiową 

80-9040

5-1009

80-9139

80-9100

80-9138

Siłownia, fitness & rehabilitacja | Akcesoria gimnastyczne

80-9085Antystatyczna, łatwa do utrzymania w czystości mata do ćwiczeń. 
Utrzymuje temperaturę ćwiczącego. Nie wchłania wilgoci i potu.  
Dostępne wymiary (gr./szer./dł.): 1,5x60x190, 2,5x60x190, 
1,5x100x190, 2,5x100x190 cm.
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Aparat do masażu stóp, 4-rzędowy
Drewniany aparat do masażu stóp. Punktowy ucisk 
receptorów stóp zwiększa ich ukrwienie i wpływa pozytywnie 
na funkcjonowanie całego organizmu. Wymiary: długość 16,5 
cm, szerokość 23,5 cm, wysokość 5 cm. Produkt polski. 
Aparat dostępny również w wersji 8-rzędowej.

Taśmy rehabilitacyjne 

Taśmy rehabilitacyjne Thera Band® pozwalają na trenowanie dowolnej partii mięśniowej. Produkt 
może być używany w każdym miejscu i nie wymaga dodatkowych przygotowań. Ćwiczenia mogą być 
wykonywane w gabinecie rehabilitacyjnym, studiu fitness, klubie sportowym, na urlopie, w hotelu 
lub w domu. Taśmy charakteryzują się różnym oporem. Dla każdego z nich, dopisany jest odpowiedni 
kolor. Taśmy dostępne w długościach:
• 1,5 m
• 2,5 m

Piłka do pilatesu

Przyrząd gimnastyczny o bardzo szerokim 
zastosowaniu. Piłka znajduje stosowanie 
w treningach sportowych lub rehabilitacyjnych. 
Doskonała do ćwiczeń na macie, pomocna przy 
ćwiczeniach równoważnych, wzmacniających, 
rozciągających i poprawiających koordynację 
ruchową. Piłka wykonana z miękkiej gumy, 
wypełniona jest granulatem. Różna waga.

Piłka gimnastyczna
Wykorzystanie piłki gimnastycznej do 
ćwiczeń pozwala na wzmacnianie i rozwijanie 
wielu grup mięśniowych. Doskonale 
uzupełnia ona trening ogólnorozwojowy. 
Zajęcia z wykorzystaniem piłki pomagają 
również zwiększyć ruchowość stawów  
i poprawiają koordynację ruchową.
Dostępna w różnych rozmiarach i kolorach.

Przyrząd do stóp i kręgosłupa, 1-sprężynowy
Przyrząd do wzmacniania kręgosłupa i masażu stóp służy 
przede wszystkim do wzmacniania mięśni kończyn, klatki 
piersiowej, barków, brzucha oraz masażu stóp.
Przeznaczony jest do użytku domowego, ośrodków 
rehabilitacyjnych oraz ośrodków zdrowia.
Przyrząd dostępny również w wersji 2-sprężynowej.

BOSU PRO
Bosu jest dwustronnym przyrządem stanowiącym unikalne 
połączenie piłki i stepu. Jedna strona urządzenia stanowi 
rodzaj pneumatycznej kopuły pracującej (uginającej się) przy 
każdym ruchu ćwiczącego, druga zaś jest płaską i sztywną 
platformą. Dwie ukryte w zagłębieniach rączki ułatwiają 
swobodne odwracanie urządzenia z jednej strony na drugą. 
Średnica platformy wynosi około 63 cm.

Piłka rehabilitacyjna - owalna
Piłka przeznaczona do rehabilitacji i ćwiczeń fitness. Idealnie sprawdzi się podczas ćwiczeń w domu 
lub klubie fitness. Wykonana ze specjalnej, antywybuchowej gumy wytrzymuje obciążenie do 300 kg.
Podstawowe dane:
• Rozmiar: 50 x 100 cm
• Kolor: szary

Kolor Siła oporu

Beżowy Bardzo słaby

Żółty Słaby

Czerwony Średni

Zielony Mocny

Srebrny Super mocny

Niebieski Ekstra mocny

Czarny Specjalnie mocny

Złoty Maksymalnie mocny

Rozmiar piłki (cm)

45 55 65 75 85

Rehabilitacja i gimnastyka| Akcesoria

70-1106

80-9067

70-1113

Siłownia, fitness & rehabilitacja | Akcesoria gimnastyczne

70-1002

70-1114
Wersja 1-sprężynowa

Wersja 2-sprężynowa

Wersja 4-rzędowa

Wersja 8-rzędowa
70-1001
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Torba medyczna junior

Walizka medyczna aluminiowa 

Torba do przechowywania akcesoriów medycznych, przeznaczona do pierwszej pomocy  
w przypadku odniesienia kontuzji. Wykonana z materiału, bardzo mocna i trwała.
Torba posiada możliwość zamiany przegródek. Zawartość torby:  4 woreczki z lodem,  opatrunek 
kompresyjny, krem rozgrzewający z kamforą, plaster na pęcherze, plastry, nożyczki, dwie rolki 
taśmy Coach (3,8 cm).

Profesjonalna walizka medyczna z aluminiową 
ramą. Idealnie sprawdza się jako ekwipunek 
dla profesjonalnych drużyn sportowych.

Przeznaczona szczególnie dla lekarzy, 
fizjoterapeutów lub masażystów. Niezbędna 
przy każdej formie pierwszej pomocy. 
Pomieści wiele akcesoriów medycznych. 

Piłka lekarska
Podstawowy przyrząd gimnastyczny. Nieodzowny element gabinetu rehabilitacyjnego 
i szkolnej sali gimnastycznej. Szyta ręcznie. Warstwa zewnętrzna wykonana została  
ze skóry naturalnej lub syntetycznej (do wyboru).
Dostępna w różnych rozmiarach, kolorystyce i wadze.

Uchwyt paskowy
Elastyczny pasek z dodatkową 
pętlą umożliwiającą zawiązanie 
taśmy. 
Uchwyty pozwalają nie tylko 
na powiększenie możliwości 
treningowych, ale pełnią także 
funkcję zabezpieczającą taśmy  
przed uszkodzeniem. 

Tubingi

Elastyczne i trwałe, wykonane z lateksu tubingi 
z uchwytami. Dzięki różnym wartościom oporu 
- od słabego do bardzo mocnego - umożliwiają 
indywidualne dopasowanie do potrzeb. 
Odporne na zużycie, gwarantują trwały i udany 
trening. Długość - 1,4 m.

Piłka lekarska ciśnieniowa
Piłki ciśnieniowa, wykonana ze specjalnej, nietoksycznej gumy syntetycznej. Pompowana przy użyciu normalnej 
pompki, posiada wymienny wentyl. Doskonała do wykonywania ćwiczeń korekcyjnych i rehabilitacyjnych.
Piłki w różnej kolorystyce i zakresie wagowym.

Dostępna waga:

1, 2, 3, 4, 5 kg

Kolor Siła oporu

Żółty Bardzo słaby 

Czerwony Średni

Zielony Mocny

Srebrny Super mocny

Niebieski Ekstra mocny

Czarny Specjalnie mocny

Piłka lekarska - skóra syntetyczna

Waga (kg) Nr katalogowy

1 70-1028

2 70-1029

3 70-1030

4 70-1031

5 70-1032

Piłka lekarska - skóra naturalna

Waga (kg) Nr katalogowy

1 70-1023

2 70-1024

3 70-1025

4 70-1026

5 70-1027

Siłownia, fitness & rehabilitacja | Akcesoria gimnastyczne

70-1033
70-1034
70-1035

70-1036
70-1037

1 kg

2 kg

3 kg

4 kg

5 kg

70-1079

Produkt certyfikowany

Produkt certyfikowany
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Bieżnia F12 BH Fitness
Bieżnia F12 to nowoczesne urządzenie, które umożliwia 
przeprowadzenie profesjonalnego treningu. Użytkownik ma do 
wyboru aż 16 programów treningowych i 3 poziomów trudności, co 
pozwala precyzyjne dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych celów 
i możliwości. 

Wybrane parametry:
• Moc: 4.5 KM
• Prędkość: 1-22 km/h
• Kąt nachylenia: 0-15 %
• Wyświetlacz: diodowy oraz 6 okienek LED
• 16 programów z 3 poziomami trudności
• Programy użytkownika: 3
• Przyciski szybkiego wyboru prędkości i kąta nachylenia
• Pomiar pulsu: sensory dotykowe lub pas telemetryczny
• Głośniki i możliwość podłączenia urządzenia MP3
• Wymiar pasa: 155 x 55 cm
• Waga: 137 kg
• Maksymalne obciążenie: 160 kg

Bieżnia Kettler Track Experience
Nowoczesna i funkcjonalna bieżnia firmy Kettler. Produkt 
dedykowany dla osób posiadających najwyższe wymagania. 
Łączy w sobie trwałość i jakość. Wielofunkcyjny, doskonale 
zaprojektowany wyświetlacz, trwałość i niezawodność stanowią 
synonim bieżni Track Experience, łączącej najwyższą jakość, 
estetykę i funkcjonalność.

Wybrane parametry:
• Wymiary pasa: 150/51 cm
• Wymiary po rozłożeniu (dł./szer./wys.): 207/88/136 cm
• Wymiary po złożeniu (dł./szer./wys.): 106/88/190 cm
• Waga: 130 kg
• Programy treningowe: 10 
• Programy sterowane tętnem: 8
• Maks. waga użytkownika: 150 kg
• Możliwość podłączenia do komputera: tak
• Regulowany kąt nachylenia: 0 -12 %
• Rolki transportowe

Niezawodna i trwała bieżnia Track Performance. Szeroka taśma oraz 
mocny silnik zapewniają komfort treningu.

Wybrane parametry: 
• Wymiary pasa: 145/51 cm
• Wymiary po rozłożeniu (dł./szer./wys.): 202/88/136 cm
• Wymiary po złożeniu (dł./szer./wys.): 106/88/185 cm
• Waga: 90 kg
• Programy treningowe: 8 
• Programy sterowane tętnem: 4
• Maks. waga użytkownika: 140 kg
• Możliwość podłączenia do komputera: tak
• Silnik (moc znamionowa) : 2,5 HP
• Zakres prędkości: 0,8-18 km/h
• Regulowany kąt nachylenia: 0 -12 %
• System amortyzacji: tak
• Zasilanie: sieciowe
• Kolor: szary/czarny

80-9015

Siłownia, fitness & rehabilitacja | Bieżnie i orbitreki

7885-600

Bieżnia Kettler Track Performance

Zobacz film 
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Trenażer Kettler Rivo M

Trenażer BH Fitness Khronos Generator G260

Bieżnia Vision Fitness T60Kettler World Tour

Orbitrek umożliwiający wykonywanie ćwiczeń 
ukierunkowanych na strefy. Regulacja obciążenia 
pozwala na dostosowanie intensywności treningu.

Doskonały, umożliwiający rozwijanie wielu partii mięśniowych orbitrek 
produkcji BH Fitness. Bardzo dobrze sprawdzi się podczas wykonywania 
ćwiczeń rehabilitacyjnych. Dzięki swojej konstrukcji pozwala na komfortowe  
i bezpieczne wykonywanie ćwiczeń.

Wybrane parametry urządzenia:
• Wymiary (dł./szer./wys.): 190/64/170 cm
• Waga: 74 kg
• Maks. waga użytkownika: 150 kg
• Koło zamachowe: 35 kg
• Długość kroku: 51 cm
• Wyświetlacz: 2-kolorowe podświetlenie
• Profile: 12
• Ilość poziomów: 32
• Programy użytkownika: 4
• Body Fat Test / Recovery Test
• Wyświetlane funkcje: prędkość / RPM, czas, przebyty dystans, spalone 

kalorie, puls
• Puls - Handgrip / Telemetryczny system pomiaru pulsu

Wybrane parametry urządzenia:
• Powierzchnia biegowa: 160 x 51 cm
• Kąt nachylenia: 0%-15%
• Prędkość: 0.8-20 km/h
• Silnik: 3KM AC
• Kontrola silnika: Cyfrowa
• Blat: 2,5 cm, dwustronny
• Pas: 2 warstwowy
• Wałki: 76 mm, z łożyskami
• Konstrukcja: Stalowa
• Maks. waga użytkownika: 159 kg
• Waga urządzenia: 150 kg
• Wymiary po rozłożeniu (dł./szer./wys.): 

214/82/144 cm

T60 Vision Fitness, to profesjonalna bieżnia przeznaczona do regularnego użytku  
na siłowniach, w hotelach lub w domach. Silnik o mocy 3 KM, stalowa konstrukcja, mnogość 
funkcji oraz wysokiej jakości wyświetlacz to charakterystyczne cechy urządzenia. Sprzęt posiada 
pełną gwarancję komercyjną, dlatego doskonale nadaje się do użytku wszędzie tam, gdzie ważna 
jest niezawodność i trwałość.

Oprogramowanie do ergonometrycznych 
rowerów treningowych, crosstrainerów 
i bieżni marki Kettler z odpowiednim 
interfejsem. World Tours 2.0 oferuje 
turnieje on-line, pokonywanie 
wirtualnych odległości na podstawie 
mapy 3D, pełną dokumentację 
treningową i wiele innych dodatkowych 
funkcji.

1

1

80-920980-9199

80-9215

• Wymiary (dł./szer./wys.): 130/64/160 cm
• Regulowany, magnetyczny system hamowania 
• Koło zamachowe: 12 kg
• Pomiar tętna: za pomocą sensorów dotykowych
• Stopki poziomujące
• Rolki transportowe
• Antypoślizgowe, profilowane pedały
• Obciążenie maksymalne: 110 kg
• Zasilanie bateryjne

Siłownia, fitness & rehabilitacja | Bieżnie i orbitreki

80-9213

Zobacz film 
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Trenażer BH Fitness iVS Motion G885
Orbitrek iVS Motion jest idealnym sposobem na zrzucenie zbędnych 
kilogramów. Pozwala na regulację długości kroku w zakresie  
od 46 do 66 cm, zapewniając wysoki komfort ćwiczeń. System inercyjny 
odpowiada masie koła zamachowego o wadze 35 kg. Charakterystycznym 
rozwiązaniem jest nowoczesny i zaawansowany technologicznie, ale intuicyjny 
wyświetlacz. Na uwagę zasługuje możliwość podłączenia iPada. Urządzenie 
posiada 24 poziomy trudności, które  wspomagane  są programami HRC.

Trenażer Kettler Unix PX
UNIX PX oferuje ćwiczącym znaną i sprawdzoną technologię EXT i umożliwia jeszcze bardziej 
efektywny trening wszystkich partii ciała. Urządzenie to cechuje regulacja oporu sterowana 
silnikiem oraz precyzyjna technika.

Trenażer Kettler Unix P
Wysokiej jakości trenażer magnetyczny, wyposażony  
w system hamowania, z silnikiem sterującym, zapewniający 
płynne i komfortowe wykonywane ćwiczeń. Trenażer 
posiada wbudowany odbiornik pulsu POLAR oraz  
wyświetlacz z panelem dotykowym. Unix P posiada 
antypoślizgowe nakładki na płozy, zapewniające stabilność  
i zwiększające bezpieczeństwo treningu. 

2

3

3

2

1 1

Dane podstawowe:
• Magnetyczny system hamowania sterowany silnikiem
• Ciężar koła zamachowego: 20 kg
• Trening w strefach docelowych 
• Wyświetlacz ciągły - 8 funkcji
• Czujniki tętna w uchwytach, w zestawie klips na ucho

7652-500

80-9116

Dane podstawowe:
• Wymiary (dł./szer./wys.): 155/64/167 cm
• Sposób użytkowania: LCU
• Maks. waga użytkownika: 150 kg
• Regulowana długość kroku: 46/66 cm
• System inercyjny: 35 kg
• Elektromagnetyczny system oporu
• Matryca diodowa i LED
• Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach
• Telemetryczny system pomiaru pulsu
• Regulacja długości kroku
• Koło zamachowe z przodu urządzenia

Dane podstawowe:
• System hamowania: magnetyczny, sterowany silnikiem
• Ciężar koła zamachowego: 20 kg
• Regulacja obciążenia: 1-15
• Maks. waga użytkownika: 150 kg
• Pomiar tętna: czujnik dłoni, klips na ucho
• Trening ukierunkowany na strefy: FAT / FIT / MANUAL 
• Programy treningowe (łącznie): 8
• Wbudowany kompatybilny biegunowo odbiornik pulsu 

POLAR

Siłownia, fitness & rehabilitacja | Bieżnie i orbitreki
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Wioślarz BH Fitness Vario Program R350

Wioślarz Kettler Kadett

Wioślarz treningowy znakomicie sprawdzający się jako symulator 
wiosłowania. Dodatkowe opcje treningu poza wiosłowaniem 
zwiększają funkcjonalność użytkową urządzenia. Szybki 
system składania sprzętu ułatwia jego przechowywanie nawet  
na niewielkiej powierzchni.

Stabilny i wytrzymały wioślarz KADETT symuluje rzeczywisty 
ruch wioślarski. Urządzenie umożliwia trening wielu 
partii mięśniowych, wpływając na rozwój całego ciała.  
Zapewnia wzmożoną pracę rąk, ramion, pleców oraz górnej  
i dolnej partii nóg.

Podstawowe dane:
• System hamowania: tłoki hydrauliczne
• System napędowy: specjalnie wykonane ramiona 

wioślarskie
• Regulacja obciążenia: 12 stopni
• Siodełko: ułożyskowane na rolkach
• Wielofunkcyjny komputer
• Oparcie stóp: obrotowe z paskiem/regulowany odstęp
• Siłowniki: 2 tłoki hydrauliczne
• Pomiar tętna: klips na ucho
• Możliwość składania: tak
• Maks. masa ćwiczącego: 130 kg
• Wymiary po rozłożeniu (dł./szer./wys.): 150/170/46 cm
• Wymiary po złożeniu (dł./szer./wys.): 150/50/46 cm
• Waga: 23 kg

Wioślarz Kettler Coach M
Wioślarz z magnetycznym systemem oporu wzorowany na profesjonalnych urządzeniach wioślarskich. 
Wyposażenie sprzętu pozwala, obok treningu wioślarskiego, także na wszechstronny trening siłowy (m.in. 
rozwój bicepsów, tricepsów, czy wiosłowanie na stojąco).

2
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80-9059

Podstawowe dane:
• Magnetyczny system hamowania
• Ciężar koła zamachowego: 6 kg
• Napęd: cięgno linowe
• Regulacja obciążenia: 10-stopniowe, poprzez pokrętło
• Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna
• Rolki transportowe
• Maks. waga użytkownika: 130 kg

Podstawowe dane:
• Opór magnetyczny
• Koło zamachowe: 8 kg
• Dostępne programy: 5
• Telemetryczny system pomiaru pulsu (opaska opcjonalnie)
• Wielofunkcyjny komputer
• Wymiary (dł./szer./wys.): 192/48/68 cm
• Wymiary po złożeniu (dł./szer./wys.): 83/48/141 cm
• Waga: 38 kg
• Maks. waga użytkownika: 145 kg

80-9052

Siłownia, fitness & rehabilitacja | Trenażery wioślarskie 

Ergometr wioślarski Concept 2 Indoor E 
Unikalna konstrukcja ergometru doskonale odzwierciedla ruch 
wioślarski i w sposób nie powodujący urazów pozwala na 
przeprowadzenie kompleksowego treningu.
Podstawowe dane:
• Długość: 240 cm, maksymalna szerokość: 60 cm
• Waga: 35 kg
• Cardio set w komplecie
• Monitor PM4 Performance z funkcją zapisu osobistych danych

4

3

Zobacz film 
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Rower stacjonarny  
Kettler Golf M

Rower stacjonarny  
Kettler Giro P

Ergometr Kettler Axiom

Ergometr Kettler RE 7

Rower stacjonarny Golf M firmy Kettler 
to podstawowa grupa sprzętu fitness do 
użytku domowego.

Podstawowe dane:
• Zasilanie bateryjne
• Zakres obciążenia: 1-10
• Ciężar koła zamachowego: ok 7 kg
• Magnetyczny system hamowania
• Maks. waga użytkownika: 150 kg

Wysokiej jakości rower stacjonarny, 
oferujący  dodatkowe opcje treningu.

Podstawowe dane:
• Ciężar koła zamachowego: 8 kg
• Magnetyczny system hamowania
• Maks. waga użytkownika: 130 kg

Rower treningowy posiadający koło 
zamachowe o wadze 10 kg, wygodne 
siedzisko oraz duży czytelny wyświetlacz.

Podstawowe dane:
• Indukcyjny system hamowania
• Obciążenie: 25-600 Wat
• Koło zamachowe: 10 kg
• Czytelny wyświetlacz
• Pomiar pulsu: klips na ucho
• Maks. waga użytkownika: 180 kg

Szeroki zakres regulacji zapewnia komfort  
w treningu wydajnościowym.
Podstawowe dane:
• Indukcyjny system hamowania 
• Ciężar koła zamachowego: 10 kg
• Zakres mocy: 25-400W
• Maks. waga użytkownika: 150 kg
• Komputer treningowy

Rower stacjonarny Kettler Golf P
Kettler Golf P jest innowacyjnym i 
niewielkim rowerem stacjonarnym. Szeroki 
zakres programów pozwala dobrać trening 
odpowiedni na każdą okoliczność.

Podstawowe dane: 
• Elektromagnetyczny system 

hamowania 
• Ciężar koła zamachowego: 9 kg
• Zakres obciążenia: 1-15
• Maks. waga użytkownika: 150 kg

3

3
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80-9082

Siłownia, fitness & rehabilitacja | Rowerki treningowe

80-9083

80-9193

Podstawowe dane:
• Opór: 2 tłoki hydrauliczne
• Obciążenie: w skali 1-12
• Maks. obciążenie: 110 kg
• Komputer treningowy4

Stepper Kettler Montanta

Wytrzymały stepper gwarantujący trwałość 
i przyjemność użytkowania. Mocne siłowniki 
umożliwiają wykonywanie ćwiczeń pod 
obciążeniem do 110 kg.

80-9120

4
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Platforma wibracyjna Vibro GS SE 
YV2ORS

Rower treningowy  
Carbon Bike Program H8705

Rower treningowy Carbon Bike Generator H872N

Rower spiningowy Duke Magnetic H925

Platforma wibracyjna do profesjonalnego 
użytku. Posiada 3 rodzaje wibracji, które z 
większą skutecznością eliminują cellulit, a 
także oferują bardziej intensywny trening 
w porównaniu do platform wibrujących w 
2 lub 1 płaszczyźnie. Urządzenie posiada 
możliwość wyboru ulubionego sportu,  
a następnie docelowej grupy mięśniowej.

Rower treningowy doskonale sprawdzający 
się w ćwiczeniach mających na celu 
poprawianie sylwetki i wydolności organizmu,  
a także do redukcji tkanki tłuszczowej. Ergometr 
wyświetla najważniejsze funkcje pozwalające 
monitorować przebieg istotnych elementów 
treningu. Pomiar pulsu realizowany jest 
automatycznie, poprzez czujniki wbudowane  
w uchwyty rączek lub za pomocą systemu 
telemetrycznego.

Rower treningowy Carbon Bike Generator 
marki BH Fitness wyposażony jest w generator 
prądotwórczy, nie wymaga więc zewnętrznego 
źródła zasilania potrzebnego do funkcjonowania 
wyświetlacza. 
Urządzenie posiada programy treningowe  
o zróżnicowanym poziomie. Daje także możliwość 
stworzenia własnego programu treningowego z 
opcją zapamiętania i wykorzystania  go podczas 
kolejnych sesji treningowych. 

Profesjonalne urządzenie do treningu kolarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sprintu. 
Nowoczesny, agresywny design. Rower przeznaczony w pełni do użytku komercyjnego. 
Dzięki szerokiemu zakresowi oporu, użytkownik może precyzyjnie dostosować poziom 
trudności do własnych potrzeb. Kierownica i siedzisko regulowane są zarówno w pionie, 
jak i w poziomie. Masywne 20 -kilogramowe koło zamachowe sprawia, że spełni najbardziej 
wygórowane wymagania, także te stawiane przez profesjonalistów.

Podstawowe dane:
• Magnetyczny system oporu z 16 stopniową regulacją
• Koło zamachowe: 20 kg  
• Pedały z noskami i zatrzaskami 
• Kierownica  triatlonowa
• Siedzisko żelowe
• Nowoczesny wygląd 
• Regulacja siedziska i kierownicy w pionie / poziomie
• Wielofunkcyjny komputer 
• Maks. waga użytkownika: 135 kg
• Wymiary (dł./szer./wys.): 104/63/117 cm

Podstawowe dane:
• Zasilanie: generator prądotwórczy
• System hamowania: elektromagnetyczny
• Skala obciążenia: 1-16 (elektroniczna)
• Ciężar koła zamachowego: 14 kg
• Pomiar tętna: klips na ucho, czujnik dłoni
• Rolki transportowe
• Wymiary po rozłożeniu (dł./szer./wys.): 

115/54/153 cm
• Maks. waga użytkownika: 150 kg
• Wentylator, uchwyt na bidon

Podstawowe dane:
• Magnetyczny system hamowania
• Ciężar koła zamachowego: 14 kg
• Skala obciążenia: 16 stopni
• Pomiar tętna
• Profile: 12 (z 16 poziomami trudności)
• Program użytkownika
• Programy HRC: 4
• Maks. waga użytkownika: 150 kg
• Uchwyt na bidon

80-9017-1

80-9030 

80-9076 

Siłownia, fitness & rehabilitacja | Rowerki treningowe

Zobacz film 
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Dysk treningowy z gumy miękkiej

Dysk przeznaczony do przeprowadzania 
treningów wewnątrz obiektów sportowych. 
Odporny na uderzenia. Nie uszkadza podłoża, 
nie pozostawia śladów ani zarysowań  
na powierzchni. Dostępny w różnych wersjach 
wagowych.

Dysk treningowy z gumy twardej

Dysk przeznaczony do przeprowadzania 
treningów na stadionie lub innym 
obiekcie. Bardzo odporny na uderzenia 
i niesprzyjające warunki atmosferyczne.  
Wykonany z twardej gumy wysokiej 
jakości. Dostępny w różnych wersjach 
wagowych.

Blok startowy aluminiowy IAAF PBS-02
Lekka i nowoczesna konstrukcja z wyciskanego aluminium.  
Ergonomiczny kształt oparć, szeroki zakres pochylenia oparć 
(5 poz.) i wzajemnego ich położenia (15 poz.). Szeroki uchwyt 
umożliwia wygodne przenoszenie bloku, pochylone pod 
odpowiednim kątem kolce bloku wbijają się mocniej w tartan.  
Przeznaczony tylko na nawierzchnię tartanową.

Blok startowy szkolno-treningowy PBS-T
Służy jako oparcie stóp przy starcie do biegów krótkodystansowych.
Mocowany do bieżni za pomocą szpilek. Blok długości 72 cm, 
posiada skokową regulację rozstawu płytek oparcia stóp co 3,0 
cm. Elementy stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi powłokami 
galwanicznymi. Nakładki na oparcia wykonane z najwyższej 
jakości sztucznej nawierzchni włoskiej firmy MONDO.

Posiada certyfikat zgodności IAAF

12-1026

Waga (kg) Typ gumy

0,6 Miękka

0,75 Miękka

1 Miękka

1,5 Miękka

1,6 Miękka

1,75 Miękka

2 Miękka

Lekkoatletyka | Sprzęt lekkoatletyczny

Pałeczki sztafetowe (plastik / aluminium)

Pałeczki sztafetowe wykonane, w zależności od modelu,  
z rurki aluminiowej bądź plastiku. Dostępne w różnych 
wersjach (zabawowa, wyczynowa) i kolorach. Długość 
zależna od przeznaczenia pałeczki.

Rodzaj pałeczki Nr katalogowy

Sztafetowa do gier i zabaw, plastikowa 12-1007

Sztafetowa, aluminiowa 12-1006

Sztafetowa, wyczynowa, aluminiowa, certyfikat IAAF 12-1008

Dyski treningowe dostępne w szerokiej gamie materiałowej (supermiękkie, miękkie, 
twarde) oraz w zróżnicowanych wagach.

12-1054

Oszczepy treningowe

Oszczepy szkolne

Doskonały oszczep treningowy, ze stalowym grotem i trzonem wykonanym 
z hartowanego duraluminium. Powłoka lakiernicza wykonana została 
metodą proszkową, z zachowaniem najwyższych standardów. Pewny i 
stabilny uchwyt zapewnia mocny i odporny sznur bawełniany. 
Oszczepy dostępne są w różnej wadze, dzięki czemu doskonale sprawdzą 
się w treningu na każdym poziomie zaawansowania.

W wersji z grotem 
stalowym lub 
g u m o w y m . 
M a l o w a n e 
p r o s z k o w o . 
Całość trzonu 
wykonana z 
duraluminium.

Waga oszczepu

400 g

500 g

600 g

700 g

800 g

900 g

1000 g

Waga Rodzaj grotu

300 g Gumowy / stalowy

400 g Gumowy / stalowy

500 g Gumowy / stalowy

600 g Gumowy / stalowy

700 g Stalowy

800 g Stalowy

12-1106

Taśma miernicza 100 m

Taśma z włókna szklanego, obudowa 
z tworzywa sztucznego z gumowym 
wykończeniem. Składana korbka do 
szybkiego zwijania. Długość: 100 m.
Szerokość: 13 mm.

Klaps startowy 

12-1028

Wykonany z drewna i 
pilśni.
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Kula do pchnięcia kulą - treningowa, stalowa

Kula do pchnięcia kulą - 
wykonana z miękkiej gumy

Młot lekkoatletyczny - wyczynowy, nierdzewny

Młot lekkoatletyczny - wyczynowy

Wypełniona śrutową mieszanką, stalowo - ołowiana kula, malowana lakierem proszkowym. Doskonała do treningów na otwartej powierzchni. 
Trwała i odporna na uszkodzenia. Kule dostępne w różnej wadze.

Bezpieczna i miękka, idealna dla 
początkujących zawodników. 
Dzięki swojej specyfice możliwa 
do wykorzystania zarówno na hali 
sportowej, jak i w otwartym terenie. 
Kolorystyka kul dobrana tak, by w 
łatwy sposób można było śledzić tor 
lotu.

Młot o polerowanej, toczonej na całej powierzchni głowicy, 
ze stali nierdzewnej. Wypełnienie stanowi odpowiednia 
mieszanka śrutu ołowianego i stalowego. Łożysko wykonane 
z wysokiej jakości hartowanej stali cynkowanej galwanicznie.
Wybrane modele, posiadają certyfikat zgodności z wymogami 
IAAF.
W zestawie znajduje się linka oraz torba.

Młoty toczone są na całej powierzchni. 
Charakteryzują się bardzo precyzyjnie 
umieszczonym środkiem ciężkości.
Wypełnienie młota stanowi mieszanka 
śrutu stalowego i ołowianego. Łożysko 
wykonane z wysokiej jakości hartowanej 
stali cynkowanej galwanicznie. Głowica  
ze stali, malowana jest lakierem 
proszkowym.
Młoty dostępne w różnej wadze i średnicy.

Dostępne w różnej wadze, młoty lekkoatletyczne, stworzone specjalnie dla osób czynnie 
trenujących tą dyscyplinę sportu. Wypełnienie młota stanowi odpowiednio skomponowana 
mieszanka śrutu ołowianego i stalowego. Stalowa głowica pomalowana została proszkowo, co 
pozwoliło na uzyskanie powłoki lakierniczej o dużej odporności. Wysokiej jakości łożysko wykonano 
z cynkowanej stali hartowanej.

Młot lekkoatletyczny - treningowy

Posiada certyfikat zgodności IAAF

Posiada certyfikat zgodności IAAF

Waga (kg) Średnica (mm)

3 85

3 95

4 100

4 95

5 100

5 105

5 110

6 105

6 110

7,26 110

7,26 113

7,26 115

7,26 127

Waga (kg) Średnica (mm)

3 95

4 95

5,45 105

5,45 110

5 100

6 105

7,26 110

Waga kuli (kg)

0,15

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

Waga kuli (kg)

4

5

5,5

6

6,25

7,26

Waga kuli (kg)

1

1,5

2

2,5

2,72

3

3,25

Waga kuli (kg)

8,25

8,5

9

9,08

9,5

10

11

12

Waga kuli (kg)

1

1,5

1,8

2

2,27

2,5

2,7

2,72

Waga kuli (kg)

3

3,18

3,2

3,25

3,5

3,6

3,75

3,8

Waga kuli (kg)

4

4,2

4,25

4,4

4,5

4,7

5

5,2

Waga kuli (kg)

5,44

5,45

5,5

5,8

6

6,2

6,25

6,36

Waga kuli (kg)

6,5

6,7

6,73

6,8

7

7,08

7,26

7,38

Waga kuli (kg)

7,5

7,56

7,63

7,71

7,73

7,75

8

8,2

Lekkoatletyka | Sprzęt lekkoatletyczny

Waga (kg)

1

2

2,5

2,8

3

3,25

3,5

Waga (kg)

3,75

4

4,25

4,5

4,75

5

5,25

Waga (kg)

5,5

5,7

6

6,25

6,5

6,75

7

Waga (kg)

7,25

7,5

7,75

8

8,3

8,5

9

Waga (kg)

9,5

10

10,5

11

11,5

12
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Deska do pływania „ósemka”
Deska do nauki i doskonalenia techniki 
pływania. Wykonana z przyjemnej 
w dotyku polietylenowej pianki 
charakteryzuje się dużą wypornością.

Kształt deski pozwala udoskonalać 
techniki pływackie górnych partii 
ciała. Doskonale sprawdzi się także w 
rehabilitacji wodnej.

Podstawowe dane:
• Materiał: polietylen
• IIość warstw: 3
• Wymiary: 23 x 8/3,5 x 14 cm

Deska do pływania
Deska do pływania, wykonana  
z delikatnej i przyjemnej w dotyku 
pianki polietylenowej. 
Dzięki swojemu kształtowi 
idealnie nadaje się do nauki 
pływania. Dwa otwory ułatwiają 
uchwyt, wpływając jednocześnie 
na łatwość przenoszenia.

Produkt polecany szczególnie dla 
osób ćwiczących dolne partie 
mięśniowe oraz do rehabilitacji.

Łącznik do makaronu
Piankowy łącznik, przeznaczony jest 
do łączenia makaronów. Pozwala 
na zwiększenie ich funkcjonalności. 
Umożliwia budowanie tuneli, torów 
pływackich i innych elementów 
powstających poprzez łączenie 
pojedynczych elementów.

Makaron do nauki pływania

Makarony wykonane z pianki. Przy 
zastosowaniu łączników pozwalają 
budować różne konstrukcje. Idealnie 
sprawdzają się podczas nauki pływania 
lub zajęć aerobiku w wodzie. 

Dostępna kolorystyka:
• Żółty
• Niebieski
• Czerwony
• Zielony
• Fioletowy
• Pomarańczowy

Okulary pływackie Crowell 9900
Okulary pływackie z regulowanym noskiem, 
który pozwala na dokładne dopasowanie 
do twarzy. Posiadają polikarbonowe szkła 
o zwiększonej odporności na uszkodzenia 
mechaniczne. Uszczelka oraz pasek zostały 
wykonane z mieszaniny lateksu i silikonu. 
Dodatkowy komfort zapewnia powłoka 
zapobiegająca parowaniu oraz filtr UV.

Klamra pływacka na nos
Wykonana z elastycznego tworzywa klamra na nos. 
Silikonowe wykończenia zapewniają doskonałe przyleganie 
do skóry. 
Dostępna kolorystyka:
• Biały
• Niebieski
• Zielony
• Czerwony

Okulary pływackie Crowell 2437
Okulary pływackie Crowell 2322Okulary jednobryłowe. Polikarbonowe 

szkła o zwiększonej odporności na 
uszkodzenia mechaniczne. Uszczelka 
wraz z paskiem wykonane w 100% 
z silikonu. Powłoka zwiększająca 
odporność na zaparowanie wewnętrznej 
strony okularów. Szkła posiadają 
także filtr UV chroniący przed 
szkodliwym działaniem promieniowania 
ultrafioletowego.

Okulary pływackie z trzema wymiennymi 
noskami, które pozwalają na idealne dopasowanie  
do kształtu twarzy. Szkła polikarbonowe  
o zwiększonej odporności. Uszczelka oraz pasek 
wykonane w 100% z silikonu. Powłoka „Anti-fog” 
zwiększająca odporność na parowanie wewnętrznej 
strony okularów. Filtr UV chroni przed szkodliwym 
działaniem promieniowania ultrafioletowego. 

98-1012 98-1010

98-1049 98-1033

98-1162 98-1180

98-1018

98-1042

Pływanie, rekreacja | Akcesoria  pływackie
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Płetwy Seac Sub GO!
Płetwy typu zamkniętego. Elastyczne i lekkie pióro. Boczne żebra 
wzmacniające pokryte są gumą chronią pióro przed odkształceniem. 
Charakteryzują się miękkim i wygodnym kaloszem, zwiększającym 
komfort treningu. 
Dostępne w różnych rozmiarach.

Płetwy treningowe
Krótkie płetwy treningowe, wykonane z miękkiego, bardzo 
elastycznego tworzywa sztucznego. Dzięki swojej konstrukcji 
zwiększają efektywność ruchu nóg, co przekłada się na większą 
siłę napędową. Płetwy, poprzez generowanie większego oporu, 
wpływają także na trening mięśni nóg.

Okulary pływackie Speedo Lazer
Okulary z silikonową, hypoalergiczną uszczelką. Doskonałe do 
pływania rekreacyjnego, a także na codzienne treningi. Szkła 
wyposażone w powłokę chroniącą przed parowaniem oraz filtrem UV. 
Nosek regulowany skokowo pozwala wygodnie dostosować okulary 
do kształtu twarzy. Podwójna, regulowana gumka z jednopunktową 
regulacją naciągu. 

Okulary pływackie Speedo Futura Biofuse

Okularki pływackie zaprojektowane dla kobiet. Przeznaczone zarówno  
do pływania wyczynowego jak i rekreacyjnego. Miękkie, silikonowe 
uszczelki gwarantują dokładne przyleganie do oczu. Wygodne osadzenie 
na głowie zapewnia podwójny silikonowy pasek. Oprawa wykonana 
w technologii Speedo BioFUSE. Soczewki zapewniają szerokie pole 
widzenia i wyposażone zostały w powłokę Antifog Ultra, zapobiegającą 
parowaniu. Filtr UV chroni i zabezpiecza oczy przed szkodliwym 
promieniowaniem ultrafioletowym.

Okulary pływackie Scroll

Okulary posiadają poliwęglanowe, kolorowe szkła z powłokami 
przeciwko parowaniu, a filtr UV dodatkowo chroni oczy. Regulowana 
długość paska zapewnia idealne dopasowanie do kształtu głowy. 
Dostępne w różnych wersjach kolorystycznych.

Okulary pływackie Swimmer

Okulary pływackie Dolphin

Przeznaczona dla juniorów oraz osób o szczupłej budowie twarzy. 
Podwójny silikonowy pasek i trwałe, wykonane z poliwęglanu szkła 
pozwalają na wysoki komfort użytkowania. Dodatkowym atutem jest 
warstwa zapobiegająca parowaniu okularów oraz filtr UV.

Komfortowe okularki pływackie. Szkła wykonane z poliwęglanu 
gwarantują trwałość i odporność na uszkodzenia. Podwójny, cienki 
silikonowy pasek o regulowanej długości pozwala na rozłożenie siły 
naprężenia, podnosząc tym samym komfort użytkowania. Powłoka 
zapobiegająca parowaniu oraz filtr UV poprawiają jakość widzenia.

Rozmiar Nr katalogowy

31-33 98-1161

34-35 98-1136

36-37 98-1154

38-39 98-1155

40-41 98-1156

42-43 98-1158

44-45 98-1171

98-1021-2

98-1009

98-1202-298-1129

Rozmiar Nr katalogowy

33-34 98-1214

35-36 98-1214-1

37-38 98-1214-2

39-40 98-1214-3

41-42 98-1214-4

Pływanie, rekreacja | Akcesoria  pływackie
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Gra na rzep

Ringo

Gwarantująca świetną zabawę 
gra, na którą składają się  
wykonane z materiału piłeczki 
oraz dwie, pokryte rzepem tarcze 
o średnicy 19 cm.

Wysokiej jakości ringo wykonane 
z gumy. Doskonałe do zabawy, 
przeznaczone jako zabawka dla 
dzieci powyżej 3 lat. 
Krążek dostępny jest w różnych 
kolorach. 

Rodzaj zestawu Nr katalogowy

1. 8 elementów 75-1041-1

2. 6 elementów 75-1041

Średnica (cm) Kulki (szt.) Nr kat.

105 48 75-1046-1

110 80 75-1046-2

1

2

Piłka skacząca
Piłka skacząca, dzięki której dziecko ma 
możliwość zabawy, a także rozwijania zdolności 
koordynacyjno-ruchowych. Wykonana ze 
specjalnej, antywybuchowej gumy. 
Dostępna różnych w rozmiarach i kolorach.

Hula - Hop anionowe 

Hula - hop pokryte nanocząstkami srebra, 
wydzielające aniony. Doskonale sprawdzi 
się jako pomoc w spalaniu tłuszczu. 
Posiada specjalnie zaprojektowane miękkie 
kulki masujące partie ciała, na których 
wykonywane są ćwiczenia. 
W zależności od średnicy, hula-hop posiada 
48 (w wersji 105 cm.) lub 80 (w wersji 110 
cm.) kulek masujących.

Hula-Hop

Zestaw do gry w Boule

Zestaw do gry w Boule (zwanej także Pétanque). Zawiera 
6 lub 8 metalowych kul (w zależności od zestawu), a także 
drewnianą kulę o średnicy 30 mm. W zestawie dodatkowo 
znajduje się sznurek do odmierzania odległości. Całość 
zapakowana jest w wygodny pokrowiec ułatwiający 
transport i przechowywanie kul.

Krążek Maxi Hoko

Krążek do wyławiania
Miękkie i elastyczne pierścienie znajdujące 
zastosowanie w zabawie, gimnastyce oraz 
rehabilitacji. Są odporne na chlor, mogą być 
używane także do ćwiczeń czy zabawy na 
basenie. 

Hula-hop to doskonały i prosty w 
budowie przyrząd do fitnessu, gimnastyki 
rehabilitacyjnej, korekcyjnej, a także do 
tworzenia zestawów gimnastycznych. 
Dostępne w różnych rozmiarach.

Średnica (cm) Nr kat.

50 75-1073

60 75-1042

70 75-1043

80 75-1044

90 75-1046

75-1058

19-1177

Pływanie, rekreacja | Akcesoria rekreacyjne

98-1264-1

19-1033

Wysokiej jakości krążek wykonany z naturalnej gumy.
Krążek przeznaczony jest do ćwiczeń rehabilitacyjnych 
oraz treningu wzmacniającego mięśnie dłoni.
Krążek dostępny w różnych kolorach. 

98-1264 Czerwony

Żółty

75-1049 50 cm
45 cm

75-1067 60 cm
55 cm

75-1064

75-1072

75-1051 65 cm
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Pływanie, rekreacja | Szachy, dodatkowe akcesoria bilardowe

Zegar szachowy

Standardowy zegar szachowy. 
Umożliwia kontrolowanie czasu 
gry każdego z zawodników. 

21

Bile do bilarda

Kij bilardowyBile do snookera

Komplet bil do bilarda w wersji standard.  
W komplecie bile „pełne” i „połówki” 
umożliwiające rozgrywanie pojedynków 
bilardowych. Wielkość bil 57,2 mm. 
Zapakowane w kartonowe, trwałe 
pudełko. Idealnie nadają się także jako 
zestaw zapasowy do posiadanego już 
kompletu.
Dostępne także w zestawie z trójkątem  
i kredą.

Wykonany z drewna kij bilardowy o 
długości 140 cm. 
Dostępny z następującymi wersjami 
tipa: 
• Tip wkręcany
• Tip nakładany

Zestaw bil przeznaczonych do gry w snookera. 
Oficjalna wielkość 52,4 mm. Bile wykonane 
z utwardzonego tworzywa sztucznego, 
zawierającego dodatek żywicy syntetycznej, 
dzięki czemu są trwałe i odporne na 
uszkodzenia.

Warcaby „Checkers”
Klasyczne warcaby wykonane z wysokiej jakości drewna. Wewnętrzna 
strona, służąca do przechowywania figur, wyścielona została delikatnym 
materiałem w kolorze zielonym. 

• Rozmiar planszy: 40 x 20 x 4 cm

Zegar szachowy Hetman

Szachy + Warcaby  + Triktrak (Backgammon)

Zegar szachowy Hetman to wysokiej jakości akcesorium, niezbędne każdemu szachiście.  
Do produkcji urządzenia wykorzystano metalowe elementy wewnętrzne, dzięki czemu 
trwale zwiększono żywotność i odporność na uszkodzenia. Elementy składowe poddano 
frezowaniu. Zegar umożliwia obserwację ostatnich 5 minut gry oraz rozgrywanie partii 
szachów zwykłych, jak i szybkich. Dzięki dodatkowej blokadzie pozwala na jednoczesną 
blokadę obydwu mechanizmów czasowych.

Profesjonalny zestaw „trzy w jednym”, umożliwiający rozgrywanie 
nie tylko partii szachów, ale także warcabów lub triktraka. 
W zestawie znajdują się figury szachowe, figury do warcabów oraz 
kostki do gry.
Zarówno plansza i figury wykonane zostały z drewna wysokiej 
jakości.

• Wymiary: 42 x 21 x 5 cm
• Wysokość króla: 85 mm

75-1272

75-1033

75-1103

75-1032

75-1027

75-1106

Kreda bilardowa

19-1036
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Zestaw do sprzątania Wózek na odpady

Mopy do sprzątania

Wózek do sprzątania Chemia profesjonalna

Zestaw do sprzątania dostępny w wersji pojedynczej lub podwójnej. Trwały i odporny na 
uszkodzenia. Konstrukcja wykonana z rurek stalowych, dostępna w opcji chromowanej lub 
malowanej.

Skład zestawu:
• Wiadro 20l (w wersji podwójnej 2 szt.)
• Prasa do wyciskania 
• Pojemniki – 3 sztuki
• Uchwyt na worek 120l

Wózek do sprzątania pojedynczy, malowany lub cynkowany. 
Dostępny w wersji z jednym lub dwoma wiadrami. Gumowane 
kółka zapewniają swobodę i wygodę użytkowania. Dołączona  
do wózka prasa umożliwia dokładne wyciśnięcie mopa. 

Komplet zawiera:
• Wiadro 20l (w wersji podwójnej 2 sztuki)
• Koszyczek
• Prasa do wyciskania mopa 

Chemia do profesjonalnego  
i gruntownego czyszczenia 
powierzchni sportowych.
Środki czystości dostępne  
są w pojemnikach o pojemności 
10 litrów.

Produkowany w wersji pojedynczej 
lub podwójnej. Dostępny w opcji 
ocynkowanej lub malowanej. W zestawie 
worek i koszyczek.

Płaski lub sznurkowy mop bawełniany. W zestawie uchwyt oraz aluminiowy styl. 
Dostępne w różnych wersjach.
W ofercie posiadamy także same wkłady do mopów, bez zestawu.

Zestaw podwójny Nr katalogowy

1 Zestaw chromowany ZS.02.20 CH

2 Zestaw malowany ZS.02.20 M

Zestaw pojedynczy Nr katalogowy

1 Zestaw chromowany ZS.01.20 CH

2 Zestaw malowany ZS.01.20 M

Wózek pojedynczy Nr katalogowy

Chromowany W.01.20 CH

Malowany W.01.20 M

Wózek podwójny Nr katalogowy

Chromowany W.02.20 CH

Malowany W.02.20 M

Wózek pojedynczy Nr katalogowy

Ocynkowany W.01.120 O

Malowany W.01.120 M

Rodzaj Nr kat.

Stripper 250 12510

Strapa Sport 146310

Combidur 210 121010

Wózek podwójny Nr katalogowy

Ocynkowany W.02.120 O

Malowany W.02.120 M

Rodzaj i długość zestawu Nr katalogowy

Mop sznurkowy M.01

Mop płaski 40 cm M.02

Mop płaski 50 cm M.03

Mop swing 40 cm M.04

Mop swing 50 cm M.05

Mop ściągający 80 cm M.06

Urządzenia do sprzątania | Wózki, mopy, chemia
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WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH
TRYBUNY SPORTOWE
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SO4110 EASYPLAY OFFICIAL
Kosz jezdny z dynamiczną przeciwwagą. Lakierowana konstrukcja 
stalowa, zawiasy i przeguby dopasowane do łożysk przeciwciernych. 
Regulowana zarówno wysokość, jak i pozycjonowanie tablic. 
Uzyskiwanie pozycji „PLAY” (kosz rozłożony) i „REST” (kosz złożony) 
odbywa się za pomocą nowatorskiego, opatentowanego systemu 
przeciwwag w pełni zastępującego tradycyjny elektromechaniczny, 
elektrohydrauliczny i manualny system. 
Przedni i tylny wózek wewnętrznie zintegrowane na podstawie kosza, 
która automatycznie podnosi się lub opuszcza, kiedy system składa 
lub rozkłada konstrukcję, bez konieczności jakiegokolwiek sterowania 
wózkami. Osłona frontowa pokryta syntetycznym, lekkozmywalnym 
materiałem o grubości 15 cm.
W skład kompletu wchodzą: 2 tablice 180 x 105 cm ze szkła bezpiecznego 
o grubości 12 mm z osłonami dolnej krawędzi tablicy, 2 obręcze uchylne 
z siatkami. System wyposażony w tylne płyty do kotwienia w podłodze.  
Aprobata FIBA.

 1-70

Koszykówka | Kosze najazdowe
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S04102 HYDROPLAY OFFICIAL
Kosz jezdny, oleodynamiczny. Lakierowana konstrukcja stalowa, zawiasy 
i przeguby dopasowane na łożyskach (obrotowych albo przeciwciernych 
położeń). Regulowana zarówno wysokość, jak i pozycjonowanie tablic. 
Uzyskiwanie pozycji „PLAY” (kosz rozłożony) i „REST” (kosz złożony) 
odbywa się poprzez użycie pulpitu oleodynamicznej pompy tłocznej. 
Regulator strumienia zapewnia zwiększenie lub zmniejszenie prędkości 
podnoszenia i opuszczania tablicy. 
Dopasowany na cylindrze zawór ciągły zapewnia blokadę ruchu 
w pożądanym kierunku podczas nieregularnej i niepłynnej pracy 
spowodowanej zapchaniem lub załamaniem przewodów. Układ jezdny 
składa się z dwóch ruchomych i dwóch stałych kół, które są wysuwane 
lub chowane podczas podnoszenia lub opuszczania kosza. Osłony 
pokryte materiałem zmywalnym, gr. 15 cm. Bezpieczna szklana tablica 
o grubości 12 mm z osłoną dolnej krawędzi tablicy. Ruchoma obręcz 
z siatką ze wzmocnionej bawełny. Ciężar jednego kosza to ok. 1050 kg. 
W skład kompletu wchodzą: 2 tablice 180 x 105 cm ze szkła bezpiecznego 
o grubości 12 mm z osłonami dolnej krawędzi tablicy, 2 obręcze 
z siatkami. System wyposażony w tylne płyty do kotwienia w podłodze. 
Wysięg 330 cm. Długość wymagana do poprawnego ustawienia to 425 
cm. Wymiary po złożeniu: 410 x 185 x 170 cm. Aprobata FIBA. 

 1-74

Koszykówka | Kosze najazdowe



72

 

A-A  

 

C ( 1 : 10 )

A A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

AA

BB

CC

DD

jedn. miary

szt.

art. nr:

1-77

Nazwa produktu:

PRODUCENT URZĄDZEŃ SPORTOWYCH
 F.P.H. PESMENPOL inż.Edward Niepsuj 
 Trzemeśnia 53, PL-32-425 Trzemeśnia
   tel.:012 272 000 www.pesmenpol.pl

Koszykówka najazdowa 2250 - PESMENPOL
Widok ogólny - gabaryty i zainstalowanie
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 F.P.H. PESMENPOL inż.Edward Niepsuj 
 Trzemeśnia 53, PL-32-425 Trzemeśnia
   tel.:012 272 000 www.pesmenpol.pl

Koszykówka najazdowa 2250 - PESMENPOL
Widok ogólny - gabaryty i zainstalowanie
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Kosz najazdowy PESMENPOL 
Zaprojektowany według światowych standardów. 
Wyprodukowany przy użyciu najwyższej jakości  
materiałów. Składany hydraulicznie, manualnie lub 
za pomocą silnika elektrycznego.

1-77 Składany hydraulicznie manualne

1-78 Składany hydraulicznie za pomocą 
silnika  elektrycznego

A-A ( 1 : 70 )

Montaż zaczepu do podłoża

A A

B

Napinacz
łańcucha

Zaczep w
posadzce 

 

Łańcuch

Pozycja gry Pozycja przejazdowa

Opis produktu
Konstrukcja z pojedynczym ramieniem o wysięgu 225 cm. Układ jezdny  
składa się z dwóch ruchomych i dwóch stałych kół, które są wysuwane lub  
chowane podczas podnoszenia kosza. System posiada tylne płyty do kotwie-
nia w podłodze. Osłony pokryte materiałem łatwozmywalnym o grubości 10 cm.   
Waga całkowita: 750 kg. Bezpieczna akrylowa tablica z osłoną dolnej krawędzi tablicy.
Ruchoma obręcz z siatką ze wzmocnionej bawełny. System może być użyty do gry w 
mini koszykówkę.
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Konstrukcja przejezdna do koszykówki  
Konstrukcja do koszykówki o wysięgu 125 cm, przeznaczona 
do tablic o wymiarach 90 x 120 cm lub 105 x 180 cm, 
wyposażona w płynną regulację wysokości tablicy w zakresie 
200-260-305 cm za pomocą mechanizmu śrubowego.  
Posiada osłony bezpieczeństwa oraz kółka obrotowe. Całkowita 
waga: 220 kg. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania zestaw wyposażony 
jest w balast w formie obciążeń walizkowych, całość dodatkowo  
mocowana jest do posadzki hali za pomocą maskowanego  
uchwytu. Konstrukcja jest stosowana jako kosze boczne treningowe  
w halach sportowych, gdzie mocowanie tablic do ściany lub konstrukcji  
dźwigarów jest utrudnione (np. w przypadku widowni).
Ramię wysięgnika zostało zaprojektowane w sposób  
umożliwiający montaż wszystkich typów tablic: tablic ze szkła 
hartowanego, akrylowego i  epoksydowego  oraz  różnych  typów  obręczy:  
uchylnych, wzmacnianych, standardowych lub popularnych. 
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Konstrukcja podwieszana z napędem elek-
trycznym
Konstrukcja podwieszana koszykówki z napędem elektrycznym mo-
cowana do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej. Przeznaczona 
do stosowania w halach sportowych o długości powyżej 36,0 m. 
Wykonana z profili stalowych zamkniętych gwarantujących peł-
ną stabilność poszczególnych elementów przy działaniu występu-
jących obciążeń. Konstrukcja mocująca tablicę jest opuszczana  
i podnoszona za pomocą linek stalowych nawijanych na bęben silnika  
elektrycznego o napięciu 230V, P=410W. Po opuszczeniu tablica 
układa się w pozycji pionowej (wysokość obręczy w stosunku do  
podłoża - 3,05 m). Maksymalna wysokość mocowania koszy pod-
wieszanych: 10,5 m. W zależności od konstrukcji hali sportowej  
możliwe jest składanie tablicy w przód lub w tył. Każdorazowo wy-
konywany jest indywidualny projekt konstrukcji uwzględniający 
parametry obiektu sportowego. Sterowanie silnikami odbywa się 
za pomocą przycisków sterowniczych umieszczonych w kasetach 
montowanych w ścianie lub za pomocą modułu zdalnego sterowania 
(pilot). Ciężar jednej konstrukcji opuszczanej wraz z tablicą wynosi 
250 - 350 kg (w zależności od wysokości mocowania). 
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Pozycja gry Pozycja złożona

Pozycja podczas składania
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Koszykówka | Konstrukcje podwieszane z napędem elektrycznym

Przykłady mocowań różnego typu konstrukcji 
w obiektach sportowych

Koszykówka składana w przód - symulacja złożenia

Konstrukcja łamana, składana w przód Konstrukcja łamana, składana w tył Konstrukcja mocowana do dachu skośnego

Konstrukcja montowana pomiędzy dźwigarami Montaż do dźwigara drewnianego Montaż do dźwigara stalowego
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Konstrukcja do koszykówki podnoszona pionowo z napędem elektrycznym
 
Pozwala na założenie tablicy do koszykówki pionowo w górę na ścianę. Napęd podnosze-
nia konstrukcji stanowi silnik elektryczny o napięciu 230V, P=410W. Wykonana z profili  
stalowych zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym, mocowana do konstrukcji  
nośnej obiektu. Zastosowane materiały konstrukcyjne zapewniają bezpieczeń-
stwo i komfort użytkowania, a także stabilność mocowanych tablic z obręczami. 

Stabilność uzyskana jest przez zainstalowanie dodatkowych odciągów. Przeznaczona do moco-
wania wszystkich rodzajów tablic. 
Maksymalny wysięg konstrukcji wynosi 550 cm.

1-24

Koszykówka | Konstrukcje podnoszone pionowo
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Koszykówka | Konstrukcje naścienne 

Konstrukcja do koszykówki uchylna
Pozwala na złożenie tablicy do koszykówki w poziomie na ścianę przez 
ręczne odciągnięcie blokady przy pomocy specjalnego uchwytu.
Wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych  
lakierem proszkowym,  mocowana do konstrukcji nośnej obiektu.  
Zastosowane materiały konstrukcyjne zapewniają bezpieczeństwo 
i komfort użytkowania, a także stabilność mocowanych tablic z  
obręczami. Wysięg: od 100 do 220 cm.

1-22

L (max. wysięg L=2,2 m)

Mechanizm reagulacji 
wysokości w zakresie
2600 - 3050 mm

60
0

60
0

Pozycja
gry

3050 - senior
2600 - junior

Kierunek składania:
prawo lub lewo

Konstrukcja do koszykówki stała
Wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakie-
rem proszkowym, mocowana do konstrukcji nośnej obiektu.  
Zastosowane materiały konstrukcyjne zapewniają bezpieczeństwo  
i komfort użytkowania, a także stabilność mocowanych tablic  
z obręczami. 
Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic przy  
odległości czoła tablicy od ściany do 120 cm.

1-21

Opcja z ramą skośną
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Konstrukcja do koszykówki uchylna z odcią-
gami linowymi
Konstrukcja do koszykówki uchylna z odciągami pozwala na złożenie 
tablicy do koszykówki w poziomie na ścianę przez ręczne odciągnięcie 
blokady przy pomocy specjalnego uchwytu. Zamocowana konstrukcja 
jest dodatkowo zabezpieczona poprzez montaż odciągów linowych 
do ściany. Wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych 
lakierem proszkowym,  mocowana do konstrukcji nośnej obiektu. 
Zastosowane materiały konstrukcyjne zapewniają bezpieczeństwo  
i komfort użytkowania, a także stabilność mocowanych tablic  
z obręczami. 
Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic przy  
odległości czoła tablicy od ściany od 220 do 550 cm. Produkowana 
jest również w wersji, gdzie część konstrukcji jest mocowana na sta-
łe, a część składana jest do ściany. Każdorazowo długość konstrukcji 
ustalana jest indywidualnie, po dostosowaniu do parametrów hali 
sportowej. 

1-23

Kierunek składania:
prawo lub lewo

Pozycja
gry

60
0

60
0

L (zakres wysięgu od 2,2 m do 5,5 m)

Odciąg 
linowy

Wspornik
odciągu

Mechanizm regulacji
wysokości w zakresie

2600 - 3050 mm

3050 - senior
2600 - junior

Konstrukcja z częścią stałą. Stosowana w przypadku  
wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej składanie całej  
konstrukcji (np. piłkochwyt).

Koszykówka | Konstrukcje naścienne 
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Koszykówka | Konstrukcje naścienne - przykłady mocowań

Konstrukcja mocowana do dźwigara drewnianego Konstrukcja specjalna montowana do konstrukcji dachu

Konstrukcja skośna w górę mocowana do balkonu

Konstrukcja mocowana pomiędzy słupami żelbetowymi

Konstrukcja mocowana do słupa żelbetowego

Konstrukcja mocowana do słupa stalowego
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Przenośny zestaw do koszykówki
Przeznaczony do użytkowania na treningowych boiskach zewnętrz-
nych lub wewnętrznych. Wymaga użycia balastu (nawierzchnia 
utwardzona) lub uchwytów szpilkowych (grunt). Wyposażony w ta-
blicę epoksydową o wymiarach 90 x 77 cm, obręcz popularną i siatkę 
do obręczy. 

Zestaw do koszykówki mini zawieszany na 
drabince
Zestaw do koszykówki zawieszany na drabince gimnastycznej, prze-
znaczony do treningów w salach gimnastycznych. Składa się z tabli-
cy 90 x 120 cm oraz obręczy z siatką. Wyposażony jest w stalowy 
uchwyt do zawieszania na szczeblach drabinek gimnastycznych. Kon-
strukcja uchwytów zaczepowych gwarantuje bezpieczne i stabilne 
zawieszenie tablicy. Zestaw bardzo łatwy w montażu i wygodny w 
magazynowaniu.  

1-1000

1-27

Konstrukcja do koszykówki słupowa 
Konstrukcja do koszykówki jednosłupowa lub dwusłupowa, prze-
znaczona do mocowania tablic o wymiarach 90 x 120 cm i 105 x 
180 cm. Konstrukcja wykonana jest z profilu stalowego zamknięte-
go, kwadratowego o wymiarach 100 x 100 mm. Całość malowana 
proszkowo. 

Konstrukcja umożliwia ustawienie tablicy na dowolnej wysokości, 
wysięg ramienia mocującego tablicę dostępny jest w czterech długo-
ściach: 1,2 m, 1,4 m, 1,6 m, 2,2 m. Produkowana jest w dwóch wer-
sjach: jako konstrukcja mocowana na stałe w podłożu lub mocowana 
w tulei (możliwość demontażu). Do konstrukcji mogą być mocowane 
tablice ze szkła akrylowego lub epoksydowe oraz różne typy obręczy. 
Istnieje także możliwość instalacji mechanizmu regulacji wysokości, 
co umożliwia płynną zmianę wysokości tablicy bez konieczności regu-
lowania wysięgnika konstrukcji.  

Koszykówka | Rozwiązania opcjonalne
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Konstrukcja jednosłupowa 
Konstrukcja do koszykówki jednosłupowa przeznaczona do 
mocowania tablic o wymiarach 90 x 120 cm oraz 105 x 180 cm. 
Konstrukcja wykonana jest z profilu stalowego zamkniętego, 
kwadratowego o wymiarach 100 x 100 mm, zabezpieczonego 
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcja umożliwia 
ustawienie tablicy na dowolnej wysokości, wysięg ramienia 
mocującego tablicę dostępny jest w trzech długościach: L=1,2 m, 
L=1,4 m, L=1,6 m. Przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni 
(boiska szkolne, place zabaw). Produkowana w dwóch wersjach: 
jako konstrukcja mocowana na stałe w podłożu lub mocowana w 
tulei (możliwość demontażu). Do konstrukcji mogą być mocowane 
tablice epoksydowe lub kratownicowe o wymiarach 90 x 120 cm lub 
105 x 180 cm oraz różne typy obręczy w wersji ocynkowanej. Istnieje 
również możliwość instalacji mechanizmu regulacji wysokości, 
co umożliwia płynną zmianę wysokości tablicy bez konieczności 
regulowania wysięgnika konstrukcji. 

Tablica epoksydowa z mechanizmem 
regulacji wysokości

Tablica do koszykówki stalowa 
(kratownica typu EMA)

Koszykówka | Konstrukcje jedno i dwusłupowe

1-26 1-29
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Konstrukcja dwusłupowa
Konstrukcja do koszykówki dwusłupowa przeznaczona 
do mocowania tablic o wymiarach 105 x 180 cm. 
Konstrukcja wykonana jest z profilu stalowego 
zamkniętego, kwadratowego o wymiarach 100 x 100 
mm, zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie 
ogniowe. Konstrukcja umożliwia ustawienia tablicy na 
dowolnej wysokości, wysięg ramienia mocującego tablicę 
dostępny jest w czterech długościach: 1,2 m, 1,4 m, 1,6 
m, 2,2 m. Przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni 
(boiska szkolne, place zabaw). Produkowana jest w dwóch 
wersjach: jako konstrukcja mocowana na stałe w podłożu 
lub mocowana w tulei (posiada możliwość demontażu). Do 
konstrukcji mogą być mocowane tablice epoksydowe lub 
kratownicowe 105 x 180 cm oraz różne typy obręczy w 
wersji ocynkowanej. Istnieje również możliwość instalacji 
mechanizmu regulacji wysokości, co umożliwia płynną 
zmianę wysokości tablicy bez konieczności regulowania 
wysięgnika konstrukcji. 

1-28
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Konstrukcja dwusłupowa z mechanizmem regulacji wysokości

Tablica do koszykówki stalowa (kratownica typu VEMA)

Koszykówka | Konstrukcje jedno i dwusłupowe



84

1-10

Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło 
hartowane o wymiarach 105 x 180 cm i gru-
bości 12 mm
Tablica do koszykówki profesjonalna, przeźroczyste szkło hartowane 
o wymiarach 105 x 180 cm i grubości 12 mm, mocowane na ramie 
metalowej, bezotworowy system mocowania płyty szklanej do meta-
lowej ramy. Zastosowane mocowanie obręczy do konstrukcji tablicy 
uniemożliwia przenoszenie na płytę tablicy obciążeń działających na 
obręcz. Ze względów bezpieczeństwa do tablicy ze szkła hartowanego 
konieczne jest zamontowanie osłony dolnej krawędzi. 
Produkt zgodny z przepisami FIBA.

Tablice do koszykówki akrylowe o wymia-
rach 105 x 180 cm i 90 x 120 cm, mocowane 
na ramie metalowej
Tablice do koszykówki o wymiarach 105 x 180 cm i 90 x 120 cm, prze-
źroczyste szkło akrylowe, mocowane w odpowiedni sposób do ramy 
metalowej tablicy. Zastosowane mocowanie obręczy do ramy tablicy  
uniemożliwia przenoszenie na płytę tablicy obciążeń działających na  
obręcz. Ze względów bezpieczeństwa do tablicy akrylowej zalecane 
jest zamontowanie osłony dolnej krawędzi. 

1-11

1-12

Tablica akrylowa105 x 180 cm, grubość szkła 15 mm

Tablica akrylowa105 x 180 cm, grubość szkła 10 mm

1-14 Tablica akrylowa 90 x 120 cm, grubość szkła 10 mm

Tablica 105 x 180 cm, grubość szkła 12 mm

Tablice do koszykówki epoksydowe o wymia-
rach 105 x 180 cm i 90 x 120 cm, mocowane 
na ramie metalowej
Tablice do koszykówki o wymiarach 105 x 180 cm i 90 x 120 cm, 
nieprzeźroczysta płyta epoksydowa o grubości 18 mm, w odpowiedni 
sposób mocowana do ramy metalowej tablicy. 
Zastosowane mocowanie obręczy do ramy tablicy uniemożliwia prze-
noszenie na płytę tablicy obciążeń działających na obręcz.

1-15
1-13

Tablica epoksydowa 90 x 120 cm

Tablica epoksydowa 105 x 180 cm

Koszykówka | Tablice
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1-83

Tablica do koszykówki, profesjonalna 
105 x 180 cm i treningowa 90 x 120 cm, 
płyta epoksydowa, na ramie metalowej 
cynkowanej ogniowo
Tablica do koszykówki zbudowana z nieprzeźroczystej płyty 
epoksydowej o grubości 18 mm, w odpowiedni sposób mocowana 
do ramy metalowej tablicy, która jest zabezpieczona antykorozyjnie 
poprzez cynkowanie ogniowe. Zastosowane mocowanie obręczy do 
ramy tablicy uniemożliwia przenoszenie na płytę tablicy obciążeń 
działających na obręcz. 

Tablica treningowa 90 x 120 cm, grubość 18 mm

1-84 Tablica profesjonalna 105 x 180 cm, grubość 18 mm

1-81 Tablica treningowa 90 x 120 cm

1-82 Tablica profesjonalna 105 x 180 cm

Tablica do koszykówki stalowa, kratownicowa, o wymiarach 90 x 120 cm i 105 x 180 cm, na 
ramie metalowej, cynkowana ogniowo
Tablica do koszykówki stalowa, kratownicowa, o wymiarach  90 x 120 cm i 105 x 180 cm, na ramie metalowej. W całości wykonana ze stali, 
wewnątrz ramy stalowej osadzona jest kratka, całość zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Tablica jest przeznaczona do 
montażu na konstrukcji jednosłupowej lub dwusłupowej na boiskach zewnętrznych.  

Koszykówka | Tablice
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B-B ( 1 : 6 )

B B

Obręcz mocowana bezpośrednio do ramy tablicy

Siłownik 
gazowy

Osłona
Rama
tablicy

16
°

1-02

Obręcz do koszykówki 
PRESSMATIC, uchylna z 
siłownikami gazowymi
Obręcz posiada dodatkowe wzmocnienia 
wpływające na jej trwałość, zastosowany 
zamknięty mechanizm uchylający z systemem 
siłowników gazowych gwarantuje pełne 
bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu 
nowoczesnego rozwiązania technicznego 
powrót obręczy do pozycji wyjściowej jest 
natychmiastowy i pozbawiony drgań. Posiada 
12 uchwytów mocujących siatkę. Obręcz 
malowana lakierem proszkowym (kolor 
zgodny z przepisami). Montowana do tablic 
zainstalowanych w obiektach zamkniętych 
(sale gimnastyczne, hale sportowe). 

Obręcz posiada dodatkowe wzmocnienia wpływające na jej trwałość, 
zastosowany zamknięty mechanizm uchylający z systemem 
siłowników gazowych gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Dzięki 
zastosowaniu nowoczesnego rozwiązania technicznego powrót 
obręczy do pozycji wyjściowej jest natychmiastowy i pozbawiony 
drgań. Bezhakowy system mocowania siatki za pomocą pręta. 
Obręcz malowana lakierem proszkowym (kolor zgodny z przepisami). 
Montowana do tablic zainstalowanych w obiektach zamkniętych 
(sale gimnastyczne, hale sportowe). 

Obręcz do koszykówki PRESSMATIC, 
uchylna z siłownikami gazowymi, z 
bezhakowym systemem mocowania siatki 
za pomocą pręta

1-07

Koszykówka | Obręcze
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Obręcz do koszykówki SPRINGMATIC, uchylna, sprężynowa
Obręcz posiada wbudowany mechanizm uchylny z zastosowaniem jednej lub kilku sprężyn, uchyla się przy obciążeniu ok. 35 kg, 70 kg i 105 
kg. Bezhakowy system mocowania siatki za pomocą pręta. Posiada dodatkowe wzmocnienia wpływające na jej wytrzymałość. Montowana do 
tablic zainstalowanych w obiektach zamkniętych (obręcze malowane proszkowo). 

B-B ( 1 : 6 )

B B

Obręcz mocowana bezpośrednio do ramy tablicy

Sprężyna
naciskowa

Rama
tablicy

10
°

1-06-1 SPRINGMATIC 35

1-06-2 SPRINGMATIC 70

1-06-3 SPRINGMATIC 105

1-06-10 SPRINGMATIC 35-HZ

1-06-11 SPRINGMATIC 70-HZ

1-06-12 SPRINGMATIC 105-HZ

Obręcz do koszykówki SPRINGMATIC, 
uchylna, sprężynowa, cynkowana
Obręcz posiada wbudowany mechanizm uchylny z zastosowaniem 
jednej lub kilku sprężyn, uchyla się przy obciążeniu ok. 35 kg, 70 
kg i 105 kg. Posiada 12 uchwytów mocujących siatkę łańcuchową. 
Zabezpieczona przed działaniem wpływów atmosferycznych 
cynkowaniem ogniowym. Posiada dodatkowe wzmocnienia 
wpływające na jej wytrzymałość. Montowana do tablic 
zainstalowanych na otwartej przestrzeni (place zabaw, boiska 
szkolne).

1-06-4 SPRINGMATIC 35-Z

1-06-5 SPRINGMATIC 70-Z

1-06-6 SPRINGMATIC 105-Z

Obręcz do koszykówki SPRINGMATIC, 
uchylna, sprężynowa z haczykami
Obręcz posiada wbudowany mechanizm uchylny z zastosowaniem 
jednej lub kilku sprężyn, uchyla się przy obciążeniu ok. 35 kg, 70 kg 
i 105 kg. Posiada 12 uchwytów mocujących siatkę oraz dodatkowe 
wzmocnienia wpływające na jej wytrzymałość. Malowana lakierem 
proszkowym (kolor zgodny z przepisami). Montowana do tablic 
zainstalowanych w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale 
sportowe). Norma FIBA.

1-06-7 SPRINGMATIC 35-H

1-06-8 SPRINGMATIC 70-H

1-06-9 SPRINGMATIC 105-H

Koszykówka | Obręcze
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Siatki łańcuchowe do obręczy cynkowanych, 8 i 12 
punktów mocowania, cynkowane galwanicznie

Koszykówka | Obręcze
Obręcz do koszykówki stała, cynkowana 
ogniowo, 8 lub 12 uchwytów mocujących 
siatkę łańcuchową
Obręcz zabezpieczona przed działaniem wpływów atmosferycznych 
poprzez cynkowanie ogniowe. Posiada dodatkowe wzmocnienia 
wpływające na jej wytrzymałość. 8 lub 12 uchwytów mocujących 
siatkę łańcuchową. Montowana do tablic zainstalowanych na otwartej 
przestrzeni (place zabaw, boiska szkolne).

1-03 Obręcz cynkowana ogniowo, 
8 uchwytów mocujących siatkę

1-03-1 Obręcz cynkowana ogniowo, 
12 uchwytów mocujących siatkę

Obręcz do koszykówki stała, standard
Obręcz posiada dodatkowe wzmocnienie z blachy o gr. 3 mm  wpływające 
na jej trwałość. 12 uchwytów mocujących siatkę. Malowana lakierem 
proszkowym (kolor zgodny z przepisami). Zalecany montaż do tablic 
zainstalowanych w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale 
sportowe). 

1-01

Obręcz do koszykówki stała, wzmocniona
Obręcz posiada dodatkowe wzmocnienie z blachy o gr. 5 mm  wpływające 
na jej trwałość. 12 uchwytów mocujących siatkę. Malowana lakierem 
proszkowym (kolor zgodny z przepisami). Zalecany montaż do tablic 
zainstalowanych w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale 
sportowe). 

1-04

1-52 Siatka łańcuchowa, 8 punktów mocowania

1-53 Siatka łańcuchowa, 12 punktów mocowania

1-05

Obręcz do koszykówki stała, popularna
Przeznaczona do stosowania w zestawach treningowych. 12 uchwytów 
mocujących siatkę. Malowana lakierem proszkowym (kolor zgodny z 
przepisami). Zalecany montaż do tablic zainstalowanych w obiektach 
zamkniętych (sale gimnastyczne, hale sportowe). 
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Mechanizm regulacji wysokości tablicy
Mechanizm regulacji wysokości do tablic 90 x 120 cm i  105 
x 180 cm. Konstrukcja mechanizmu pozwala łatwo i szybko 
zmienić wysokość tablicy wraz z obręczą w stosunku do 
podłoża w przedziale od 260 - 305 cm. Dokonuje się tego 
przez ręczne obracanie korbką regulacyjną uchwytu śruby 
pociągowej. Przeznaczony do mocowania przy wszystkich 
typach konstrukcji mocujących tablice w halach i obiektach 
sportowych. 

1-41 Mechanizm regulacji wysokości tablicy 
105 x 180 cm

1-42 Mechanizm regulacji wysokości tablicy 
90 x 120 cm

1-43 Mechanizm regulacji wysokości tablicy 
105 x 180 cm, cynkowany ogniowo

1-44 Mechanizm regulacji wysokości tablicy 
90 x 120 cm, cynkowany ogniowo

2600 (junior)

3050 (senior)

Mechanizm
podnoszenia 

(śruba pociągowa)

Prowadnica

Ucho pod korbkę
regulacji wysokości

 

Korbka regulacyjna uchwytu śruby pociągowej

Osłona słupa do koszykówki
Wykonana z gąbki o grubości 5 cm pokrytej 
skandenem; zapinana na rzepy, wysokość 200 cm. 
Dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony.

1-35

Siatki do obręczy, polipropylenowe

1-51 Siatka do obręczy turniejowa, gr. splotu 5 mm

1-51-3 Siatka do obręczy treningowa, gr. splotu 3 mm

1-51-1 Siatka do obręczy Anti-Whip, gr. splotu 6 mm

Osłona tablicy
Wykonana z gąbki poliuretanowej, mocowana do krawędzi tablicy akrylowej 90 x 120 cm lub 105 x 180 cm,   
zapewnia bezpieczeństwo w czasie gry. Dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony.

1-31 Osłona tablicy 90 x 120 cm

1-33 Osłona tablicy 105 x 180 cm

 

Koszykówka | Akcesoria
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Siatkówka FIVB
System siatkówki z certyfikatem FIVB.
Najwyższa jakość wykonania oraz atrakcyjny design.
Uniwersalny, profesjonalny, przeznaczony do rozgrywek na 
każdym poziomie.  

W skład systemu wchodzą:
- słupki do siatkówki 
- osłony słupków
- tuleja z ramą i deklem do słupków
- antenki 
- stanowisko sędziowskie 
- siatka

Wszystkie elementy systemu 
objęte są certyfikatem FIVB

2-90
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2-30

Siatkówka | Słupki do siatkówki

Tuleja montażowa profesjonalnego  
słupka aluminiowego
Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania  
profesjonalnego słupka aluminiowego do siatkówki  
z naciągiem wewnętrznym. Wykonana z rury stalowej  
o      śr. 133  mm,      zabezpieczona      poprzez      cynkowanie      ogniowe.

Profesjonalne, aluminiowe słupki do siatkówki z naciągiem wewnętrznym 
Profesjonalne słupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego 70 x 120 mm zapewniającego wysoką 
sztywność i odporność na zginanie. Urządzenie naciągowe w całości znajduje się wewnątrz profilu. 
Konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokości w przedziale 106-250 cm, co 
pozwala na zastosowanie ich do gry w tenisa i badmintona. W słupkach zastosowane zostały nowatorskie 
rozwiązania mechanizmu naciągowego. Blokowanie wysokości naciągu (siatki) dokonywane jest poprzez 
zacisk mimośrodowy z wkładką teflonową. Składana korbka naciągowa została zintegrowana ze słupkiem, 
po naprężeniu siatki jest prostowana i chowana wewnątrz głównego profilu. Słupki są przystosowane do 
6-punktowego zamocowania boków siatki. Końcówka linki naprężającej siatkę łączona jest z wyprowadzonym 
fragmentem linki za pomocą szybkozłącza, co zapewnia bardzo wygodne zakładanie siatki.

Poprzez zastosowanie dodatkowej listwy z uchwytami (zestaw słupka dwustronnego należy zamówić 
oddzielnie) słupki mają możliwość dwustronnego zastosowania.

Słupki do montażu na boisku głównym w salach sportowych o szerokości powyżej 12 m oraz na boiskach 
treningowych w salach powyżej 24 m, mogą być montowane również na boiskach zewnętrznych. Nie 
wymagają odciągów od podłoża.

2-31

 
70 x 120 mm

Ø133 mm
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Rama podłogowa z deklem 
Przeznaczona do montażu w posadzce hali sportowej. 
Umożliwia należyte zabezpieczenie otworów pod słupki do 
siatkówki w czasie, gdy słupki nie są używane.

Dekiel
maskujący

Rama
podłogowa

Tuleja
osadzona 
w posadzce

7-13

Profil aluminowy

Profil stalowy
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Turniejowe słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne  
z płynną regulacją wysokości.
Słupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego 75x116 mm, mocowane w tulejach osadzonych  
w podłożu. Nie wymagają odciągów od podłoża. Śruba naciągu siatki osłonięta profilem aluminiowym.

W skład kompletu słupków wchodzą:

• zewnętrzne urządzenie naciągowe z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka  
zaczepowego,

• haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku (przesuwne).

Powyższe rozwiązanie daje możliwość zawieszania siatki na dowolnej wysokości, 
co pozwala na uniwersalne wykorzystanie zestawu do gry w siatkówkę, tenisa,  
badmintona. Słupki do montażu na boisku głównym w salach sportowych  o szerokości powyżej 
12 m oraz na boiskach treningowych w salach powyżej 24 m, mogą być montowane również na 
boiskach zewnętrznych. 

2-01

2-04

Stalowe słupki do siatkówki, wielofunkcyjne z płynną  
regulacją wysokości
Słupki stalowe wykonane ze specjalnego kwadratowego profilu stalowego, mocowane  
w tulejach osadzonych w podłożu. Nie wymagają odciągów od podłoża. Śruba naciągu siatki 
osłonięta profilem aluminiowym.

W skład kompletu słupków wchodzą:

• zewnętrzne urządzenie naciągowe z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka 
zaczepowego,

• haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku (przesuwne).

Powyższe rozwiązanie daje możliwość zawieszania siatki na dowolnej wysokości, co pozwala 
na uniwersalne wykorzystanie zestawu do gry w siatkówkę, tenisa i badmintona. Słupki 
dostępne są w dwóch wersjach – malowane proszkowo (obiekty wewnętrzne) i cynkowane 
ogniowo (boiska zewnętrzne).

Tuleja montażowa słupka  
stalowego
Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania 
stalowego słupka do siatkówki, stalowa (90 x 90 
mm), zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

2-04-1

Tuleja montażowa aluminiowego 
słupka turniejowego 
Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania  
aluminiowego słupka turniejowego do siatkówki  
z naciągiem zewnętrznym, wykonana z rury stalowej  
o         średnicy   133    mm,     zabezpieczona     poprzez        cynkowanie      ogniowe.

2-01-1

90 x 90 mm

80 x 80 mm

Ø133 mm

 75 x 116 mm

Profil stalowy 

Profil aluminiowy

Profil stalowy

Profil stalowy 

Siatkówka | Słupki do siatkówki
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Słupki do siatkówki z naciągiem korbowym moco-
wane w tulejach
Stalowe słupki do siatkówki, wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości 
siatki (siatkówka, tenis), naciąg korbowy z bębnem i przekładnią. Całość 
cynkowana ogniowo, rozstaw słupków do 12 m.

Słupki stalowe, wykonane ze specjalnego profilu kwadratowego 80x80 mm, 
mocowane w tulejach stalowych osadzanych w podłożu. Zastosowano w 
nich bezpieczne urządzenie naciągowe w postaci bębna, na który nawijana 
jest linka siatki. Bardzo łatwe zakładanie i napinanie siatki za pomocą 
demontowanej korbki, obracającej bęben poprzez samohamowną przekładnię 
ślimakową.

Konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokości w 
przedziale 106 - 250 cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry zarówno w 
siatkówkę, jak i w tenisa i badmintona.

2-40

Tuleja montażowa słupka  
stalowego
Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania stalowego 
słupka do siatkówki, stalowa (90 x 90 mm), zabezpieczona 
poprzez cynkowanie ogniowe.

2-04-180 x 80 mm

90 x 90 mm

Profil stalowy 

Profil stalowy 

System naciągu z korbką 

Siatkówka | Słupki do siatkówki

2-05

2-03

Słupek do siatkówki środkowy, profesjonalny, 
aluminiowy  z naciągiem wewnętrznym 

Słupek do siatkówki środkowy, profesjonalny, 
aluminiowy z naciągiem wewnętrznym 
blokowanym mimośrodowo, wykonany 
ze specjalnego profilu aluminiowego 70 x 
120 mm, możliwość zawieszania siatki 
na dowolnej wysokości, co pozwala na 
uniwersalne wykorzystanie słupków do gry 
w siatkówkę, tenisa i badmintona. Składana 
korbka naciągowa chowana wewnątrz profilu 
głównego.

Możliwość używania słupka jako środkowego 
uzyskiwana jest poprzez instalację 
dodatkowej listwy w specjalnie do tego celu 
zaprojektowanej bruździe w profilu słupka.

Zestaw szyn ściennych wraz  
z mechanizmem naciągowym 

Szyny mocowane do przeciwległych ścian 
służą jako prowadnice dla urządzenia 
naciągowego i haków zaczepowych. 

Konstrukcja pozwala na swobodną 
zmianę wysokości siatki w przedziale 
od 50 do 250 cm od podłoża. Powyższe 
rozwiązanie daje możliwość zawieszania 
siatki na dowolnej wysokości (uniwersalne 
wykorzystanie zestawu: siatkówka, tenis, 
badminton). Szyny montuje się w salach 
gimnastycznych o szerokości do 12 m.
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Słupki aluminiowe owalne, na podstawie 
ramowej. Wykonane ze specjalnego owalnego 
profilu aluminiowego 120/100 mm. Wyposażone 
w kółka umożliwiające łatwy i wygodny 
transport. Naciąg wewnętrzny umożliwia 
płynną regulację wysokości zawieszenia siatki, 
co pozwala na zastosowanie słupków do 
różnego rodzaju gier, a także dostosowanie gry  
do umiejętności zawodników.

Słupki do siatkówki na podstawie ramowej, przykręcane do podłoża
Słupki stalowe wykonane z specjalnego profilu kwadratowego 80x80 mm, osadzone na podstawie ramowej, umożliwiającej szybki i bezpieczny 
montaż do posadzki za pomocą kotwy. System przeznaczony jest do głównie do zastosowania w halach sportowych, gdzie utrudniona jest 

instalacja tulei, np. w przypadku hal na stropie.

Mocowanie słupka do podłoża odbywa się za pomocą śruby z uchwytem, 
wkręcanej do kotwy osadzonej w wylewce betonowej hali sportowej. 
Duża powierzchnia profili ramy dolnej bezpiecznie leży na posadzce, bez 
ryzyka uszkodzeń jej nawierzchni. Po zdemontowaniu słupkami można 
przejeżdżać do magazynu dzięki  kółkom  tworzywowym zainstalowanym 
z tyłu ramy.

W słupkach zastosowano bezpieczne urządzenie naciągowe w postaci 
bębna, na który nawijana jest linka siatki. Bardzo łatwe zakładanie i 
napinanie siatki za pomocą demontowanej korbki, obracającej bęben 
poprzez samohamowną przekładnię ślimakową.
Wszystkie elementy są bezpiecznie wykończone, wystające elementy są 
osłonięte nakładkami plastikowymi, przez co zapewnione jest bezpieczne 
użytkowanie.

Konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokości 
w przedziale 106 - 250 cm, co pozwalana zastosowanie ich do gry 
zarówno w siatkówkę jak i w tenisa czy badmintona.

2-41

80 x 80 mm

Profil stalowy 

                               

A-A ( 1 : 2 )

A A

Słupki do siatkówki aluminiowe, na podstawie ramowej, przykręcane do podłoża

120x100 mm

Aluminium

2-50

Siatkówka | Słupki do siatkówki
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2-20
2-20-1

Stanowisko sędziowskie do siatkówki 
Wykonane z cienkościennych rur stalowych, malowane lakierem 
proszkowym. Posiada mechaniczną regulację wysokości podestu 
oraz kółka ułatwiające transport. Wyposażone w oparcie i podstawę 
do pisania.

Osłona stanowiska sędziowskiego do siatkówki
Osłona stanowiska sędziowskiego do siatkówki wykonana z gąbki 
o grubości 5 cm pokrytej skandenem na konstrukcji wzmacniającej. 
Zapinana na rzepy. Dostępne kolory: niebieski, zielony, żółty.

Siatkówka | Słupki do siatkówki
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Osłony aluminiowych słupków 
do siatkówki wykonane z gąbki  
o grubości 3 cm pokrytej skadenem,  
zapinane na rzepy. Dostępne kolory: 
niebieski, żółty.

Osłony turniejowych słupków 
do siatkówki 

2-35 2-11
2-12

2-61

2-62

2-63

Nr art. Siatki do siatkówki

2-07
Turniejowa siatka do siatkówki, czarna z antenkami, boki usztywnione, obszyta  
z czterech stron taśmą, gr. splotu 3 mm, PP.

2-21

Turniejowa siatka do siatkówki, odpowiada najnowszym przepisom FIVB, 
bezwęzłowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, śr. 3 mm, z linką kewlarową 
(dł. 11,70 m), krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linki naprężające siatkę 
w 6 punktach. Biała taśma wzmacniająca: górna z poliestru o szer. 70 mm, dolna z 
polipropylenu o szer. 50 mm, kolor czarny.

2-22

Siatka turniejowa wykonana z polipropylenu, całkowicie spełnia wymogi przepisów 
gry w piłkę siatkową, a jej dodatkowym atutem jest wzmocnione wykonanie 
pozwalające na długą eksploatację. Stosowana w trakcie zawodów szkolnych i 
podczas treningu. Grubość sznurka 3 mm, linka stalowa, kolor czarny.

2-07- 
F3PP
-ML

Treningowa siatka do siatkówki, czarna z antenkami, wzmocniona taśmą.

2-07-
F3PP-

08
Treningowa siatka z antenkami do siatkówki.

2-07-
F3PP-

14
Treningowa siatka do siatkówki. Bez antenek.

2-23

Dekiel maskujący tuleję owalnego 

słupka aluminiowego
Dekiel maskujący tuleję słupka aluminiowego 
na boisku zewnętrznym z nawierzchnią 
trawiastą lub asfaltową.

Dekiel maskujący tuleję kwadratowego 

słupka stalowego
Stalowy dekiel maskujący tuleję 
słupka stalowego, przeznaczony do 
mocowania  na boiskach zewnętrznych  
z nawierzchnią 
trawiastą lub 
asfaltową.

Antenki do siatkówki

Antenki jednoczęściowe z pokrowcem 
HUCK.

Rama podłogowa z deklem
Dekiel podłogowy ze sklejki, maskujący 
otwory wykonane w posadzce w celu 
osadzenia tulei mocujących słupki, 
montowany na ramce stalowej, cynkowanej 
galwanicznie, przykręcanej do posadzki.

Rama PU z deklem maskującym tuleję

Rama PU z deklem maskującym tuleję słupka 
aluminiowego lub stalowego, przeznaczona 
do mocowania na boiskach zewnętrznych z 
nawierzchnią poliuretanową.                                         

  
7-13
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Osłony turniejowych słupków 
do siatkówki wykonane z gąbki  
o grubości 5 cm pokrytej skadenem 
na konstrukcji wzmacniającej, 
zapinane na rzepy. Dostępne kolory: 
niebieski, żółty.

Osłony profesjonalnych słup-
ków do siatkówki 
Osłony profesjonalnych słupków 
do siatkówki wykonane z gąbki  
o grubości 5 cm pokrytej skadenem 
na konstrukcji wzmacniającej, 
zapinane na rzepy. Dostępne 
kolory: niebieski, żółty.

Osłony aluminiowych słupków 
do siatkówki 
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Słupki do siatkówki przenośne (z obciążnikami)
Zestaw składa się z dwóch stalowych słupków z płynną regulacją wysokości 
i wózków z obciążnikami walizkowymi (180 kg na 1 słupek), zapewniającymi 
stabilność zestawu. Układ jezdny zamontowany przy wózku ułatwia 
ustawianie i transport słupków. Specjalne uchwyty gwarantują bezpieczny 
sposób wkładania i wyjmowania obciążników.
Zestaw produkowany w wersji malowanej (obiekty wewnętrzne) lub 
cynkowanej ogniowo (boiska zewnętrzne).

2-32

2-06

2-70

80 x 80 mm

Wózek przejezdny na słupki do siatkówki
Wózek metalowy przejezdny na kółkach. Przeznaczony do transpor-
tu i przechowywania 3 par słupków do siatkówki.

2-80

Wieszak na siatkę
Uniwersalny wieszak na siatkę do 
siatkówki, tenisa i badmintona, 
umożliwiający szybkie rozwijanie 
i zwijanie siatki oraz jej 
przechowywanie.

Przyrząd do mierzenia 
wysokości siatki
Wykonany z rurki stalowej, 
malowany proszkowo na kolor 
szary.

Profil stalowy 

A-A ( 1 : 9 )
A

1175
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Mechanizm
naciągu siatki
o regulowanej

wysokośći

Hak siatki
o regulowanej 

wysokości

 Słupek stalowy 
(Pr.80x80)
cynkowany ogniowo

Koła jezdne

Wózek z 
obciążeniem

Pokrywa 
osłaniająca 
obciążenie Przeciwwaga (~180kg) - 

obciążenie walizkowe 

Pokrywa po
otwarciu

A-A ( 1 : 9 )
A

1175

25
00

~

Mechanizm
naciągu siatki
o regulowanej

wysokośći

Hak siatki
o regulowanej 

wysokości

 Słupek stalowy 
(Pr.80x80)
cynkowany ogniowo

Koła jezdne

Wózek z 
obciążeniem

Pokrywa 
osłaniająca 
obciążenie Przeciwwaga (~180kg) - 

obciążenie walizkowe 

Pokrywa po
otwarciu

Pokrywa po otwarciu

Przeciwwaga (~180 kg). 
Obciążenie walizkowe

Słupek stalowy
(pr. 80 x 80 mm)

cynkowany ogniowo

Pokrywa osłaniająca obciążenie

Koła jezdne
Wózek z obciążeniem

Mechanizm naciągu siatki o 
regulowanej wysokości
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Siatkówka | Słupki do siatkówki plażowej

2-01

Aluminiowe słupki do siatkówki, owalne, wielofunkcyjne z płynną 
regulacją wysokości
Słupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w piasku. Nie 
wymagają odciągów od podłoża. Śruba naciągu siatki osłonięta profilem aluminiowym. Słupki posiadają 
zewnętrzny mechanizm naciągowy z płynną regulacją wysokości.

W skład kompletu słupków wchodzą:

• zewnętrzne urządzenie naciągowe z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego,

• haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku (przesuwne),

• specjalna tuleja montowana w piasku.

Tuleja słupka aluminiowego mocowana w piasku
Tuleja mocująca słupka aluminiowego (f133 mm), stalowa, wersja do 
siatkówki plażowej, łącznie z drewnianymi krawędziakami.

2-54

2-04

Stalowe słupki do siatkówki plażowej, cynkowane z płynną regulacją 
wysokości 
Słupki wykonane ze specjalnego kwadratowego profilu stalowego, mocowane w tulejach osadzonych w 
piasku. Nie wymagają odciągów od podłoża. Śruba naciągu siatki osłonięta profilem aluminiowym. Słupki 
posiadają zewnętrzny mechanizm naciągowy z płynną regulacją wysokości.

W skład kompletu słupków wchodzi:

• zewnętrzne urządzenie naciągowe z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego,

• haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku (przesuwne),

• specjalna tuleja montowana w piasku.

Tuleja słupka stalowego mocowana w piasku
Tuleja mocująca słupka stalowego (profil 90 x 90 mm), stalowa, wersja do 
siatkówki plażowej, łącznie z drewnianymi krawędziakami.

2-55

90 x 90 mm

80 x 80 mm

75 x 116 mm

Ø133 mm

Profil stalowy 

Profil aluminowy
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2-40P

Stalowe słupki do siatkówki plażowej, cynkowane z naciągiem korbowym
Słupki stalowe, wykonane ze specjalnego profilu kwadratowego 80 x 80 mm, mocowane w tulejach osadzonych 
w piasku. Zastosowano w nich bezpieczne urządzenie naciągowe w postaci bębna, na który nawijana jest linka 
siatki. Bardzo łatwe zakładanie i napinanie siatki za pomocą demontowanej korbki, obracającej bęben poprzez 
samohamowną przekładnię ślimakową. Konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokości 
w przedziale 106 - 250 cm.

W skład kompletu słupków wchodzą:

• urządzenie naciągowe w postaci bębna,

• haki zaczepowe zamocowane na słupkach (przesuwne),

• specjalna tuleja montowana w piasku.

Tuleja słupka stalowego mocowana w piasku
Tuleja mocująca słupka stalowego (profil 90 x 90 mm), stalowa, wersja 
do siatkówki plażowej łącznie z drewnianymi krawędziakami.

2-55

90 x 90 mm

80 x 80 mm

2-46 2-11

Siatki do siatkówki plażowej

2-73 Siatka czarna z kolorową taśmą na linkach 
naciągowych z usztywnionymi bokami.

2-07-02 Siatka turniejowa plażowa, PP, czarna z żółtą taśmą 
dookoła o szer. 80 mm, dla boiska o polu gry 8 x 16 m.

2-57 Siatka treningowa plażowa, PP, czarna z żółtą taśmą 
dookoła o szer. 75 mm, dla boiska o polu gry 9 x 18 m.

2-58 Siatka turniejowa plażowa, PP, czarna z taśmą do-
okoła o szer. 75 mm, dla boiska o polu gry 9 x 18 m.

2-72 Linie wyznaczające 
pole gry do siatkówki 
plażowej 8 x 16 m.  
W komplecie ze śledziami 
do mocowania.

Linie wyznaczające pole gry do siatkówki plażowej

2-59 Linie wyznaczające pole 
gry do siatkówki plażowej  
8 x 16 m, HUCK.

Stanowisko sędziowskie do 

siatkówki plażowej

Wykonane z cienkościennych rur 
stalowych, malowane lakierem 
proszkowym. Posiada mechaniczną 
regulację wysokości podestu oraz 
kółka ułatwiające transport.

Osłony słupków do  

siatkówki plażowej

Osłony słupków turniejowych 
do siatkówki (gąbka o grubości 
5 cm pokryta skadenem na 
konstrukcji wzmacniającej), 
zapinane na rzepy.

Profil stalowy 

Siatkówka | Słupki do siatkówki plażowej
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Tenis ziemny, badminton | Słupki i akcesoria do tenisa ziemnego

4-01

Tuleja montażowa słupka  
do tenisa
Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania  
profesjonalnego słupka aluminiowego do 
tenisa ziemnego, wykonana z rury stalowej  
o średnicy 133 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie. 
Przeznaczona na boiska zewnętrzne oraz wewnętrzne.

4-01-1

Ø133 mm

4-04

4-22

4-05 Siatka „Merlin” Huck, gr. linki 3,5 mm

4-06 Siatka „Excalibur” Huck, gr. linki 2,5 mm

4-07 Siatka profesjonalna z fartuchem

4-08 Siatka czarna, gr. splotu siatki 2 mm

4-09 Siatka biała, gr. splotu siatki 2 mm

Siatki do tenisa ziemnego

Profesjonalne słupki do tenisa 
ziemnego
Wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, 
mocowane w tulejach osadzonych w podłożu. 
Słupki wyposażone w wewnętrzne urządzenie 
naciągowe  z zastosowaniem śruby trapezowej 
i kółka zaczepnego. Haki zaczepowe na 
przeciwległym słupku.

4-21

75 x 116 mm

4-20

Stanowisko sędziowskie do tenisa  
i badmintona
Stanowisko sędziowskie wykonane z zamkniętych 
profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. 
Wyposażone w siedzisko plastikowe z oparciem. 
Stanowisko ma możliwość składania, co ułatwia jego 
magazynowanie. 

Linie do tenisa 
ziemnego
Łatwy w instalacji system 
linii dla kortów trawiastych  
i ceglastych.  Wykonanie: PVC.

Podpórki do gry singlowej
Wykonane z rurki stalowej, malowane 
proszkowo lub cynkowane ogniowo.

Taśma ściągająca
Taśma ściągająca siatkę 
do tenisa ziemnego 
wraz z obciążnikiem lub 
zaczepem gruntowym.

Profil aluminowy

Tenis ziemny, badminton | Słupki i akcesoria do tenisa ziemnego
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10-01

Słupki do badmintona mocowane w 
tulejach
Wykonane z profilu stalowego 40 x 40 mm, cynkowane 
galwanicznie, mocowane w tulejach osadzonych w 
podłożu hali lub kortu.

Wykonane ze stali, słupki cynkowane 
galwanicznie. Wysokość słupka jest 
regulowana za pomocą wykręcanej 
stopki. Posiadają  kółka umożliwiające 
transport. Wyposażone w przeciwwagi o 
masie ok. 30 kg.

10-02 Siatka do badmintona biała

Siatki do badmintona

10-03 Siatka do badmintona zielona 
lub czarna

Tuleja montażowa słupka  
do badmintona
Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania  
słupka stalowego do badmintona  
wraz z deklem maskującym.

10-01-1 

10-1703

Taśma do wyznaczania 
pola gry do badmintona. 
Kolor niebieski. Taśma w 
komplecie ze śledziami do 
mocowania. 

Taśma wyznaczająca pole gry do badmintona

Tenis ziemny, badminton | Słupki i akcesoria do badmintona

Stojaki do badmintona przejezdne 
z obciążnikiem

10-05

Stojaki do badmintona przejezdne z przeciwwagą
Stojak do badmintona profesjonalny, przejezdny, 
na kółkach, z obciążnikiem dodatkowym o masie 
łącznej 50 kg. Zgodny z wymogami rozgrywek 
BWF. Wyposażony w mimośrodowy mechanizm 
naciągu. 

10-06
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Piłka nożna | Bramki 7,32 x 2,44 m

9-50

Tuleje specjalne bramek piłki nożnej pełnowymiarowej 7,32 x 2,44 m i odciągów ze zintegrowanymi 
elementami maskującymi. Wykonywane na specjalne zamówienie.

Element maskujący  
zintegrowany z tuleją

Tuleja przygotowana do 
założenia bramki

Bramki do piłki nożnej, profesjonalne aluminiowe 7,32 x 2,44 m
Wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm z podwójnymi żebrami 
wzmacniającymi. Rama główna bramki malowana metodą proszkową na kolor biały. 
W skład kompletu wchodzą: 
• rama główna bramki,
• tuleje mocujące wraz z deklami zaślepiającymi,
• słupki odciągowe do naprężania siatki, osadzane w tulejach,
• ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry. 

Głębokość siatki 2 lub 3 m

System składania ramy dolnej do słupka 
w celu ułatwienia pielegnacji murawy

A-A ( 1 : 2 )

A A

120x100 mm

Aluminium

9-01 Głębokość siatki 2 m

9-01-1 Głębokość siatki 3 m

Innowacyjne łączenie profili
Innowacyjny system łączenia profili 
w narożu bramki, przenosi obciążenia
z profilu aluminiowego bezpośrednio na 
stalowy łącznik narożny bez obciążenia śrub, 
co znacząco wpływa na żywotność bramki.

Tuleja po wyjęciu z bramki  
i zamaskowaniu 

Tuleja specjalna 
odciągu 

Wykonane zgodnie z przepisami FIFA.

Standardowa tuleja wraz 
z deklem maskującym

Profil aluminiowy 
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Bramki do piłki nożnej, treningowe, aluminiowe, przenośne 7,32 x 2,44 m
Wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm. Posiadają składane łuki, 
co umożliwia ich szybki montaż i demontaż oraz ułatwia magazynowanie. Połączenie bramki 
z dolną ramą gwarantuje jej stabilność. Mocowane do gruntu za pomocą uchwytów szpilkowych.  
Rama główna bramki malowana metodą proszkową na kolor biały. 

9-02

Mocowanie za 
pomocą szpilek

Uchwyt szpilkowy

3-21

Piłka nożna | Bramki 7,32 x 2,44 m

Innowacyjne łączenie profili
Innowacyjny system łączenia profili 
w narożu bramki, przenosi obciążenia
z profilu aluminiowego bezpośrednio na 
stalowy łącznik narożny bez obciążenia śrub, 
co znacząco wpływa na żywotność bramki.

Zestaw uchwytów 
szpilkowych, wbijanych do 
gruntu do zamocowania 
bramki („śledzie”).  
Komplet 8 szpili na 1 parę 
bramek.

A-A ( 1 : 2 )

A A

120x100 mm

Aluminium

9-22-1

Obciążenie do bramek
Zabezpieczenie bramki przed wywrotką. 
Obciążeniem dociskamy ramę dolną do podłoża. 
Masa jednego urządzenia wypełnionego 
piaskiem: około 50 kg.
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Piłka nożna | Bramki 5 x 2 m

9-06-1

Bramki do piłki nożnej, młodzieżowe 5 x 2 m, 
profil owalny
Bramki do piłki nożnej, młodzieżowe 5,00 x 2,00 m. Wykonane z 
anodowanego profilu aluminiowego owalnego 120/100 mm. Montaż 
bramek odbywa się przy pomocy uchwytów / marek talerzykowych, 
uchwytów szpilowych lub tulei betonowanych w podłożu. Konstrukcja 
bramek umożliwia ich składanie wraz z siatką. Wszystkie elementy 
metalowe bramek (poza ramą główną) są stalowe i cynkowane 
galwanicznie. Mocowanie w tulei Mocowanie za 

pomocą szpilek
Mocowane za pomocą 
marek talerzykowych

9-05 9-06

Widok z boku

Marki talerzykowe UFO

Zestaw marek 
talerzowych osadzanych 
w betonie do 
zamocowania bramki na 
podłożu asfaltowym lub w 
postumencie betonowym, 
komplet 8 marek na 1 
parę bramek.

Marki talerzykowe 

Zestaw talerzyków do 
zamontowania bramki na 
posadzce hali sportowej, 
zestaw uchwytów na 1 
parę bramek.

3-22

3-23

Tuleja montażowa

Tuleje montażowe  
słupka owalnego, 
w komplecie dekiel 
maskujący.

Uchwyt szpilkowy

Zestaw uchwytów 
szpilkowych, wbijanych 
do gruntu do zamocowania 
bramki („śledzie”). 
Komplet 8 szpili na 1 parę 
bramek.

3-21

A-A ( 1 : 2 )

A A

120x100 mm

Aluminium

Sposoby mocowań podłożowych: 

9-05-51
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Bramki do piłki nożnej młodzieżowe 5x2 m,  
profil kwadratowy
Wykonane z kwadratowego profilu 80 x 80 mm aluminiowego (dostępnego 
w dwóch wariantach: standardowym oraz wzmocnionym) lub stalowego, 
znakowanego taśmą w kolorze czarnym. Montaż bramek odbywa się przy 
pomocy uchwytów / marek talerzykowych, uchwytów szpilowych lub tulei 
betonowanych w podłożu. Konstrukcja bramek umożliwia ich składanie wraz 
z siatką. 

Mocowane za pomocą 
marek talerzykowych  

(art.3-22 i 3-23)

Mocowanie w tulei 
(art.3-20)

Mocowanie za 
pomocą szpilek 

(art.3-21)

Tuleja montażowa z 
adapterem
Tuleje montażowe z adapterami 
do bramek. Przeznaczone 
do montażu bramek aluminiowych 
i stalowych o przekroju słupka  
80 x 80 mm na boiskach zewnętrznych i 
wewnętrznych.  Całość cynkowana ogniowo .

3-20

85 x 100 mm

9-03 Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, aluminiowe

9-04 Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, stalowe

Piłka nożna | Bramki 5 x 2 m

Stal

80x80 mm 80x80 mm

Aluminium

80x80 mm

Aluminium

Stal

80x80 mm 80x80 mm

Aluminium

80x80 mm

Aluminium

9-03D Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, aluminiowe, wzmacniane
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Piłka nożna | Bramki 5 x 2 m

Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, aluminiowe, profil owalny
Rama główna wykonana ze specjalnego profilu aluminiowego, owalnego o wymiarach 120x100 mm. Rama dolna wykonana z profilu aluminiowego 
80x80 mm, możliwa do wypełnienia piaskiem. Łuki wykonane z rur stalowych (cynkowane) lub rur aluminiowych. Mocowanie siatki za pomocą 
specjalnych zatrzasków z tworzywa sztucznego. Siatka o oku 120x120 mm i grubości splotu 3-5 mm. Możliwość rozmontowania bramki ułatwia 
transport i magazynowanie.

A-A ( 1 : 2 )

A A

120x100 mm

Aluminium

Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, aluminiowe, profil kwadratowy
Rama główna i rama dolna wykonana ze specjalnych profili aluminiowych o wymiarach 80x80 mm. Rama dolna możliwa do wypełnienia piaskiem. 
Łuki wykonane z rur stalowych (cynkowane) lub rur aluminiowych. Mocowanie siatki za pomocą specjalnych zatrzasków z tworzywa sztucznego. 
Siatka o oku 120x120 mm i grubości splotu 3-5 mm. Możliwość rozmontowania bramki ułatwia transport i magazynowanie.

80x80 mm

Aluminium

RAMA 
GŁÓWNA

RAMA 
DOLNA

9-61

9-60

80x80 mm

Aluminium
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Nazwa produktu:

PRODUCENT URZĄDZEŃ SPORTOWYCH
 F.P.H. PESMENPOL inż.Edward Niepsuj 
 Trzemeśnia 53, PL-32-425 Trzemeśnia
   tel.:012 272 000 www.pesmenpol.pl
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Piłka nożna | Bramki i akcesoria do piłki nożnej plażowej

Bramki do piłki nożnej plażowej
Bramki do piłki nożnej plażowej 5,50 x 2,20 m, są wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego 120/100 
mm z podwójnymi żebrami wzmacniającymi. Głębokość bramki - 80 cm.
Powierzchnia profilu malowana lakierem proszkowym w kolorze żółtym. Mocowane w specjalnych tulejach 
krzyżakowych wraz z krawędziakami drewnianymi. Osadzane w podłożu piaskowym. 
Demontowane pałąki umożliwiają wygodne magazynowanie. Wszystkie metalowe elementy bramek poza ramą 
główną wykonane są ze stali i cynkowane galwanicznie (łuki składane, poprzeczka dolna). Rama główna jest łączona 
w narożach za pomocą bezpiecznych i wygodnych w użyciu uchwytów tworzywowych. Dostępne są również 
elementy montażowe do mocowania w innych warunkach.

Tuleja słupka owalnego bramki do piłki plażowej 
mocowana w piasku
Tuleja mocująca słupka aluminiowego (profil 120x10 mm), stalowa. Wersja 
do piłki nożnej plażowej.

9-33

Ø133 mm

Nr art. Siatki do piłki nożnej plażowej

9-33-2 Siatka do bramki do piłki nożnej plażowej 5,50 
x 2,20 m, gr. splotu 3,5 mm PP z obciążeniem 
dolnej krawędzi, głębokość 80 cm, kolor zielony, 
niebieski lub czarny, HUCK

9-14 Siatka do bramki do piłki nożnej plażowej 5,15 x 
2,05 m treningowa, gr. splotu 3 mm PP

Linie wyznaczające pole gry do piłki nożnej plażowej

Linie wyznaczające pole gry do piłki 
nożnej plażowej, kolor czerwone, 
HUCK.

9-33-3

Linie wyznaczające pole gry do piłki 
nożnej plażowej, kolor niebieski.

9-20-3

A-A ( 1 : 2 )

A A

120x100 mm

Aluminium



108

Piłka nożna | Kabiny dla zawodników

Numer artykułu Ilość siedzisk Długość [m] 

20-13 3-4 2 

20-12 5-6 3

20-11 7-8 4

20-10 9-10 5

20-09 11-12 6

20-08 13-14 7

Kabiny dla zawodników rezerwowych
Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych cynkowanych ogniowo, wykoń-
czenie aluminiowe, pokrycie ze szkła akrylowego o gr. 3 mm. Siedziska plastikowe, 
kubełkowe. Podest wykończony aluminiową blachą ryflowaną oraz sztuczną trawą. 
W celu ułatwienia transportu i przenoszenia kabin istnieje możliwość montażu kółek. 
Maksymalnie do 14 miejsc w kabinie.

Kabiny dla zawodników rezerwowych (light)
Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych cynkowanych 
ogniowo, wykończenie aluminiowe, pokrycie z panelem z 
poliwęglanu komorowego. Siedziska plastikowe, kubełkowe. W 
celu ułatwienia transportu i przenoszenia kabin istnieje możliwość 
montażu kółek. Maksymalnie do 14 miejsc w kabinie.

Numer artykułu Ilość siedzisk Długość [m] 

20-13-2 3-4 2 

20-12-2 5-6 3

20-11-2 7-8 4

20-10-2 9-10 5

20-09-2 11-12 6

20-08-2 13-14 7

Siedzisko z oparciem
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9-31

9-30

9-22-1

Numer 
artykułu

Siatki do piłki nożnej

9-07 Siatka do bramki do piłki nożnej profesjonalna 7,32 x 2,44 m, gr. splotu 3,5 mm PP, (bramka 
z odciągami),  oko sześciokątne (plaster miodu), kolor biały lub żółty, HUCK.

9-08 Siatka do bramki do piłki nożnej profesjonalna 7,32 x 2,44 m, gr. splotu 3,5 mm PP, (bramka 
z odciągami),  oko sześciokątne (plaster miodu), kolor biało/czerwony, biało/zielony lub biało/
niebieski, HUCK.

9-09 Siatka do bramki treningowej do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m, gr. splotu 3 mm PP, (bramka z 
odciągami), kolor biały, zielony lub czarny, HUCK.

9-10 Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 7,32 x 2,44 m, (bramka z odciągami), gr. splotu 
4 mm, PP lub PE.

9-10-3 Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 7,32 x 2,44 m, (bramka z odciągami), gr. splotu 
4 mm, PP lub PE.

9-12-2 Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 7,32 x 2,44 m, (bramka z odciągami),  oko 
sześciokątne (plaster miodu), gr. splotu 4 mm, PP.

9-12 Siatka do bramki do piłki nożnej treningowej 7,32 x 2,44 m, (bramka z łukami), gr. splotu 4 
mm, PP lub PE.

9-12-1 Siatka do bramki do piłki nożnej treningowej 7,32 x 2,44 m, (bramka z łukami), gr. splotu 3 
mm, PP.

9-13 Siatka do bramki do piłki nożnej turniejowa 5 x 2 m, gr. splotu 4 mm, PP lub PE.

9-15 Siatka do bramki do piłki nożnej treningowa 5 x 2 m, gr. splotu 3 mm, PP.

9-1211

Obciążenie do bramek
Zabezpieczenie bramki przed wywrotką. 
Obciążeniem dociskamy ramę dolną do podłoża. 
Masa jednego urządzenia wypełnionego 
piaskiem: około 50 kg.
  

Wózek do kredowania lini
Wyposażony w trzy kółka o szerokiej bieżni 
ułatwiającej prowadzenie na murawie boiska. 
Posiada regulację szerokości lini (5 lub 10 cm). 
Wózek przystosowany do stosowania kredy  
i wapna. 

Wózek do malowania lini emulsją
Szerokość malowania nie posiada regulacji i 
jest sztywno ustawiona na 10 cm. Duże koła 
znacznie ułatwiają poruszanie się po podłożu. 
Zbiornik o pojemności 12 l wyposażony jest  
w pompkę z tworzywa sztucznego. 
Maksymalne możliwe do uzyskania w zbiorniku 
ciśnienie dochodzi do 3 barów.

Chorągiewka narożna
Wykonana z poliwęglanu, uchylna 
ze szpilką, H = 150 cm. 

Piłka nożna | Akcesoria

Chorągiewka 
o średnicy fi 30

7-41

Wózki do transportu bramek

   

Tunel na stadion piłkarski
Norma FIFA. Konstrukcja aluminiowa, budowa 
modułowa. Pantograficzny system składania i 
rozkładania. System blokad usztywniających 
tunel po rozłożeniu. Koła umożliwiające 
rozkładanie i składanie tunelu. Pokrycie PVC, 
kolorystyka do wyboru
Szerokość: min.: 200 cm, maks.: 800 cm
Wysokość użytkowa: min.: 200 cm, 
                                 maks. 400 cm
Długość: min.: 300 cm, maks.: 1000 cm
Długość modułu: 100 cm

9-34 

12-16-3 Chorągiewka 
o średnicy fi 50

12-16-4

Chorągiewki narożne fi 30 i fi 50
Wykonane z poliwęglanu, uchylne, 
mocowane w tulejce plastikowej lub w 
specjalnej tulei stalowej (na specjalne 
zamówienie).

Tuleja specjalna 

Zestaw dwóch wózków transportowych 
umożliwia wygodny transport bramek po 
posadzce hali sportowej, bez narażenia 
na jej uszkodzenia.

9-35 9-36 9-37 

Elektroniczna tablica zmian  
zawodników

9-40
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Piłka ręczna | Bramki

3-01
Mocowane za pomocą 
marek talerzykowych 

(art.3-22 i 3-23)

Mocowanie w tulei 
(art.3-20)

Mocowanie za pomo-
cą szpilek (art.3-21)

Tuleja montażowa  
z adapterem
Tuleja montażowa z adapterami 
do bramek. Przeznaczona do 
montażu bramek aluminiowych 
i stalowych o przekroju słupka  
80 x 80 mm, na boiskach zewnętrznych i 
wewnętrznych.  Całość cynkowana ogniowo .

3-20

85 x 100 mm

3-02

Stal

Aluminium

80x80 mm

80x80 mm

Profil stalowy

3-01D
80x80 mm

Aluminium

Bramki do piłki ręcznej profesjonalne, wyposażone łuki składane
Wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF. Znakowanie standardowo wykonywane 
w kolorze czerwonym, na zamówienie dostępne znakowanie w kolorze niebieskim lub 
czarnym. Bramki cechuje wyjątkowo wysoka trwałość i sztywność. Ramy wykonane są 
z anodowanego aluminium lub stali cynkowanej ogniowo, wszystkie pozostałe elementy 
bramki są cynkowane galwanicznie. Rama wykonywana jest w następujących wariantach:

Bezpieczne uchwyty mocujące siatkę wykonane są w przypadku profilu aluminiowego z mrozoodpornego tworzywa sztucznego i zapinane są w specjalnie 
do tego przygotowanym rowku. W przypadku profilu stalowego do mocowania siatki do ramy dostarczane są bezpieczne i trwałe uchwyty stalowe. Łuki 
tylne wykonane są z rury stalowej Ø 35 mm, cynkowanej galwanicznie. Ich składana konstrukcja umożliwia szybki montaż i demontaż w celu 
magazynowanie bramek. Bramki przeznaczone do montażu na hali oraz boiskach zewnętrznych. 

Bramki dostępne są standardowo w następujących głębokościach: 
A - głębokość 1200 mm dołem / 1000 mm górą 
B - głębokość 1000 mm dołem / 800 mm górą 
C - głębokość 800 mm  dołem / 600 mm górą 
D - głębokość 500 mm

Na otwarte obiekty sportowe zalecamy mocowanie 
bramek za pomocą tulei mocujących z adapterami.

Rama wykonana ze specjalnego profilu aluminiowego 80x80 mm, 
spawana w całości. Słupki i poprzeczki spawane na stałe w narożach 
bramki, powierzchnia anodowana.

Rama wykonana ze specjalnego wzmocnionego profilu aluminiowego  
80x80 mm, z dodatkowymi żebrami wzmacniającymi. Słupki i poprzeczki 
łączone są w narożach bramki za pomocą specjalnego elementu 
stalowego, z możliwością demontażu, powierzchnia anodowana.

Rama wykonana z profilu stalowego 80x80 x 2 mm, spawana w całości. Słupki i poprzeczki spawane na stałe w narożach bramki, 
powierzchnia ramy cynkowana ogniowo. 
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Wykonane analogicznie jak bramki do piłki ręcznej z łukami składanymi. 
Stabilna konstrukcja łuków stałych sprawia, że bramki cechuje nadzwyczaj wysoka 
trwałość i sztywność. Rama wykonywana jest w następujących wariantach:

Piłka ręczna | Bramki

Bramki do piłki ręcznej profesjonalne, wzmocnione,  
wyposażone w łuki stałe

Bramki dostępne są standardowo w następujących głębokościach: 
A - głębokość 1200 mm dołem / 1000 mm górą 
B - głębokość 1000 mm dołem / 800 mm górą 

3-31

3-30

Stal

Aluminium

80x80 mm

80x80 mm

3-31D
80x80 mm

Aluminium

Rama wykonana ze specjalnego profilu aluminiowego 80x80 
mm, spawana w całości. Słupki i poprzeczki spawane na stałe 
w narożach bramki), powierzchnia anodowana.

Rama wykonana ze specjalnego wzmocnionego profilu 
aluminiowego 80x80 mm, z dodatkowymi żebrami 
wzmacniającymi. Słupki i poprzeczki łączone są w narożach 
bramki za pomocą specjalnego elementu stalowego, z 
możliwością demontażu, powierzchnia anodowana.

Rama wykonana z profilu stalowego 80x80 x 2 mm, spawana 
w całości. Słupki i poprzeczki spawane na stałe w narożach 
bramki, powierzchnia ramy cynkowana ogniowo. 

Na otwarte obiekty sportowe zalecamy mocowanie 
bramek za pomocą tulei mocujących z adapterami.

Mocowane za pomocą 
marek talerzykowych 

(art.3-22 i 3-23)

Mocowanie w tulei 
(art.3-20)

Mocowanie za pomo-
cą szpilek (art.3-21)
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Bramki do piłki ręcznej, przyścienne
Wykonane analogicznie jak bramki do piłki ręcznej z łukami składanymi. Rama bramki mocowana jest do ściany za pomocą wsporników stalo-
wych. Zastosowanie bramek - sale gimnastyczne, w których linia końcowa boiska do piłki ręcznej jest w odległości od ściany mniejszej niż 50 cm. 
Rama wykonywana jest w następujących wariantach:

3-01-2

3-02-2

Stal

Aluminium

80x80 mm

80x80 mm

3-01D-2
80x80 mm

Aluminium

Rama wykonana ze specjalnego profilu aluminiowego 80x80 mm, spawana w całości. 
Słupki i poprzeczki spawane na stałe w narożach bramki, powierzchnia anodowana.

Rama wykonana ze specjalnego wzmocnionego profilu aluminiowego 80x80 mm, z dodatkowymi żebrami 
wzmacniającymi. Słupki i poprzeczki łączone są w narożach bramki za pomocą specjalnego elementu stalowego, z 
możliwością demontażu, powierzchnia anodowana.

Rama wykonana z profilu stalowego 80x80 x 2 mm, spawana w całości. Słupki i poprzeczki spawane na stałe w narożach bramki, 
powierzchnia ramy cynkowana ogniowo. 
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Nr artykułu Siatki do piłki ręcznej
3-03 Siatki do piłki ręcznej profesjonalne z piłkochwytem, gr. splotu 5 mm PP, kolor: zielony, biały, niebieski, HUCK

3-04 Siatki do piłki ręcznej turniejowe z piłkochwytem, gr. splotu 4 mm PP, kolor do wyboru: zielony, biały, HUCK

3-05 Siatki do piłki ręcznej turniejowe z piłkochwytem, gr. splotu 4 mm PP lub PE

3-06 Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 3 mm PP

3-07 Siatki do piłki ręcznej turniejowe bez piłkochwytu, gr. splotu 4 mm PP lub PE

3-08 Siatki do piłki ręcznej standard bez piłkochwytu, gr. splotu 3 mm PP

3-09 Siatki do piłki ręcznej treningowe bez piłkochwytu, gr. splotu 2,5 mm PE

3-10 Siatki do piłki ręcznej treningowe z piłkochwytem, gr. splotu 2,5 mm PE

Kostka gwintowana do 
haczyka ze śrubą.

Haczyk mocujący 
siatkę do bramki na śrubie.

Haczyk mocujący siatkę do bramki. 
Przykręcany w narożach bramki.

Uchwyt (haczyk) tworzywowy  
mocujący siatkę  

w profilu aluminiowym.

3-51 Brr-8.1 Brr-8.2 Brr-9

Haczyk mocujący 
siatkę wraz z kostką 

gwintowaną

3-00-94
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Rugby, futbol amerykański | Bramki do rugby

A-A ( 1 : 2 )

A A

120x100 mm

Mocowanie poprzeczki do słupa

Tuleja montażowa  
słupka owalnego
Tuleje montażowe słupków owalnych bramek do 
rugby. Wykonana z auliminium, przeznaczona na 
boiska zewnętrzne.

97-10

Bramki do rugby

Parametry:
- wykonanie ze specjalnego profilu aluminiowego, owalnego 120 / 100;
- szerokość bramki w świetle 560 cm;
- wysokość od poziomu boiska 700 cm;
- poprzeczka na wysokości 300 cm;
- kolor bramek - biały;
- montowane w tulejach stalowych, demontowalne;
- profile pionowe jednoczęściowe;

Aluminium

5600

5715

30
00

70
00

Bramki do rugby Pesmenpol to doskonałej jakości, solidne bramki, które umożliwiają komfortową grę początkującym oraz bardziej zaawansowanym 
graczom. Poprzeczka i słupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego o wymiarach 120 x 100 mm. 
Elementy połączone trwałym stalowym łącznikiem cynkowanym ogniowo. 
Bramki wykonane zgodnie z przepisami International Rugby Board
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Rugby, futbol amerykański | Bramki do futbolu amerykańskiego

Bramki do futbolu amerykańskiego
Profesjonalne bramki do futbolu amerykańskiego, aluminiowo - stalowe. 
Wykonane z najlepszych materiałów, przy użyciu zaawansowanej 
technologii.

Malowane proszkowo na kolor żółty. Montowane w tulejach. 
Wyposażone w osłony bezpieczeństwa. Zgodne z przepisami NFL.

Bramki posiadają system, który pozwala na ich demontaż, co zwiększa 
ich funkcjonalność na obiektach sportowych różnego typu.

System mocowania podstawy osadzonej  
w podłożu do słupa

97-2

Bramka do futbolu amerykańskiego, profesjonalna 
aluminiowo - stalowa
Wysokość H=915 cm, wysięg 172 cm, szerokość w świetle 564 cm, wysokość 
poprzeczki 305 cm, montowane w tulejach, tuleje, osłony bezpieczeństwa.

Bramka do futbolu amerykańskiego, profesjonalna 
stalowa, zgodna z wymogami NFL
Wysokość H=1215 cm, wysięg 172 cm, szerokość w świetle 564 cm, wysokość 
poprzeczki 305 cm, demontowalne, osłony bezpieczeństwa o grubości 10 cm.

97-3

Bramka do futbolu amerykańskiego, 
profesjonalna, stalowa

Osłony słupa bramki do futbolu 
amerykańskiego wykonane z gąbki o 
grubości 10 cm, pokrytej skadenem na 
konstrukcji wzmacniającej, zapinane na 
rzepy.
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5-01-2

Drążek gimnastyczny uniwersalny, 
wolnostojący, 2 - polowy
Słupki wykonane z profili stalowych, malowane 
lakierem proszkowym. Wsuwane w tuleje 
osadzone na stałe w podłożu i usztywniane 
przez dokręcanie ręczne mechanizmów 
blokady. 
Na tak osadzone słupki zakręcane są drążki 
z regulowaną wysokością od podłoża 80 - 
250 cm (co 10 cm). Słupki z możliwością 
demontażu. Drążek bezodciągowy, uniwersalny 
wolnostojący, posiada 2 pola ćwiczebne.  

Drążek gimnastyczny 
uniwersalny, wolnostojący,  
1 - polowy
Słupki wykonane z profili stalowych, 
malowane lakierem proszkowym. 
Wsuwane w tuleje osadzone na 
stałe w podłożu i usztywniane przez 
dokręcanie ręczne mechanizmów 
blokady. Na tak osadzone słupki 
zakręcany jest drążek z regulowaną 
wysokością od podłoża 80 - 250 cm
(co 10 cm). Słupki z możliwością 
demontażu. Drążek bezodciągowy, 
uniwersalny, wolnostojący, posiada 1 
pole ćwiczebne.  

Drążek gimnastyczny przyścienny,  
1 - polowy
Słupki wykonane z profili stalowych, malowane 
lakierem proszkowym. Jeden słupek drążka 
wsuwany jest w tuleję osadzoną na stałe w 
podłożu i usztywnianą przez dokręcanie ręczne 
mechanizmu blokady. Drugi słupek zamocowany 
jest na stałe do ściany. Na tak osadzone słupki 
zakręcany jest drążek z regulowaną wysokością 
od podłoża 80 - 250 cm (co 10 cm). Słupek 
osadzony w tulei można demontować. Drążek 
bezodciągowy, uniwersalny, wolnostojący, 
posiada jedno pole ćwiczebne.
Możliwe jest zwiększenie ilości pól przez 
instalację dodatkowych słupków i poprzeczek.   

5-01

5-35

5-01-3

Drążek

Mechanizm
blokady

Słupek

Tuleja

Tuleja montażowa słupka drążka 
gimnastycznego
Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania stalowego 
słupka drążka gimnastycznego, stalowa (80 x 80 mm), 
zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

5-01-1

80 x 80 mm

7-13

Rama podłogowa z deklem
Dekiel podłogowy ze sklejki maskujący otwory wykonane w 
posadzce, osadzony na ramce stalowej 
cynkowanej galwanicznie, przykręcanej do 
posadzki.

 

Drążek gimnastyczny - dodatkowe pole ćwiczebne 
Komplet składa się ze słupka, tulei z ramą i deklem oraz drążka.

Profil stalowy
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Drążki gimnastyczne pionowe
Drążki gimnastyczne pionowe do wspinania na konstrukcji 
stalowej mocowanej do ściany, wysokość 5 m. Układ 
jezdny wykonany w specjalnej szynie, dzięki czemu zarówno 
rozkładanie jak i składanie odbywa się bardzo sprawnie. 

Drążki posiadają zaczep do podłoża, w celu stabilizacji podczas 
użytkowania. Malowane proszkowo. W komplecie 4 drążki.

5-07

5-05-2
5-05

5-05-1

Wspornik ścienny do mocowania 
kółek gimnastycznych 
Wspornik ścienny do mocowania kółek gimnastycznych 
mocowany do ściany lub słupa. Wykonany z profili 
stalowych, z innowacyjnym systemem składania  
i rozkładania oraz zastosowaniem wysokiej jakości 
stopera interwałowego, który podczas ćwiczeń zapewnia 
bezpieczeństwo.

Wspornik ścienny do  
mocowania liny gimna-
stycznej
Wspornik ścienny wykonany z 
profili stalowych, malowanych 
proszkowo. Mocowany do ściany 
lub słupa żelbetowego.

Wspornik ścienny do mocowania drabinki sznurowej
Wspornik ścienny wykonany z profili stalowych, malowany proszkowo. 
Mocowany do ściany lub słupa żelbetowego.

Gimnastyka | Wsporniki
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5-02

Szyna jezdna do zawieszania lin, drążków, kółek i drabinek gimnastycznych
Szyna jezdna służąca do zawieszania lin, drążków, kółek i drabinek gimnastycznych. Układ jezdny wykonany w specjalnej szynie, dzięki czemu 
zarówno rozkładanie jak i składanie odbywa się bardzo sprawnie. Rozkładanie polega na pociągnięciu pierwszej liny gimnastycznej w kierunku 
środka hali, po dojechaniu do końca szyny układ samoistnie się blokuje, zapewniając bezpieczne użytkowanie. Składanie polega na ściągnięciu 
zawieszonych przyrządów gimnastycznych na szynie sznurkiem i zablokowaniu o zaczep sznurka całego układu. Mocowanie szyny dostosowane 
indywidualnie do każdego rodzaju konstrukcji dachu.  

Gimnastyka | Szyna jezdna
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Wspornik montażowy drabinki do ściany.
5-56

Drabinki montowane na wspornikach przyściennych

Drabinki montowane na belce stalowej

Wspornik 
ścienny

Kątownik

Kątownik

Belka
drabinek

Drabinki gimnastyczne
Pojedyncze i podwójne, wykonane z drewna, 
malowane lakierem bezbarwnym, mocowane 
do ściany. Wysokość 250 lub 300 cm. Boki 
wykonane z drewna iglastego lub liściastego, 
szczeble ze sklejki równoległowarstwowej. 

Nr art. Drabinki gimnastyczne

5-11
Drabinka gimnastyczna przyścienna  
90 x 250 cm – pojedyncza

5-12
Drabinka gimnastyczna przyścienna  
180 x 250 cm – podwójna

5-13
Drabinka gimnastyczna przyścienna  
90 x 300 cm – pojedyncza

5-14
Drabinka gimnastyczna przyścienna  
180 x 300 cm – podwójna

Wspornik montażowy drabinki do podłogi.

5-55

Wspornik montażowy drabinki do belki.

5-54

L= 250 mm

5-56-2 L = 300 mm

5-56-3 L = 350 mm

Belka mocująca drabinki gimnastyczne, 
wykonana z profilu stalowego o przekroju 
60x40 mm.

5-19

Gimnastyka | Drabinki
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5-27-1

Nr art. Materace gimnastyczne - wypełnione pianką T25 (standard)

5-37 Materac gimnastyczny 200x120x5 cm

5-38 Materac gimnastyczny 200x120x10 cm

5-39 Materac gimnastyczny 200x120x20 cm

5-39-2 Materac rehabilitacyjny składany 90x65*3x5cm

Nr art.
Materace gimnastyczne - wypełnienie pianka wtórnie spieniona 
R70 (twarde)

5-37-2 Materac gimnastyczny 200x120x5 cm, wypełnienie twarde R70

5-38-2 Materac gimnastyczny 200x120x10 cm, wypełnienie twarde R70

5-39-2 Materac gimnastyczny 200x120x20 cm, wypełnienie twarde R70

Nr art.
Materace gimnastyczne - wypełnienie pianka wtórnie spieniona 
R90 (bardzo twarde)

5-37-3
Materac gimnastyczny 200x120x5 cm, wypełnienie bardzo twar-
de R90

5-38-3
Materac gimnastyczny 200x120x10 cm, wypełnienie bardzo 
twarde R90

5-39-3
Materac gimnastyczny 200x120x20 cm, wypełnienie bardzo 
twarde R90

Materace gimnastyczne

Wózek na materace składany
Składany wózek wykonany z profili stalowych, malowanych lakierem 
proszkowym z 6 kółkami obrotowymi. Ułatwia załadunek, transport i 
magazynowanie materaców gimnastycznych. Maksymalne obciążenie wózka 
250 kg.

5-27

Wózek na materace
Wózek wykonany z profili stalowych malowanych 
proszkowo, z kółkami obrotowymi. Wymiary 100 x 200 cm. 

Nr art. Dodatki do materacy gimnastycznych

5-85
Rzepy do łączenia materacy gimnastycznych (1 kpl na 1 
materac)

5-84
Uchwyty do przenoszenia materacy (1 kpl na 1 materac, 
zeskoki mają w komplecie)

Kozioł gimnastyczny z regulacją wysokości 
Korpus wykonany z drewna klejonego pokrytego otuliną elastyczną 
i skórą naturalną lub syntetyczną. Podstawa wykonana z 
cynkowanych profili stalowych, malowanych proszkowo. Nogi 
podstawy zaopatrzone w antypoślizgowe, niebrudzące stopki. 

Dwie nogi posiadają kółka ułatwiające 
przemieszczanie. Posiada regulację 
wysokości w zakresie od 90 do 130 
cm, skokowo co 5 cm.

Koń gimnastyczny z regulacją wysokości 
Korpus wykonany z drewna klejonego pokrytego otuliną elastyczną 
i skórą naturalną lub syntetyczną. Podstawa z profili stalowych 
malowanych proszkowo (i cynkowanych). Urządzenie posiada 
możliwość regulacji wysokości w zakresie 110 - 170 cm, skokowo co 
5 cm. Łęki wykonane ze sklejki oraz laminatu. 

Nr art. Konie gimnastyczne

5-43-2 Pokrycie skórą naturalną z łękami

5-42-2 Pokrycie skórą naturalną bez łęków

5-43 Pokrycie skaj z łękami

5-42 Pokrycie skaj bez łęków

Nr art. Kozły gimnastyczne

5-36 Pokrycie skórą syntetyczną

5-36-1 Pokrycie skórą naturalną

Gimnastyka | Materace
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Równoważnie gimnastyczne (3/5 metrów)
Równoważnia w wersji treningowej - 3 metrowej, niskiej oraz 
wyczynowej - 5 metrowej, wysokiej. Z regulacją wysokości 
i wózkami do transportu.

Nr art. Równoważnie gimnastyczne

5-25 Równoważnia gimnastyczna, długość - 3 m, niska

5-28
Równoważnia gimnastyczna, długość - 5 m, z regulacją wysoko-
ści 80-120 cm, 2 wózki do transportu

Odskocznie gimnastyczne
Odskocznie treningowe, turniejowe i profesjonalne o wysokości czoła  
od 12 do 21,5 cm, pokryte wykładziną dywanopodobną.

Nr art. Odskocznie gimnastyczne

5-21 Odskocznia gimnastyczna treningowa

5-22 Odskocznia gimnastyczna turniejowa

5-22-1 Odskocznia gimnastyczna profesjonalna

Nr art. Lustra gładkie

5-78 Lustra gładkie przyścienne z podwójnymi poręczami

5-78-3 Lustra gładkie przyścienne z pojedynczą poręczą

5-79 Lustra gładkie przyścienne bez poręczy

Lustra gładkie (bez poręczy / z poręczami)

Lustra posturograficzne
Lustro posturograficzne przeznaczone do ćwiczeń indywidualnych 
korekcji postaw ciała. Siatka posturograficzna naniesiona na 
taflę lustra umożliwia samodzielną kontrolę i korektę ułożenia 
poszczególnych partii ciała. Lustro wykonywane w wersji do 
zawieszenia na ścianę. 

Nr art. Lustra posturograficzne

5-78-1 Lustra posturograficzne przyścienne z podwójnymi poręczami

5-78-2 Lustro posturograficzne przyścienne bez poręczny

Gimnastyka | Akcesoria
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Nr art. Długość drabinki

5-04-1 Drabinki sznurowe do wspinania L=4 m

5-04-2 Drabinki sznurowe do wspinania L=5 m

5-04-3 Drabinki sznurowe do wspinania L=6 m

5-04-4 Drabinki sznurowe do wspinania L=7 m

5-04-5 Drabinki sznurowe do wspinania L=8 m

Drabinki sznurowe
Nr art. Długość liny

5-03-1 Liny do wspinania L=4 m

5-03-2 Liny do wspinania L=5 m

5-03-3 Liny do wspinania L=6 m

5-03-7 Liny do wspinania L=7 m

5-03-8 Liny do wspinania L=8 m

5-03-9 Liny do wspinania L=9 m

Liny do wspinania

5-06

5-57

Nr art. Skrzynie gimnastyczne, 5 - częściowe

5-23
Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa z wózkiem, pokrycie  
syntetyczne

5-24 Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa, pokrycie syntetyczne

5-58
Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa z wózkiem, pokrycie skóra 
naturalna

5-59 Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa, pokrycie skóra naturalna

Krata gimnastyczna do przeplotów trójdzielna

Kółka gimnastyczne
Kółko gimnastyczne wykonane ze 
specjalnej sklejki liściastej o średnicy 
wewnętrznej 180 mm i profilu okrągłym 
o średnicy 28 mm. Standardowo 
wykonywane jest w komplecie z 
atestowanym zawiesiem pasowym  
o długości 800 mm i układem obrotowym  
(krętlik i karabinek z zabezpieczeniem). 
Para może być montowana w układach 
zespołu kółek na stałej wysokości lub z 
regulowaną wysokością. 
Długość zawiesia 80 cm, długość z 
kółkiem 98 cm. 

Skrzynia gimnastyczna, 5 - częściowa 
Skrzynia gimnastyczna składa się z 5 drewnianych elementów. 
Górny segment pokryty jest skórą naturalną lub syntetyczną. 
Urządzenie jest dostępne z wózkiem, umożliwiającym i ułatwiającym 
przemieszczanie.

Skrzynia gimnastyczna, 1 - częściowa 
Skrzynia gimnastyczna 
1-częściowa. Pokrycie 
wykonane ze skóry 
syntetycznej lub naturalnej.

Nr art. Skrzynie gimnastyczne, 1 - częściowe

5-59-1 Skrzynia gimnastyczna 1-częściowa, pokrycie syntetyczne

5-59-4 Skrzynia gimnastyczna 1-częściowa, pokrycie skóra naturalna

Gimnastyka | Akcesoria

Wykonana z drewna, malowana lakierem 
bezbarwnym, mocowana do ściany. Krata z trzema 
polami ćwiczebnymi. Wysokość 4,5 m lub 5 m.  
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Drążek zakładany na 
drabinkę  gimnastyczną
Pole ćwiczebne o średnicy 30 mm. Ruchome 
ramiona umożliwiają regulację wysokości  
i odległości drążka od drabinki. Maksymalne 
obciążenie osoby ćwiczącej - 120 kg.

5-50

Nakładka na drabinkę 
gimnastyczną
Nakładka wykorzystywana do ćwiczeń 
gimnastyczno-korekcyjnych, zwłaszcza 
w zestawie z poduszką zawieszaną na 
drabinkę. Drążek wykonany ze sklejki, boki 
drewniane lub metalowe. Nakładkę montuje 
się na drabince na dowolnej wysokości. 

Poduszka na drabinkę 
gimnastyczną
Wykonanie: spód ze sklejki, wyściółka 
pokryta skórą syntetyczną, metalowe 
uchwyty do zawieszania na drabinkę. 
Urządzenie szczególne przydatne 
do rozciągania mięśni piersiowych 
przy schorzeniu okrągłych pleców  
i chorobie Scheuermanna.

5-50-3

Ławeczki gimnastyczne
Wykonana z drewna iglastego lub liściastego (bez sęków). Ławka posiada stały lub składany zaczep umożliwiający zawieszenie na drabinkę, 
drążek lub skrzynię gimnastyczną. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia. Wysokość 30 cm. Długości: 
L= 2 m; 2,5 m; 3 m; 4 m. Nogi metalowe lub drewniane posiadają niebrudzące stopki. 

Nr art. Drabinki gimnastyczne z nogami drewnianymi

5-15-1 Ławeczki gimnastyczne – długość 2,0 m, nogi drewniane

5-18-1 Ławeczki gimnastyczne – długość 2,5 m, nogi drewniane

5-16-1 Ławeczki gimnastyczne – długość 3,0 m, nogi drewniane

5-17-1 Ławeczki gimnastyczne – długość 4,0 m, nogi drewniane

Nr art. Drabinki gimnastyczne z nogami metalowymi

5-15 Ławeczki gimnastyczne – długość 2,0 m, nogi metalowe

5-18 Ławeczki gimnastyczne – długość 2,5 m, nogi metalowe

5-16 Ławeczki gimnastyczne – długość 3,0 m, nogi metalowe

5-17 Ławeczki gimnastyczne – długość 4,0 m, nogi metalowe

Gimnastyka | Akcesoria
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Nr art. Materace gimnastyczne zeskokowe

5-33 Materac gimnastyczny zeskokowy 300 x 200 x 40 cm

5-33-5 Materac gimnastyczny zeskokowy 300 x 200 x 45 cm

5-33-2 Materac gimnastyczny zeskokowy 300 x 200 x 50 cm

5-33-1 Kołderka do materaca zeskokowego 300 x 200 x 5 cm

5-33-3
Kołderka do materaca zeskokowego 400 x 300 x 5 cm 
(dla 2 sztuk materacy 300 x 200 cm)

Materace gimnastyczne zeskokowe

Nr art. Stojaki do skoku wzwyż

5-26-3 Stojak do skoku wzwyż szkolny

5-26-6
Stojak do skoku wzwyż uniwersalny, aluminiowy, od 75 cm do 250 cm,  przeznaczony do 
treningu i na zawody, stalowa podstawa w kształcie litery „T”, Polanik STW-01, certyfikat 
IAAF nr E-08-0519

5-26-4
Stojak do skoku wzwyż profesjonalny, teleskopowy, aluminiowy,  regulacja wysokości za 
pomocą korby, Polanik STW-02, certyfikat IAAF nr E-99-0158

5-26-7
Stojak do skoku wzwyż szkolny, aluminiowy z okrągłą podstawą, od 70 cm do 200 cm, 
przeznaczony do szkół, Polanik STW-03

5-26-8
Stojak do skoku wzwyż szkolny, aluminiowy z podstawą w kształcie T, szkolny, od 75 cm 
do 230 cm, przeznaczony do szkół, Polanik STW-03/T

Nr art. Poprzeczki do skoku wzwyż

5-26-1
Poprzeczka do skoku wzwyż - 
aluminiowa

5-26-2

Poprzeczka do skoku wzwyż 
- włókno szklane, Polanik PW-
400, wyczynowa z certyfika-
tem IAAF

5-26-5
Poprzeczka do skoku wzwyż 
- włókno szklane, treningowa, 
Polanik PT-040

Stojaki do skoku wzwyż

Poprzeczki do skoku wzwyż

Nr art. Płotki wyczynowe

12-1024
Płotek treningowy stalowo-aluminiowy, składany, z regulacją wysokości 
686-1067 mm, PP-174

12-1025
Płotek treningowy stalowo-aluminiowy, składany, z regulacją wysokości 
600-914 mm, PP-175

12-1041
Płotek treningowy stalowo-aluminiowy, składany, z regulacją wysokości 
500-762 mm, PP-185

Płotki płotki treningowe Polanik
Płotki Wykonane z rur i kształtowników aluminiowych, gwarantują dużą żywotność 
całej konstrukcji. Spełniają wymagania Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Federacji Lekkoatletycznej IAAF.

Lekkoatletyka | Wyposażenie i akcesoria
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Płotki treningowe Pesmenpol
Płotek lekkoatletyczny aluminiowo-stalowy, gięty. Przeznaczony dla 
młodzieży szkolnej. Stalowa podstawa (waga ok. 4,4 kg), wykonana z rur 
giętych pod kątem 90 stopni i połączonych poprzeczką. Aluminiowe rury 
teleskopowe z zatrzaskowym systemem regulacji wysokości. W podstawach 
płotka umieszczone są stalowe obciążniki, które pozwalają na bezpieczny 
powrót płotka do pozycji pionowej po jego odchyleniu. Estetyczne i trwałe 
wykończenie poprzez malowanie farbami proszkowymi, w kolorach 
czerwonym i niebieskim. 

Nr art. Płotki treningowe

12-100
Płotek treningowy aluminiowo-stalowy, gięty z regulacją wysokości 
w zakresie 600-914 mm

12-101
Płotek treningowy aluminiowo-stalowy, gięty z regulacją wysokości 
w zakresie 686-1067 mm

Belka do skoku w dal
Wykonana z żywicy epoksydowej, 
z nakładką do odbicia ze sklejki 
wodoodpornej oraz listwą drewnianą 
z obustronnym rowkiem na plastelinę. Belkę 
można osadzać bezpośrednio w gruncie lub 
w specjalnej skrzynce.

12-21

Próg do pchnięcia kulą
Wykonany z żywicy epoksydowej. 
Posiada wymiary zgodne z przepisami 
lekkoatletycznymi (1220 x 300 x 100 mm) 
z wycięciem na obręcz 6 x 20 mm oraz  
(z trzech stron) wpust o szerokości 30 mm  
z pięcioma otworami do zamocowania progu 
w podłożu.

12-23

Pokrywa skrzynki belki do 
skoku w dal
Pokrywa wykonana z blachy stalowej 
cynkowanej ogniowo, zamykającej skrzynię 
po wyjęciu belki. Górę pokrywy można 
wykleić nawierzchnią sztuczną, z której 
wykonany jest rozbieg skoczni.

12-2412-25

Okrąg do progu do pchnięcia 
kulą
Dwuczęściowy, wykonany z teownika o 
wymiarach 60 x 60 x 6 mm, ze stopu alu-
minium. Średnica wewnętrzna 2135 mm. 
Zgodny z przepisami lekkoatletycznymi. 

12-26

Lekkoatletyka | Wyposażenie i akcesoria

Skrzynka belki do skoku w dal
Wykonana z blachy aluminiowej.  
Fundamentowana na stałe na rozbiegu 
skoczni. Górę pokrywy można wykleić 
nawierzchnią sztuczną, z której wykonany 
jest rozbieg skoczni.
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Kotary grodzące, siatki ochronne | Kotary wewnętrzne

System mocowania i przesuwu kotary z 
przesuwem ręcznym
Konstrukcja jezdna kotary wykonana z profili stalowych 
zimnowalcowanych, posiadających specjalnie wykonane 
prowadzenia rolek jezdnych, do których mocowana jest tkanina 
kotary. Długości szyn jezdnych kotar, jak również elementy 
adaptacyjne konstrukcji projektowane są indywidualnie na 
podstawie projektu ogólnego hali i wyników szczegółowych 
pomiarów dla konkretnego obiektu sportowego. 
Kotary grodzące dostępne są w kilku wariantach: kotary z materiału 
nieprzeźroczystego, z materiału przeźroczystego oraz kotara w 
kombinacji: materiał do wysokości 3 m + siatka powyżej. Wysokość 
kotary jest dobierana w ten sposób, aby po zamocowaniu jej do 
rolek prowadzących dolna krawędź tkaniny znajdowała się lekko 
nad poziomem posadzki. 
 

Szyna 
jezdna

Łącznik szyny 
do dźwigara

Wózki 
pośrednie

Wózek
prowadzący

Układ jezdny kotary grodzącej z przesuwem ręcznym

6-01

Zsuwanie kotary Kotara złożona w całości

Profil 55 x 50 mm

Szyna jezdna
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Konstrukcja do mocowania i przesuwu 
kotary z napędem elektrycznym
Konstrukcja jezdna kotary z profili stalowych zimnowalcowanych, 
posiadających specjalnie wykonane prowadzenia rolek jezdnych, 
do których mocowana jest tkanina kotary. Długości szyn jezdnych 
kotar, jak również elementy adaptacyjne konstrukcji  projektowane 
są indywidualnie, na podstawie projektu ogólnego i wyników 
szczegółowych pomiarów dla konkretnego obiektu sportowego. 
Kotary grodzące dostępne są w kilku wariantach: kotary z materiału 
nieprzeźroczystego, z materiału przeźroczystego oraz kotary w 
kombinacji: materiał do wysokości 3 m + siatka powyżej. Wysokość 
kotary jest dobierana w ten sposób, aby po zamocowaniu jej do rolek 
prowadzących, pozostawała ona w lekkim styku z podłożem hali. 

Rozsuwanie i zasuwanie kotary może odbywać się na dwa sposoby:
Pierwszy odbywa się za pomocą sterownika zainstalowanego na 
ścianie hali (w miejscu wskazanym przez Inwestora), przez wciśnięcie 
przycisku jednobiegunowego (przycisk typu dzwonek). 
Drugi sposób to kontrolowanie przesuwu za pomocą pilota. 
Zastosowany system zmiennego kodowania pilotów firmy Microchip 
sprawia, iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej. 
Jeden pilot może obsługiwać od jednego do czterech zestawów kotar. 

Silnik

Łącznik szyny
do dźwigara

Szyna
jezdna

Wózek
prowadzący

Wózki 
pośrednie

Wyłącznik
krańcowy

Układ jezdny kotary grodzącej z napędem elektrycznym

Profil 55 x 50 mm

Szyna jezdna

6-02

Kotary grodzące, siatki ochronne | Kotary wewnętrzne
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 6-03

Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym
Uniwersalny zestaw rolek wraz z mechanizmem napędowym, zainstalowany w sufitowej części konstrukcyjnej obiektu. Dokonuje pionowego 
podnoszenia i opuszczania materiału kotary w celu podzielenia obiektu sportowego na sektory lub jako siatki osłonowe (piłkochwyty) na 
ściany szczytowe i boczne. Po złożeniu kotara układa się równolegle do sufitu (ma to znaczenie w przypadku hal łukowych). Materiał kotary 
jest opuszczany i podnoszony za pomocą linek nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 230V, P=410W. Kotary projektuje się 
indywidualnie dla konkretnego obiektu sportowego, w celu dopasowania konstrukcji do istniejących warunków i wymiarów obiektu. 
Podnoszenia i opuszczanie kotary może odbywać się na dwa sposoby.
Pierwszy odbywa się za pomocą sterownika zainstalowanego na ścianie hali (w miejscu wskazanym przez Inwestora), przez wciśnięcie przycisku 
jednobiegunowego (przycisk typu dzwonek). 
Drugi sposób to kontrolowanie przesuwu za pomocą pilota. Zastosowany system zmiennego kodowania pilotów firmy Microchip sprawia, iż 
system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej. Jeden pilot może obsługiwać od jednego do czterech zestawów kotar.  

Zespół silnika do podnoszenia materiału kotary

Kotary grodzące, siatki ochronne | Kotary wewnętrzne



129Pełna oferta na stronie www.sportplus.pl, infolinia handlowa: 12 274 06 00, 801 000 963

Kotara grodząca, tkanina półprzeźroczysta, polietylenowa

Kolor ciemnozielony

Kolor czerwony

Kolor kremowy

Kolor zielony

Kolor srebrny

Kolor niebieski

 6-09

Kolor zielony

Kolor niebieski

Kotara grodząca, tkanina nieprzeźroczysta
 6-08

Kotara grodząca, kombinacja „tkanina + siatka”
Do wysokości 3,0 m materiał nieprzeźroczysty lub przeźroczysty, powyżej - siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin.

6-12

Kotary grodzące, siatki ochronne | Kotary wewnętrzne
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Siatki ochronne polipropylenowe (siatki miękkie, bezwęzłowe)

Nr art. Siatki ochronne polietylenowe (siatki twarde) Oczka [mm] Gr. splotu

6-13-4
Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor do wyboru (niebieski, zielony, żółty, 
czerwony, biały)

50 x 50  2 mm

6-13-6 Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor zielony 50 x 50 3 mm

6-13-5 Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor zielony 50 x 50 4 mm

6-13-1 
Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor do wyboru (niebieski, zielony, żółty, 
czerwony, biały)

100 x 100 2,5 mm

6-13-8 Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor zielony 100 x 100 3 mm

6-13-3
Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor do wyboru (niebieski, zielony, żółty, 
czerwony, biały)

100 x 100 4 mm

Nr art. Siatki ochronne polipropylenowe (siatki miękkie) Oczka [mm] Gr. splotu

6-15 -8
Siatka ochronna polipropylenowa (PP), kolor do wyboru zielony, biały, niebieski, 
żółty, czerwony, czarny

45 x 45 3 mm

6-15-4
Siatka ochronna polipropylenowa (PP), kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, 
czerwony, biały

50 x 50 3 mm

6-13-6
Siatka ochronna polipropylenowa (PP), kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, 
czerwony, biały

50 x 50 4 mm

6-15-2 
Siatka ochronna polipropylenowa (PP), kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, 
czerwony, biały

100 x 100 4 mm

6-15-9 Siatka ochronna polipropylenowa (PP), kolor zielony 120 x 120 3 mm

Siatki ochronne polietylenowe (siatki twarde, węzłowe)

Siatki ochronne w formie piłkochwytu luźnowiszącego

6-20
Wspornik piłkochwytu

Karabińczyk 
teflonowy

6-22

Komplet linek oraz karabińczyków teflonowych do 
siatek ochronnych na okna (do 100 m2)

6-21

Siatki ochronne na okna, napięte

    W przypadku użytkowania siatek luźnowiszących należy wziąć pod uwagę konieczność ich marszczenia o ok. 15-20%

Kotary grodzące, siatki ochronne | Siatki ochronne wewnętrzne
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Słup pośredniSłup z zastrzałemSłup skrajny

Tuleja

Zastrzał

Zestaw elementów montażowych siatek ochronnych 
na boiska zewnętrzne 
Słupy mocujące siatkę, wykonane z profilu stalowego lub aluminiowego o przekroju 
kwadratowym 80 x 80 mm, montowane w tulejach. Rozstaw między słupami 
skrajnymi - 3 m. Między kolejnymi (pośrednimi) - maksymalnie 6 m. Maksymalna 
wysokość słupów wynosi 6 m (na specjalne zamówienie do 8 m). Słupy mogą być 
malowane lub cynkowane ogniowo.
W skład zestawu wchodzą:
- słupy stalowe lub aluminiowe (profil kwadratowy 80 x 80 mm),
- tuleje montażowe słupów osadzane w fundamencie betonowym,
- zastrzały łączące skrajne słupy piłkochwytu,
- olinowanie oraz pozostałe elementy montażowe siatki (haczyki, śruby rzymskie),
- siatki (według wykazu siatek ochronnych polipropylenowych i polietylenowych).

Nr art. Słupy do zawieszenia siatek

6-30 
Słup stalowy malowany proszkowo (profil 80 x 80 
mm) do mocowania siatek ochronnych na boiska ze-
wnętrzne o wysokości do 4 m (łącznie z tuleją)

6-31

Słup stalowy malowany proszkowo (profil 80 x 80 
mm) do mocowania siatek ochronnych na boiska 
zewnętrzne o wysokości od 4,5 m do 6 m (łącznie 
z tuleją)

6-40
Słup aluminiowy (profil 80 x 80 mm) do mocowania 
siatek ochronnych na boiska zewnętrzne o wysoko-
ści do 4 m (łącznie z tuleją)

6-41
Słup aluminiowy (profil 80 x 80 mm) do mocowania 
siatek ochronnych na boiska zewnętrzne o 
wysokości od 4,5 m do 6 m (łącznie z tuleją)

Kotary grodzące, siatki ochronne | Piłkochwyty

Realizujemy indywidualne projekty ogrodzeń, łącznie z 
furtkami i bramami.
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Tuleja osadzona w fundamencie

Słup skrajny:
b (min.) = 60 cm
h (min.)= 100 cm

Słup pośredni:
b (min.) = 50 cm 
h (min.)= 80 cm

Zestaw elementów montażowych do zawieszenia siatki 
(do 100 m2) 6-21

Kotary grodzące, siatki ochronne | Piłkochwyty

Piłkochwyt wolnostojący

b b

Słupy stalowe 
Profil 

80x80 mm

Słupy aluminiowe
Profil standardowy

80x80 mm

Słupy aluminiowe
Profil wzmocniony, 

żebrowany
80x80 mm

5
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Kotary grodzące, siatki ochronne | Piłkochwyty

Bramka wejściowa między słupami piłkochwytu Zastrzały

Połączenie band i piłkochwytu

Piłkochwyt łączący dwie wysokości siatki
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Bandy ochronne | Akrylowe, epoksydowe, tulejowane

Bandy akrylowe przeźroczyste
Wykonane z odpornego na uderzenia szkła akrylowego, mocowane do 
podłoża za pomocą marek talerzykowych lub w tulejach. Ze względu 
na swoją budowę bardzo łatwo demontowalne, a po złożeniu łatwe w 
transporcie i magazynowaniu. Przeznaczone na hale sportowe. Wy-
miary: wysokość H=1,05 m, długość 1 elementu  L=1,8 mb.

20-2

Bandy tulejowane
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Bandy ochronne | Akrylowe, epoksydowe, tulejowane

Bandy epoksydowe białe
Wykonane z odpornego na uderzenia materiału epoksydowego, moco-
wane do podłoża za pomocą marek talerzykowych lub w tulejach. Ze 
względu na swoją budowę bardzo łatwo demontowalne, a po złożeniu 
łatwe w transporcie i magazynowaniu. Przeznaczone na hale sporto-
we. Wymiary: wysokość H=1,05 m, długość 1 elementu  L=1,8 mb.

20-1

Rama podłogowa z deklem
Dekiel podłogowy ze sklejki, maskujący otwory wykonane w posadzce w 
celu osadzenia tulei mocujących słupki bandy. Osadzony na ramce stalowej, 
cynkowanej galwanicznie, przykręcanej do posadzki.

7-13

Marki talerzykowe 

Tuleja montażowa słupka bandy
Tuleja przeznaczona do mocowania słupka bandy. 
Cynkowana ogniowo.

20-3

Zestaw talerzyków do 
zamontowania bandy 
demontowalnej do posadzki.
Ilość dostosowana do ilości  
band.
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Elektroniczne tablice wyników | Wewnętrzne

Tablica szkolna
WYMIARY: 130x100x10 cm
STEROWANIE: bezprzewodowe pilotem
WYŚWIETLANE PARAMETRY:
  - czas gry lub czas rzeczywisty,
  - czas 24 sek na dodatkowych tablicach,
  - wynik gry 0-199,
  - stan setów lub przewinień 0-9,
  - numer części meczu 0-9;
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 125 mm 
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY:
  - ustawiany w dowolnej konfiguracji 
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 40 m 
ZASILANIE: 230V / 50Hz 
CIĘŻAR: 25 kg

Tablica serii Junior
WYMIARY: 220x125x10 cm
STEROWANIE: bezprzewodowe pilotem
WYŚWIETLANE PARAMETRY:
  - czas gry lub czas rzeczywisty,
  - czas 24 sek na tablicy,
  - wynik gry 0-199,
  - stan setów lub przewinień 0-9,
  - numer części meczu 0-9;
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 125 mm i 220 mm
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY:
  - ustawiany w dowolnej konfiguracji 
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 40 m 
ZASILANIE: 230V / 50Hz 
CIĘŻAR: 50 kg

ETW 130-60

ETW 220-130
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ETW-90-10       [90x50x10 cm] x x 30 20

ETW-105-201   [105x80x10 cm] x x x x 30 25

ETW-105-202   [105x80x10 cm] x x x x x 30 25

ETW-105-203   [105x80x10 cm] x x x x x 30 25

ETW-130-10     [130x100x10 cm] x x x x 40 25

ETW-130-30     [130x100x10 cm] x x x x x 40 25

ETW-130-60     [130x100x10 cm] x x x x x 40 25

ETW-155-301   [155x105x10 cm] x x x x 50 25

ETW-155-302   [155x105x10 cm] x x x x x 50 25

ETW-155-303   [155x105x10 cm] x x x x x 50 25

ETW-220-110   [220x125x10 cm] x x x x 60 40

ETW-220-130   [220x125x10 cm] x x x x x 60 40

ETW-220-160   [220x125x10 cm] x x x x x 60 40

Elektroniczne tablice wyników | Wewnętrzne

Tablica 24 sek 
WYMIARY: 50x40x7,5 cm  
WYŚWIETLANE PARAMETRY:
- czas 24 sek, 
- czas gry;
STEROWANIE: przewodowe, przy pomocy pulpitu 
sterowniczego   
WIELKOŚĆ ZNAKÓW:125 mm do 220 mm           
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 60 m   
ZASILANIE: 230V / 50Hz  
CIĘŻAR: 5 kg 

Tablica profesjonalna
WYMIARY TABLICY: 130x100x10 cm
STEROWANIE: bezprzewodowe pilotem
WYŚWIETLANE PARAMETRY:
  - czas gry lub czas rzeczywisty,
  - wynik gry 0-199,
  - stan setów lub przewinień 0-9,
  - numer części meczu 0-9;
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 125 mm 
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
 - ustawiany w dowolnej konfiguracji 
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 70 m 
ZASILANIE: 230V / 50Hz 
CIĘŻAR: 20 kg

ETW 130-60 PRO

  Linie tekstowe
   Linie tekstowe wykonane w technologi LED. Służą do wyświetlania dowolnego tekstu:  
   statycznego lub ruchomego (scroll) oraz daty, godziny, temperatury etc.

Nr art. Długość Liczba znaków Wysokość liter

ETW-T130 130 cm 18 10 cm

ETW-T150 150 cm 18 10 cm

ETW-T205 205 cm 16 15 cm

ETW-T220 220 cm 16 15 cm

ETW-T240 240 cm 19 15 cm

ETW-T280 280 cm 22 15 cm

ETW-T320 320 cm 24 15 cm
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ETW 320-200 PRO

Elektroniczne tablice wyników | Wewnętrzne

ETW 320-180 PRO

WYMIARY: 320x220x10 cm    
STEROWANIE: przewodowe  
przy pomocy pulpitu sterowniczego,               
wbudowany wyświetlacz LCD umożliwia podgląd  
wprowadzonych danych               
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 125 mm i 220 mm  
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: 
ustawiany w dowolnej konfiguracji    
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 60 m    
ZASILANIE: 230V / 50Hz     
CIĘŻAR: 100 kg     
               

Tablica profesjonalna

- wskaźnik przerwy na żądanie,
- wskaźnik zatrzymania czasu, 
- wskaźnik zagrywki, 
- przewinienia indywidualne zawodników, 
- wynik w rozegranych setach lub czasy kar zawodni-
ków,
- nazwy drużyn (22 znaki);  

WYŚWIETLANE PARAMETRY:

- czas gry lub czas rzeczywisty,
- czas 24 sek na tablicy,
- wynik gry 0-199,
- stan setów lub przewinień 0-9,
- numer części meczu 0-9,

Tablica profesjonalna
WYMIARY: 320x125x10 cm 
STEROWANIE: przewodowe  
przy pomocy pulpitu sterowniczego               
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 125 mm i 220 mm  
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: ustawiany 
w dowolnej konfiguracji               
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 60 m  
ZASILANIE: 230V / 50Hz      
CIĘŻAR: 70 kg    
               
WYŚWIETLANE PARAMETRY:

- czas gry lub czas rzeczywisty,
- wynik gry 0-199,
- stan setów lub przewinień 0-9,  
- numer części meczu 0-9, 

- zatrzymania czasu oraz zagrywki, 
- przewinienia indywidualne zawodników, 
- wynik w rozegranych setach,
- wskaźnik przerwy na żądanie;  

Tablica basenowa
WIDOCZNOŚĆ 
TABLICY: 
do 100 m 

ZASILANIE: 
230V / 50Hz  
 
CIĘŻAR: 
80 kg 

STEROWANIE: 
 - przewodowe przy pomocy manipulatorów,
 - tekst wprowadzany z klawiatury;

 - styl pływacki,
 - 6 pól wyświetlających czasy 
   uzyskane przez zawodników;

Tablica informacyjna na basen

WIDOCZNOŚĆ 
TABLICY: 
do 100 m 

ZASILANIE: 
230V / 50Hz  
 

STEROWANIE: 
 - przewodowe przy pomocy 
   manipulatorów,
 - tekst wprowadzany z klawiatury;

WYŚWIETLANE PARAMETRY:  
 - czas / data, temperatura na    
   zewnątrz i w basenach 
   (sportowy, rekreacyjny,   
   brodzik)

TBI-1

TB-1
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Tablica wyników [wymiary]
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ETW-130-60 PRO  [130x100x10 cm] x x x x x 60 20

ETW-220-110 PRO [220x110x10 cm] x x x x 60 40

ETW-220-130 PRO [220x110x10 cm] x x x x x 60 40

ETW-220-160 PRO [220x110x10 cm] x x x x x x 60 40

ETW-240-80 PRO   [240x100x10 cm] x x x x x x 60 45

ETW-320-180 PRO [320x125x10 cm] x x x x x x x 60 100

ETW-320-200 PRO [320x220x10 cm] x x x x x x x 110 100

Elektroniczne tablice wyników | Wewnętrzne

ETW 500-500 PRO

Tablica profesjonalna

WYMIARY: 500x240x10 cm    
STEROWANIE: przewodowe, przy pomocy pulpitu sterow-
niczego, wbudowany wyświetlacz LCD umożliwia podgląd 
wprowadzonych danych              
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 125 mm do 300 mm 
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: ustawiany w dowolnej konfiguracji 
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 150 m    
ZASILANIE: 230V / 50Hz    
CIĘŻAR: 100 kg  

WYŚWIETLANE PARAMETRY:
- czas gry lub czas rzeczywisty,
- wynik gry 0-199,
- suma zdobytych punktów,
- stan setów lub przewinień 0-9,
- numer części meczu 0-9,
- wskaźnik przerwy na żądanie,

- wskaźnik zatrzymania czasu, 
- wskaźnik zagrywki, 
- przewinienia indywidualne zawodników, 
- wynik w rozegranych setach lub czasy kar    
  zawodników,
- nazwy drużyn (22 znaki),   
- dwucyfrowe numery zawodników;   

Tablica profesjonalna
WYMIARY: 700x240x10 cm  
STEROWANIE: przewodowe przy pomocy pulpitu sterowniczego,  
wbudowany wyświetlacz LCD umożliwia podgląd 
wprowadzonych danych               
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: od 125 mm do 300 mm   
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: ustawiany w dowolnej konfiguracji   
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 150 m           
ZASILANIE: 230V / 50Hz            
CIĘŻAR: 100 kg         

WYŚWIETLANE PARAMETRY:
- czas gry lub czas rzeczywisty, czas 24 sek na tablicy,
- wynik gry 0-199, stan setów lub przewinień 0-9,
- numer części meczu 0-9, wskaźnik przerwy na żądanie,

- wskaźnik zatrzymania czasu, wskaźnik zagrywki, 
- przewinienia indywidualne zawodników, 
- wynik w rozegranych setach lub czasy kar zawodników,
- nazwy drużyn (22 znaki), dwucyfrowe numery zawodników,
- nazwiska zawodników, suma zdobytych punktów;

ETW 700-700 PRO
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Elektroniczne tablice wyników | Zewnętrzne

Tablica diodowa, stojąca  
na boiska zewnętrzne (typ Orlik)
WYMIARY TABLICY: 90x50x10 cm
STEROWANIE: bezprzewodowe pilotem
WYŚWIETLANE PARAMETRY:
  - czas gry lub czas rzeczywisty,
  - wynik gry 0-99;
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 125 mm 
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 30 m 
ZASILANIE: 230V / 50Hz 
CIĘŻAR: 20 kg

WYMIARY TABLICY: 250x160x10 cm
STEROWANIE: bezprzewodowe
WYŚWIETLANE PARAMETRY: 
  - czas gry lub czas rzeczywisty,
  - wynik gry 0-9;
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 305 mm 
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: ok. 150 m 

WYMIARY TABLICY: 470x250x10 cm
STEROWANIE: bezprzewodowe
WYŚWIETLANE PARAMETRY: 
  - czas gry lub czas rzeczywisty,
  - wynik gry 0-9;
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 550 mm 
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: ok. 250 m

Tablica diodowa, na boiska zewnętrzne

ZTW-250-43

ZTW-470-45

Tablica diodowa, 
na boiska zewnętrzne
WYMIARY TABLICY: 250x160x10 cm
STEROWANIE: bezprzewodowe
WYŚWIETLANE PARAMETRY: 
  - czas gry lub czas rzeczywisty,
  - wynik gry 0-99;
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 305 mm 
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: ok. 150 m 

WYMIARY TABLICY: 470x250x10 cm
STEROWANIE: bezprzewodowe
WYŚWIETLANE PARAMETRY: 
  - czas gry lub czas rzeczywisty,
  - wynik gry 0-99;
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 550 mm 
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: ok. 250 m

ZTW-250-423

ZTW-470-426

Wymiary tablicy: 250x160x10 cm

Wymiary tablicy: 470x250x10 cm
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Materace ochronne | Narożne i przyścienne 

Materace ochronne na ściany i słupy.
Grubość materaca - 5 cm. Konstrukcja ze sklejki 0,5 cm.
Metraż liczony po zewnętrznej stronie.

Materace ochronne

7-30



142

Trybuny | Trybuny teleskopowe

Trybuny teleskopowe 
Nowoczesny design i wysoka estetyka wykonania to cechy na 
które został położony szczególny nacisk podczas tworzenia tego 
produktu. Trybuny projektowane są indywidualnie dla każdego 
obiektu, w oparciu o odpowiednie normy i przepisy techniczne 
dotyczące widowni. Konstrukcja wykonana jest z profili stalowych, 
malowanych proszkowo. Elementy wykończeniowe oraz siedziska 
to produkty wysokiej klasy, spełniające rygorystyczne przepisy 
bezpieczeństwa.

Trybuny składają się w bardzo łatwy sposób dzięki zastosowaniu 
nowoczesnego układu jezdnego, opartego na beztarciowym systemie 
rolek. Trybuna może być składana i rozkładana nawet przez jedną 
osobę. Zwiększona liczba kółek zmniejsza jednostkowy nacisk 
trybuny na powierzchnię hali. Bezpieczne koła - z bieżnią poliamidową 
lub polipropylenową - nie pozostawiają śladów toru jazdy na 
posadzce. Bezpieczne podesty wykonane są z płyty antypoślizgowej. 
Dodatkowe stopnie pośrednie - wykończone blachą aluminiową, 
ryflowaną - ułatwiają wchodzenie i schodzenie z trybuny. Barierki 
ochronne nie wymagają demontażu w celu złożenia trybuny.

Charakterystyka techniczno - materiałowa

Rozstaw osiowy siedzisk 500 mm

Różnica poziomów między podestami 300 mm

Wysokość stopni pośrednich 150 mm

Wykończenie stopni
Blacha aluminiowa,

 antypoślizgowa, ryflowana

Szerokość wejść >120 cm

Wykończenie elementów metalowych Standardowo szary (RAL 9006)

Kolor barierek Standardowo pomarańczowy (RAL 2004)

Materiały podestu
Płyta antypoślizgowa 18 mm, 

kolor brązowy

Maksymalne obciążenie podestu 300 kg/m2

Trybuny sportowe | Teleskopowe
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Wózek transportowy trybun 
Trybuny systemu PESMENPOL PS mogą być przystosowane do 
transportu, np. w celach magazynowych. 

W celu wywożenia trybun dostarczamy zestaw dwóch 
sześciokołowych, systemowych wózków transportowych. Trybuna 
składana jezdna posiada możliwość ruchu w kierunku prostopadłym 
do ściany (płaszczyzny czołowej trybun) oraz -  po uniesieniu jej przy 
pomocy systemowych wózków -  możliwość transportu w dowolne 
miejsce.  

14-10

Kółka
Trybuna wyposażona jest w bezpieczne, łożyskowane kółka paletowe 
o przekroju walcowym i liniowym styku z nawierzchnią, co eliminuje 
możliwość wgnieceń posadzki.

     

     

 

Siedziska typu ławka
Stosowane w trybunach składanych teleskopowo z siedziskiem typu 
ławka. Ławki wykonane są z płyt drewnianych, klejonych. Płyty 
są polerowane oraz malowane lakierem wodnym o podwyższonej 
odporności na zapłon.

Barierki ochronne
Trybuna wyposażona jest w komplet barierek ochronnych, 
zainstalowanych z tyłu i z boku każdego modułu konstrukcji. W 
przypadku montażu trybuny tyłem lub bokiem pod ścianą, barierki na 
długości mogą nie być dostarczane.

Siedziska plastikowe składane

Trybuny sportowe | Teleskopowe

Trybuny składane teleskopowo z siedziskami plastikowymi 
składanymi wyposażone są w dwuczęściowe siedziska. Dolna 
część przymocowana jest do konstrukcji na stałe, natomiast 
oparcie montowane jest do uchylnej belki, która jest składana 
podczas zsuwania trybuny. Siedziska wykonane są z trudno palnego 
materiału.

Standardowe kolory: czerwony, niebieski, zielony, czarny. 

Przy dużych projektach kolory dobierane wg preferencji klienta.

Rolki poliamidowe dla posadzek sztucznych

Rolki poliuretanowe dla posadzek 
drewnianych i panelowych
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Trybuny sportowe | Teleskopowe z siedziskami uchylnymi

1100

850

850

850

3650

Parametry                 Ilość rzędów 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Głębokość trybuny po rozłożeniu 2800 3650 4500 5350 6200 7050 7900 8750 9600 10450 11300 12150 13000 13850

Głębokość trybuny po złożeniu 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Wysokość ostatniego podestu 1050 1400 1750 2100 2450 2800 3150 3500 3850 4200 4550 4900 5250 5600

Średnia liczba miejsc na 1 mb 5,3 7,0 8,7 10,4 12,1 13,7 15,4 17,1 18,8 20,5 22,2 23,8 25,5 27,2

Trybuna zsuwana teleskopowo z siedziskami uchylnymi grawitacyjnie (SP-38)
Trybuna o konstrukcji modułowej, posiadająca siedziska typu SP-38 uchylne grawitacyjnie. Certyfikowana, wykonana z komponentów 
spełniających najwyższe standardy, zgodna z rygorystycznymi normami jakości. Trybuna składa się z modułów, których wymiary dopasowywane 
są indywidualnie dla każdego obiektu. Maksymalna szerokość modułu wynosi 6 m, a liczba rzędów mieści się w zakresie od 3 do 16. Szerokość 
przejść oraz liczba wejść na trybunę jest określona przez odpowiednie przepisy bezpieczeństwa, które są ściśle przestrzegane podczas 
projektowania trybuny. 
Podesty wykonane są z płyty antypoślizgowej o grubości 18 mm, której maksymalne obciążenie wynosi 300 kg/m2. Konstrukcja modułu wykonana 
jest z profili stalowych, malowanych proszkowo. Powierzchnia lakiernicza uzyskana w procesie malowania proszkowego charakteryzuje się 
wysoką odpornością na wpływ czynników atmosferycznych, uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką temperaturę.
Siedziska SP-38 posiadają grawitacyjny mechanizm, dzięki czemu składają się automatycznie, pozostawiając szerokie przejście. Szerokość  
siedziska po złożeniu wynosi 230 mm. Są one przymocowane do uchylnej belki, która jest składana podczas zsuwania trybuny. Siedziska 
najwyższego rzędu instalowane są do belki stałej. Kolorystyka dostosowana indywidualnie do wymagań klientów.
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Trybuny sportowe | Teleskopowe z siedziskami uchylnymi
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Trybuna zsuwana teleskopowo z siedziskami plastikowymi składanymi
Trybuna składa się z modułów, których wymiary dopasowywane są indywidualnie dla każdego obiektu. Maksymalna szerokość modułu wynosi 
6 m, a liczba rzędów mieści się w zakresie od 3 do 16. Szerokość przejść oraz liczba wejść na trybunę jest określona przez odpowiednie przepisy 
bezpieczeństwa, które są ściśle przestrzegane podczas projektowania trybuny. 
Podesty wykonane są z płyty antypoślizgowej o grubości 18 mm, której maksymalne obciążenie wynosi 300 kg/m2. Konstrukcja modułu wykonana 
jest z profili stalowych, malowanych proszkowo. Powierzchnia lakiernicza uzyskana w procesie malowania proszkowego charakteryzuje się 
wysoką odpornością na wpływ czynników atmosferycznych, uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką temperaturę. 
Składane siedzisko to komplet dwóch elementów: dolnej części, która przytwierdzona jest do trybuny na stałe oraz oparcia mocowanego do 
uchylnej belki, która jest składana podczas zsuwania trybuny. Krzesełka dwóch najwyższych rzędów nie składają się. 
Kolorystyka trybuny dostosowana jest za każdym razem do wymagań klienta.

Parametry                 Ilość rzędów 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Głębokość trybuny po rozłożeniu 2380 3320 4260 5200 6140 7080 8020 8960 9900 10840 11780 12720 13660 14600

Głębokość trybuny po złożeniu 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430 1430

Wysokość ostatniego podestu 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500

Średnia liczba miejsc na 1 mb 5,3 7,0 8,7 10,4 12,1 13,7 15,4 17,1 18,8 20,5 22,2 23,8 25,5 27,2

3320 1430

940

940

950

Trybuny sportowe | Teleskopowe z siedziskami składanymi
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Trybuny sportowe | Teleskopowe z siedziskami składanymi
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Trybuny sportowe | Teleskopowe z siedziskami plastikowymi

Parametry                 Ilość rzędów 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Głębokość trybuny po rozłożeniu 2020 2840 3650 4480 5300 6120 6940 7770 8580 9400 10220 11040 11870 12680

Głębokość trybuny po złożeniu 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Wysokość ostatniego podestu 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500

Średnia liczba miejsc na 1 mb 5,3 7,0 8,7 10,4 12,1 13,7 15,4 17,1 18,8 20,5 22,2 23,8 25,5 27,2

Trybuna zsuwana teleskopowo z siedziskami plastikowymi
Trybuna składa się z modułów, których wymiary dopasowywane są indywidualnie dla każdego obiektu. Maksymalna szerokość modułu wynosi 
6 m, a liczba rzędów mieści się w zakresie od 3 do 16. Szerokość przejść oraz liczba wejść na trybunę jest określona przez odpowiednie przepisy 
bezpieczeństwa, które są ściśle przestrzegane podczas projektowania trybuny. 
Podesty wykonane z płyty antypoślizgowej o grubości 18 mm, której maksymalne obciążenie wynosi 300 kg/m2. Konstrukcja modułu wykonana 
jest z profili stalowych, malowanych proszkowo. Powierzchnia lakiernicza uzyskana w procesie malowania proszkowego charakteryzuje się 
wysoką odpornością na wpływ czynników atmosferycznych, uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką temperaturę. 
Siedziska dolnych rzędów - ze względu na konstrukcję trybuny - to siedziska bez oparcia, które podczas zsuwania chowają się w przestrzeń 
między podestami. Siedziska z wysokim oparciem umieszczone są w najwyższym rzędzie trybuny.
Kolorystyka trybuny dostosowana jest indywidualnie do wymagań klienta.

2840

820

820

825

1200
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Trybuny sportowe | Teleskopowe z siedziskami typu ławka

Parametry                 Ilość rzędów 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Głębokość trybuny po rozłożeniu 2050 2870 3690 4510 5330 6150 6970 7790 8610 9430 10250 11070 11890 12710

Głębokość trybuny po złożeniu 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230

Wysokość ostatniego podestu 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500

Średnia liczba miejsc na 1 mb 5,3 7,0 8,7 10,4 12,1 13,7 15,4 17,1 18,8 20,5 22,2 23,8 25,5 27,2

12302870

820

820

830

15
0

Trybuna zsuwana teleskopowo z siedziskami typu ławka
Trybuna składa się z modułów, których wymiary dopasowywane są indywidualnie dla każdego obiektu. Maksymalna szerokość modułu wynosi 
6 m, a liczba rzędów mieści się w zakresie od 3 do 16. Szerokość przejść oraz liczba wejść na trybunę jest określona przez odpowiednie przepisy 
bezpieczeństwa, które są ściśle przestrzegane podczas jej projektowania. 
Podesty wykonane są z płyty antypoślizgowej o grubości 18 mm, której maksymalne obciążenie wynosi 300 kg/m2. Konstrukcja modułu wykonana 
jest z profili stalowych, malowanych proszkowo. Powierzchnia lakiernicza uzyskana w procesie malowania proszkowego charakteryzuje się 
wysoką odpornością na wpływ czynników atmosferycznych, uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką temperaturę. 
Siedziska typu ławka wykonane są z płyt drewnianych klejonych, zabezpieczonych warstwą lakieru o podwyższonej odporności na zapłon oraz 
polerowanych. Siedziska ostatniego rzędu posiadają oparcie wykonane z tej samej płyty drewnianej.
Kolorystyka trybuny dostosowana jest indywidualnie do wymagań klienta.
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Trybuny stałe na obiekty zewnętrzne 
Konstrukcja trybuny stałej wykonana jest z profili stalowych. Gotowe elementy konstrukcyjne są cynkowane ogniowo, co zabezpiecza trybunę 
przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych. Podesty dostępne w trzech rozwiązaniach konstrukcyjnych: kraty stalowe typu 
Vema cynkowane ogniowo, blacha aluminiowa ryflowana oraz podesty drewniane. Barierki ochronne malowane są proszkowo standardowo 
na kolor pomarańczowy (RAL 2004). Projekt trybuny wykonywany jest indywidualnie dla każdego obiektu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi widowni. 

Trybuny stałe z siedziskami plastikowymi
Trybuna stała z siedziskami plastikowymi wyposażona jest w podesty kratowe typ VEMA i barierki ochronne tyłu oraz boków. Różnica poziomów 
między kolejnymi podestami wynosi 280 mm. 
Siedziska plastikowe oferowane są w trzech typach: bez oparcia, ze średnim oparciem oraz z wysokim oparciem. Wszystkie z nich wykonane 
są z polipropylenu i charakteryzują się solidną konstrukcją wsporczą z dodatkowymi żebrowanymi wzmocnieniami pod siedziskiem. Podwójna 
tylna ścianka znacznie zwiększa odporność siedzisk na akty wandalizmu. Woda odprowadzana jest przez otwór wykonany w środkowej części. 
Siedziska odporne są na niskie oraz wysokie temperatury oraz na promieniowanie UV. Wszystkie posiadają wgłębienie do zamocowania tabliczki 
z numerem. 
Atesty siedzisk: trudnopalności, toksyczności, wytrzymałości.   
Podstawowe kolory siedzisk to zielony, niebieski, czerwony, żółty. Dla dużych projektów kolory dobierane są wg preferencji klienta. 

Średnia liczba miejsc podana w tabeli może różnić się od rzeczywistej wartości w gotowym projekcie. Wpływ na to mają warunki miejscowe, rozplanowanie siedzisk, liczba wejść itp.

Trybuny sportowe | Stałe na obiekty zewnętrzne

S-25 S-32

Parametry                        Ilość 2 3 4 5 6 7 8

Głębokość trybuny [mm] 1250 2100 2950 3800 4650 5500 6350

Wysokość ostatniego podestu [mm] 280 560 840 1120 1400 1680 1960

Średnia liczba miejsc na 1 mb ~3,5 ~5,0 ~6,5 ~8,0 ~9,5 ~11,0 ~12,5

S-10
Siedzisko niskie, bez oparcia.

Siedzisko typu SP-11 Siedzisko typu SP-24 Siedzisko typu SP-32

Siedzisko średnie, 
z oparciem o wysokości 24 cm.

Siedzisko wysokie, 
z oparciem o wysokości 32 cm.
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Trybuny stałe typu TSD-200 
Trybuna demontowalna, przenośna TSD 200 z siedziskami plastikowymi, podesty kratowe typ VEMA, podstopnice z blachy stalowej, barierki 
ochronne z tyłu i z boków, stopy regulowane. Konstrukcja stalowa w całości cynkowana ogniowo. Podstopnice dostępne również w wersji z 
blachy stalowej ryflowanej (TSD-200S) lub z blachy aluminiowej ryflowanej (TSD-200A). Różnica poziomów między kolejnymi podestami wynosi 
200 mm. Siedziska plastikowe oferowane w trzech typach: bez oparcia, ze średnim oparciem oraz z wysokim oparciem. 
Podstawowe kolory siedzisk: zielony, niebieski, czerwony, żółty. Dla dużych projektów kolory dobierane są wg preferencji klienta. 

Parametry                        Ilość 2 3 4 5 6 7 8

Głębokość trybuny [mm] 1250 2100 2950 3800 4650 5500 6350

Wysokość ostatniego podestu [mm] 200 400 600 800 1000 1200 1400

Średnia liczba miejsc na 1 mb ~3,5 ~5,0 ~6,5 ~8,0 ~9,5 ~11,0 ~12,5

Średnia liczba miejsc podana w tabeli może różnić się od rzeczywistej wartości w gotowym projekcie. Wpływ na to mają warunki miejscowe, rozplanowanie siedzisk, liczba wejść itp.

Trybuny sportowe | Stałe na obiekty zewnętrzne
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Trybuny sportowe | Stałe do użytku wewnątrz obiektów
Trybuny stałe typu TSH-200 
Trybuna demontowalna, przenośna TSH 200 z siedziskami plastikowymi, płytą z wykładziną antypoślizgową, wykończona profilem ozdobnym. 
Podstopnice z blachy stalowej, barierki ochronne z boków, stopy regulowane. Konstrukcja malowana proszkowo. Różnica poziomów między 
kolejnymi podestami wynosi 200 mm. 
Siedziska plastikowe oferowane w trzech typach: bez oparcia, ze średnim oparciem oraz z wysokim oparciem. 

Parametry                        Ilość 2 3 4 5 6 7 8

Głębokość trybuny [mm] 1250 2100 2950 3800 4650 5500 6350

Wysokość ostatniego podestu [mm] 200 400 600 800 1000 1200 1400

Średnia liczba miejsc na 1 mb ~3,5 ~5,0 ~6,5 ~8,0 ~9,5 ~11,0 ~12,5

Średnia liczba miejsc podana w tabeli może różnić się od rzeczywistej wartości w gotowym projekcie. Wpływ na to mają warunki miejscowe, rozplanowanie siedzisk, liczba wejść itp.
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Trybuny sportowe | Siedziska na obiekty zewnętrzne

Siedziska widowni i trybun
Siedziska na obiekty posiadające widownie o stopniach murowanych (betonowych). Mogą być montowane bezpośrednio do podłoża lub mogą 
posiadać konstrukcję stalową. 
Typy siedzisk przeznaczonych do instalacji bezpośrednio do podłoża to: SP-11, SP-24 oraz SP-32. Wszystkie posiadają otwory montażowe wraz 
z trudno wyciągalnymi zaślepkami. Zwarta konstrukcja siedziska, która ściśle dolega do podłoża uniemożliwia wrzucanie śmieci pod krzesełko i 
utrudnia oderwanie go od całości konstrukcji. 
Siedziska SP-11, SP-24 i SP-32 są również instalowane na konstrukcji stalowej. Wsporniki konstrukcji mogą być przykręcone do stopnia bądź  
do podstopnicy. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej są malowane proszkowo (obiekty zamknięte - hale sportowe, sale gimnastyczne) jak 
i również cynkowane ogniowo (obiekty na świeżym powietrzu - boiska i trybuny).

Siedzisko uchylne grawitacyjnie SP-38
Wytrzymałe, profilowane siedzisko z oparciem. Wykonane z poliamidu lub polipropylenu – atestowanych tworzyw spełniających specjalistyczne 
normy i posiadających stosowne badania oraz certyfikaty. Materiały te charakteryzują się bardzo wysokimi parametrami mechanicznymi i 
fizykochemicznymi. Doskonale sprawdzają się w wymagających warunkach eksploatacji. 
Dzięki mechanizmowi grawitacyjnemu siedzisko składa się automatycznie i zapewnia szerokie przejście w rzędach, gwarantując użytkownikom 
wygodę i bezpieczeństwo. Gdy krzesło nie jest użytkowane, nie osiada na nim kurz, brud, woda czy śnieg. Złożone krzesło zajmuje tylko 230 mm.
Mechanizm jest niezawodny  i solidny. Posiada minimalną ilość części, które mogą ulec awarii. Nie wymaga stosowania środków konserwujących.
Całość instalowana jest na stalowej belce nośnej, mocowanej na uchwytach dopasowanych do konstrukcji widowni. Łożysko jest wykonane z 
wytrzymałego tworzywa o specjalnym przeznaczeniu do elementów konstrukcyjnych.

S-38
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Siedziska na konstrukcji mocowane do 
stopnia
Siedziska przykręcone są do belki, która przymocowana jest 
do stopnicy za pomocą specjalnych nóg wsporczych. Za 
pomocą konstrukcji można dostosować wysokość siedziska 
(Cse) oraz tak dopasować położenie siedziska względem 
boiska, by „linia widzenia” miała optymalną wartość.
Solidna konstrukcja, cynkowana ogniowo zapewnia 
bezpieczne i wieloletnie użytkowanie. Dzięki zastosowaniu 
wysokiej klasy materiałów, walory estetyczne trybuny nie 
obniżą się mimo upływu czasu.

Siedziska na konstrukcji mocowane 
do podstopnicy
Siedziska przykręcane do belki, która przymocowana 
jest do podstopnicy za pomocą specjalnych wsporników. 
Za pomocą konstrukcji można dostosować wysokość 
siedziska (Cse) oraz tak dopasować położenie siedziska 
względem boiska, by „linia widzenia” była optymalna. 

Ten rodzaj mocowania znacznie ułatwia sprzątanie 
pod siedziskami, eliminując elementy konstrukcyjne 
przytwierdzone do podłoża, które stanowią przeszkodę 
podczas zamiatania lub innych prac porządkowych. 

C - wymiar podstopnicy;
E - szerokość prześwitu przejścia między rzędami Bse - F;
F - głębokość siedziska łącznie z grubością oparcia;
Cse - różnica między siedziskiem, a stopnicą lub przejściem poniżej;
Bse - wymiar stopnicy w przypadku miejsc siedzących (głębokość siedziska w rzędzie);
Wymiar minimalny Bse powinien wynosić 800 mm.
Minimalna głębokość siedziska F powinna wynosić 350 mm.
Szerokość minimalna E przejścia powinna wynosić 450 mm.

Trybuny sportowe | Siedziska na obiekty zewnętrzne
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76-03

Szafa metalowa magazynowa (SM-120)
Metalowa szafa magazynowa szerokiego zastosowania. Doskonale 
sprawdzi się zarówno na zapleczu hali sportowej, szkoły, w magazy-
nach oraz w sklepach. 
Szafę charakteryzuje solidna, metalowa konstrukcja.

Wymiary (mm):
• Szerokość: 1200
• Głębokość: 490
• Wysokość: 2000

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035) 
Niebieski (RAL 5010)

Inne kolory z palety RAL - dopłata 10%.
Dopłata za zmianę koloru drzwi - 7%.  

Szafa metalowa na sprzęt sportowy  
(SM-120-SPORT1)
Niezwykle funkcjonalna, pojemna i solidna szafa metalowa, przeznaczona 
do przechowywania sprzętu i akcesoriów sportowych. Pojemna komora 
pomieści dużą ilość sprzętu, a półki pozwolą na wygodne uporządkowanie 
wszystkich drobnych elementów wyposażenia.

Wymiary (mm):
• Szerokość: 1200
• Głębokość: 490
• Wysokość: 2000

76-01

Wózek na piłki przejezdny (do szafy SM-120-SPORT1)
Idealne uzupełnienie szafy metalowej SM-120-SPORT1. Wózek umożliwia przewożenie piłek i innych 
akcesoriów sportowych. Wykonany z metalu, gwarantuje trwałość i wysoką jakość.

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035), Niebieski (RAL 5010), Zielony (RAL 6029)
Kolory opcjonalne:
Ciemnozielony (RAL 6005), Czerwony (RAL 2004), Aluminiowy (RAL 9006), Czarny (RAL 9005),  
Biały (RAL 9010), Żółty (RAL 1023), Brązowy (RAL 8011). 

76-02

Szafy metalowe | Magazynowe

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035) 
Niebieski (RAL 5010)

Inne kolory z palety RAL - dopłata 10%.
Dopłata za zmianę koloru drzwi - 7%.  
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Szafa metalowa ubraniowa (pojedyncza) 
Szafa charakteryzuje się jednokomorowym przedziałem o szerokości 30, 40 lub 50 cm, co gwarantuje odpowiednią ilość miejsca nie tylko do 
przechowywania odzieży, czy elementów garderoby, ale także przedmiotów podręcznych. Dodatkowym elementem wyposażenia szafy jest 
ławka - o wysokości 40 cm - podnosząca walory użytkowe produktu.

Szafa ubraniowa pojedyncza 
na cokole

Szafa ubraniowa pojedyncza 
na ławce

Nr art. Nazwa artykułu Wymiary (HxSxG)

76-30 Szafa metalowa ubraniowa SM-30-1. Szafa 
1-drzwiowa, 1-komorowa, na cokole.

180 x 30 x 49 cm

76-30-2 Szafa metalowa ubraniowa, z ławką SML-
30-1. Szafa 1-drzwiowa, 1-komorowa, na 
ławce z listwami drewnianymi (wysokość 
ławki 40 cm).

210 x 30 x 49 cm

76-40 Szafa metalowa ubraniowa SM-40-1. Szafa 
1-drzwiowa, 1-komorowa, na cokole.

180 x 40 x 49 cm

76-40-2 Szafa metalowa ubraniowa, z ławką SML-
40-1. Szafa 1-drzwiowa, 1-komorowa, na 
ławce z listwami drewnianymi (wysokość 
ławki 40 cm).

210 x 40 x 49 cm

76-50 Szafa metalowa ubraniowa SM-50-1. Szafa 
1-drzwiowa, 1-komorowa, na cokole.

180 x 50 x 49 cm

76-50-2 Szafa metalowa ubraniowa, z ławką SML-
50-1. Szafa 1-drzwiowa, 1-komorowa, na 
ławce z listwami drewnianymi (wysokość 
ławki 40 cm).

210 x 50 x 49 cm

Szafa metalowa ubraniowa (podwójna) 
Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na cokole lub ławce z listwami 
drewnianymi. Funkcjonalna, służąca do przechowywania ubrań 
i garderoby. Niezastąpiona jako wyposażenie zaplecza hali lub 
boiska sportowego.
W każdej komorze szafy znajduje się półka oraz haczyki. Szafa 
wyposażona jest w zamek.

Szafa ubraniowa podwójna 
na cokole

Szafa ubraniowa podwójna 
na ławce

Nr art. Nazwa artykułu Wymiary (HxSxG)

76-60 Szafa metalowa ubraniowa SM-60-2. 
Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na 
cokole.

180 x 60 x 49 cm

76-60-2 Szafa metalowa ubraniowa, z ławką 
SML-60-2. Szafa 2-drzwiowa, 2-ko-
morowa, na ławce z listwami drew-
nianymi (wysokość ławki 40 cm).

210 x 60 x 49 cm

76-80 Szafa metalowa ubraniowa SM-80-2. 
Szafa 2-drzwiowa, 2-komorowa, na 
cokole.

180 x 80 x 49 cm

76-80-2 Szafa metalowa ubraniowa, z ławką 
SML-80-2. Szafa 2-drzwiowa, 2-ko-
morowa, na ławce z listwami drew-
nianymi (wysokość ławki 40 cm).

210 x 80 x 49 cm

Szafy metalowe | Ubraniowe

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035), Niebieski (RAL 5010)
Inne kolory z palety RAL - dopłata 10%.
Dopłata za zmianę koloru drzwi - 7%.  

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035), Niebieski (RAL 5010)
Inne kolory z palety RAL - dopłata 10%.
Dopłata za zmianę koloru drzwi - 7%.  
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Szafa metalowa ubraniowa (potrójna) 
Szafa 3-drzwiowa, 3-komorowa, na cokole lub ławce z listwami drewnianymi. Funkcjonalna, służąca do przechowywania ubrań i garderoby. 
Niezastąpiona jako wyposażenie zaplecza hali lub boiska sportowego.
W każdej komorze szafy znajduje się półka oraz haczyki. Szafa wyposażona jest w zamek.

Szafa ubraniowa potrójna 
cokole

Szafa ubraniowa potrójna 
na ławce

Nr art. Nazwa artykułu Wymiary (HxSxG)

76-90 Szafa metalowa ubraniowa 
SM-90-3. Szafa 3-drzwiowa, 
3-komorowa, na cokole.

180 x 90 x 49 cm

76-90-2 Szafa metalowa ubraniowa, 
z ławką SML-90-3. Szafa 
3-drzwiowa, 3-komorowa, na 
ławce z listwami drewnianymi 
(wysokość ławki 40 cm).

210 x 90 x 49 cm

76-120 Szafa metalowa ubraniowa 
SM-120-3. Szafa 3-drzwio-
wa, 3-komorowa, na cokole.

180 x 120 x 49 cm

76-120-2 Szafa metalowa ubraniowa, 
z ławką SML-120-3. Szafa 
3-drzwiowa, 3-komorowa, na 
ławce z listwami drewnianymi 
(wysokość ławki 40 cm).

210 x 120 x 49 cm

Szafa metalowa ubraniowa z drzwiami typu „L” 
Szafa 2-drzwiowa (2-komorowa) lub 4-drzwiowa (4-komorowa), na cokole lub ławce z listwami drewnianymi (wysokość ławki 40 cm). 
Konstrukcja zapewnia optymalne wykorzystanie powierzchni.

Nr art. Nazwa artykułu Wymiary (HxSxG)

76-41 Szafa metalowa ubraniowa z drzwiami 
typu „L” SM-40-2L. Szafa 2-drzwio-
wa, 2-komorowa, na cokole.

180 x 40 x 49 cm

76-41-2 Szafa metalowa ubraniowa, z drzwia-
mi typu „L” z ławką SML-40-2L. Szafa 
2-drzwiowa, 2-komorowa, na ławce z 
listwami drewnianymi (wysokość ław-
ki 40 cm).

210 x 40 x 49 cm

76-81 Szafa metalowa ubraniowa, z drzwia-
mi typu „L” SM-80-4L. Szafa 4-drzwio-
wa, 4-komorowa, na cokole.

180 x 80 x 49 cm

76-81-2 Szafa metalowa ubraniowa, z drzwia-
mi typu „L” z ławką SML-80-4L. Szafa 
4-drzwiowa, 4-komorowa, na ławce z 
listwami drewnianymi (wysokość ław-
ki 40 cm).

210 x 120 x 49 cm

Szafa ubraniowa na cokole Szafa ubraniowa na ławce

Szafy metalowe | Ubraniowe

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035), Niebieski (RAL 5010)
Inne kolory z palety RAL - dopłata 10%.
Dopłata za zmianę koloru drzwi - 7%.  

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035), Niebieski (RAL 5010)
Inne kolory z palety RAL - dopłata 10%.
Dopłata za zmianę koloru drzwi - 7%.  
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Szafa skrytkowa 4 - komorowa
Szafka metalowa, ubraniowo - skrytkowa, 4-drzwiowa, 4-komorowa, stanowi idealną równowagę pomiędzy efektywnym zagospodarowaniem 
powierzchni szafki, a funkcjonalnością. Doskonale sprawdzi się jako miejsce na garderobę oraz schowek na przedmioty. Szafka wykonana jest 
z metalu, co gwarantuje jej wytrzymałość i solidność. Każda ze skrytek posiada drzwi zamykane na zamek oraz haczyki na ubrania w każdej 
komorze.

Szafa skrytkowa na cokole Szafa skrytkowa na ławce

Nr art. Nazwa artykułu Wymiary (HxSxG)

76-62 Szafa metalowa skrytkowa 
SM-60-4S. Szafa 4-drzwio-
wa, 4-komorowa, na cokole.

180 x 60 x 49 cm

76-62-2 Szafa metalowa skrytkowa, 
z ławką SML-60-4S. Szafa 
4-drzwiowa, 4-komorowa, na 
ławce z listwami drewnianymi 
(wysokość ławki 40 cm).

210 x 60 x 49 cm

76-82 Szafa metalowa skrytkowa 
SM-80-4S. Szafa 4-drzwio-
wa, 4-komorowa, na cokole.

180 x 80 x 49 cm

76-82-2 Szafa metalowa skrytkowa, 
z ławką SML-80-4S. Szafa 
4-drzwiowa, 4-komorowa, na 
ławce z listwami drewnianymi 
(wysokość ławki 40 cm).

210 x 80 x 49 cm

Szafa skrytkowa 2 - komorowa
Szafka metalowa, ubraniowo - skrytkowa, 2-drzwiowa, 2-komorowa, stanowi idealną równowagę pomiędzy efektywnym zagospodarowaniem 
powierzchni szafki, a funkcjonalnością. Doskonale sprawdzi się jako miejsce na garderobę oraz schowek na przedmioty. Szafka wykonana jest 
z metalu, co gwarantuje jej wytrzymałość i solidność. Każda ze skrytek posiada drzwi zamykane na zamek oraz haczyki na ubrania w każdej 
komorze.

Szafa skrytkowa na cokole Szafa skrytkowa na ławce

Nr art. Nazwa artykułu Wymiary (HxSxG)

76-32 Szafa metalowa skrytkowa 
SM-30-2S. Szafa 2-drzwio-
wa, 2-komorowa, na cokole.

180 x 30 x 49 cm

76-32-2 Szafa metalowa skrytkowa 
z ławką SML-30-2S. Szafa 
2-drzwiowa, 2-komorowa, na 
ławce z listwami drewnianymi 
(wysokość ławki 40 cm).

210 x 30 x 49 cm

76-42 Szafa metalowa skrytkowa 
SM-40-2S. Szafa 2-drzwio-
wa, 2-komorowa, na cokole.

180 x 40 x 49 cm

76-42-2 Szafa metalowa skrytkowa 
z ławką SML-40-2S. Szafa 
2-drzwiowa, 2-komorowa, na 
ławce z listwami drewnianymi 
(wysokość ławki 40 cm).

210 x 40 x 49 cm

Szafy metalowe | Skrytkowe

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035), Niebieski (RAL 5010)
Inne kolory z palety RAL - dopłata 10%.
Dopłata za zmianę koloru drzwi - 7%.  

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035), Niebieski (RAL 5010)
Inne kolory z palety RAL - dopłata 10%.
Dopłata za zmianę koloru drzwi - 7%.  
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7-50

Szafa skrytkowa 6 - komorowa
Szafka metalowa, ubraniowo - skrytkowa, 6-drzwiowa, 6-komorowa, stanowi idealną równowagę pomiędzy efektywnym zagospodarowaniem 
powierzchni szafki, a funkcjonalnością. Doskonale sprawdzi się jako miejsce na garderobę oraz schowek na przedmioty. Szafka wykonana jest 
z metalu, co gwarantuje jej wytrzymałość i solidność. Każda ze skrytek posiada drzwi zamykane na zamek oraz haczyki na ubrania w każdej 
komorze.

Szafa skrytkowa na cokole Szafa skrytkowa na ławce

Nr art. Nazwa artykułu Wymiary (HxSxG)

76-92 Szafa metalowa 
skrytkowa SM-90-
6S. Szafa 6-drzwio-
wa, 6-komorowa, na 
cokole.

180 x 90 x 49 cm

76-92-2 Szafa metalowa 
skrytkowa, z ławką 
SML-90-6S. Szafa 
6-drzwiowa, 6-ko-
morowa, na ławce z 
listwami drewniany-
mi (wysokość ławki 
40 cm).

210 x 90 x 49 cm

Regał magazynowy
Regał magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm. Stelaż metalowy, półki z płyty laminowanej. 
Inne wymiary regałów realizowane na specjalne zamówienie.

Akcesoria magazynowe|SzafySzafy metalowe | Skrytkowe

Kolory podstawowe:
Jasny szary (RAL 7035), Niebieski (RAL 5010)
Inne kolory z palety RAL - dopłata 10%.
Dopłata za zmianę koloru drzwi - 7%.  
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Stojak na piłki
Stojak wykonany z malowanych proszkowo metalowych rurek. Dostępny w wersji stacjonarnej i przejezdnej. Regulowane w poziomie półki 
pozwalają na dostosowanie szerokości do każdego rodzaju piłek. Wymiary: 140 x 140 x 40 cm.

7-01

Wózek na piłki prętowy
Solidny, przejezdny wózek na piłki. Wykonany z metalowych 
prętów, malowany proszkowo na niebiesko. Wyposażony  
w zamykaną klapę. Wymiary: 80 x 60 x 48 cm.

Stojak stacjonarny Stojak na piłki przejezdny7-027-03

7-52

Wózek na piłki, zamykany
Zamykany na klucz wózek na piłki. Wykonany z metalowych rurek. 
Przejezdny, zabezpieczony poprzez malowanie proszkowe. 
Wymiary: 100 x 70 x 70 cm.

Szafy metalowe | Stojaki, wózki, podia

Podium dla zwycięzców
Podium wykonane z profili stalowych, z metalowymi płytami bocznymi oraz blatami z blachy ryflowanej. Oznakowane numerami miejsc, posiada 
zróżnicowaną wysokość stopni. Dostępne w dwóch wersjach.

19-17
19-17-2

Podium na konstrukcji stalowej
Podium składane
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Ławko-wieszaki | Ławki, wieszaki, stojaki
Ławko-wieszaki do szatni 
jednostronne / dwustronne 
Konstrukcja ławko-wieszaka wykonana jest z profili stalowych, 
malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko wykonane z drewnianych 
listew malowanych lakierem bezbarwnym. 
Wysokość ławki - 40 cm, szerokość siedzenia - 40 cm.

Ławko-wieszak posiada półkę na obuwie wykonaną z profili stalowych. 
Wieszaki wyposażone są w haki w rozstawie 15 cm. 

Standardowo elementy stalowe wykonane są w kolorze niebieskim 
(RAL 5010). Na specjalne zamówienie istnieje możliwość malowania 
konstrukcji na dowolny kolor z dostępnej palety. 

Długość konstrukcji dopasowywana jest do wymiarów szatni. 

7-14

7-15

Ławko-wieszak 
do szatni jednostronny 

Ławko-wieszak 
do szatni dwustronny 

Stojak na ubrania dwustronny, wolnostojący

Konstrukcja stojaka wykonana z profili stalowych, malowanych lakierem 
proszkowym. 

Dwustronna listwa drewniana posiada uchwyty z dwóch stron, pozwalając 
na praktyczne zagospodarowanie przestrzeni w jakiej ustawiony jest stojak.

Szerokie stopy zapewniają stabilność konstrukcji.

Wszystkie wieszaki i ławko-wieszaki 
wyposażone są w podwójne uchwyty 

Wymiary ławko-wieszaka 
podwójnego podane w mm

420

40
2

16
90
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Ławko-wieszaki | Ławki, wieszaki, stojaki

Ławka do szatni lub na korytarz
Konstrukcja ławki do szatni wykonana jest z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym. Siedzisko wykonane jest z listew 
drewnianych, malowanych lakierem bezbarwnym. Długość ławek dopasowana jest do wymiarów pomieszczenia. 
Ławka posiada półkę na obuwie. Wysokość - 40 cm, szerokość - 40 cm. 

7-11

Wieszak do szatni mocowany do ściany na listwie drewnianej
Wieszak mocowany jest bezpośrednio do ściany na listwie drewnianej, posiada uchwyty wieszakowe. 

7-12-2

Wieszak do szatni mocowany 
do ściany na ramie metalowej
Wieszak wykonany z profili stalowych, 
malowanych lakierem proszkowym. 
Konstrukcja mocowana jest bezpośrednio do 
ściany i posiada podwójne uchwyty wieszakowe.

7-12
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