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Szanowni Państwo!
Z ogromną radością przekazujemy w Wasze ręce 
kolejną, 7 edycję katalogu prezentującego no-
woczesny i bezpieczny sprzęt sportowy oraz ele-
menty wyposażenia obiektów sportowych. Dzięki  
doświadczeniu oraz cennym uwagom płynącym 
od naszych Klientów, możemy przedstawić sze-
roką gamę produktów przeznaczonych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Od ponad 60 lat produkujemy sprzęt sportowy zna-
ny w Polsce i w około 40 krajach świata. 

Polsport Bielsko-Biała to dynamiczna marka nace-
chowana jakością i bezpieczeństwem. Tworzymy 
z pasją dla tych, którzy oczekują sprzętu najwyż-
szej jakości. Pragniemy, aby nasza oferta zawarta 
w katalogu stała się dla Państwa przewodnikiem 
w doborze nowoczesnych i bezpiecznych urządzeń 
sportowych, które spełnią oczekiwania przyszłych 
użytkowników. Polecamy Państwu nasze wyroby.
Gramy fair play – dołącz do nas i poczuj siłę dyna-
miki jakości.

Ladies and Gentlemen! 
With great pleasure we give you another, seventh 
edition of our catalogue showing modern and safe 
sports equipment as well as other devices that 
enable to equip sports halls. Thanks to our experi-
ence and precious remarks made by our custom-
ers, we present wide range of products destined for 
children, young people and adults.

We have been manufacturing sports equipment 
which is well known in Poland and in about 40 coun-
tries all over the world for 60 years. Polsport Bielsko-
Biała is a dynamic brand associated with high qual-
ity and safety. We create with passion for those who 
expect to receive highest quality equipment. We wish 
this catalogue offer to be your guide for selection of 
modern and safe sports equipment which meets all 
the expectations and requirements of its future us-
ers. We recommend you our products. We play fair 
– join us and feel the power of dynamics of quality. 

Marek Grolik
Prezes Zarządu / Chairman

Mieczysław Szczygieł
Dyrektor Handlowy / Commercial Director
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RAMA SIATKOWA DWUSTRONNA. Urządzenie  przeznaczone  jest do tre-
ningu dla różnych gier sportowych i zabaw  z piłkami. W dwóch ramach  
z rury stalowej zamocowane są  mocno naprężone siatki 100x100 cm, z 
oczkami 4x4 cm. Siatka sprężynując wyrzuca piłkę pod kątem, stwarzając 
stałe warunki do wystawienia, dogrania lub uderzenia piłki. Regulacja bez-
stopniowa kąta rozłożenia (w zakresie od 45°- 80°) odbywa się za pomocą  
dwóch ramion teleskopowych , blokowanych pokrętłami śrubowymi. Rama 
dostarczana jest do klienta w stanie zmontowanym. Wymiary gabarytowe w 
stanie złożonym: 125x125x10 cm.

NET FRAME, TWO-SIDED. Designed for training, sports games and balls. 
Frames are made of steel pipes, dimension of the net is 100x100 cm, mesh 
4x4 cm. Springing net throws the ball at the angle, creating conditions for 
playing and smashing the ball. Stepless adjustment of the angle (from 45°- 
80°) is achieved by two telescopic arms locked by knobs. The frame is de-
livered fully assembled to the customer. Overall dimensions when folded: 
125x125x10 cm.

KOSZYK NA PALETKI. Koszyk na 8 paletek treningowych do siatkówki.

BASKET FOR THE RACKETS. Basket for 8 volleyball training rackets.

1786

9297

nowości // new
kod / code nazwa / name

1786 koszyk na paletki
/ basket for the rackets

9297 rama siatkowa dwustronna
/ net frame, two-sided

9248 rama siatkowa jednostronna.
/ net frame, one-sided

1791 trenażer atrapa bloku profesjonalna
/ volleyball block simulacrum, professional

1761.2 trenażer atrapa bloku
/ volleyball block simulacrum

17084H przymiar do wyskoku dosiężnego
/ device to measure height of the reach

17085H nadsiatka
/ additional net installed above the volleyball net

1785 obręcz do chwytania piłki
/ ring for catching the ball

1787 atrapa bloku na siatkę prosta
/ volleyball block simulacrum, straight, installed on the net

19437H platforma pozioma i skośna
/ horizontal and inclined platform

19441H podsiatka
/ additional net installed below the volleyball net

1183, 1184, 
1185

skrzynia pliometryczna h20, h30, h40
/ plyometric boxes h20, h30, h40

19443 zestaw trenażerów na wspólnej podstawie
/ set of training devices on a common base

19074H sygnalizator optyczno dźwiękowy do siatkówki
/ light and sound signaling device for volleyball

1186, 1187 podest treningowy h60, h50
/ training platform h60, h50

1796 atrapa bloku pochylona
/ inclined block simulacrum

1800 słupki do siatkówki przenośne
/ portable volleyball posts

1795 łapacz piłek
/ ball catcher

tablica taktyczna do siatkówki
/ tactical board for volleyball

2131 stół do tenisa zewnętrzny
/ outdoor tennis table

3170C stojak do koszykówki jednosłupowy cynkowany, wysięgnik 1,2 m
/ basketball stand, zinc coated, single upright with extension arm 1,2m

3171C stojak do koszykówki jednosłupowy cynkowany, wysięgnik 1,6 m
/ basketball stand, zinc coated, single upright with extension arm 1,6m

3202 koszykówka najazdowa mini
/ portable basketball stand mini

9466 bramka do piłki ręcznej z dolnym pałąkiem
/ handball goal wall-mounted

18815H bramka do piłki nożnej mini 120x180 cm
/ football goal mini 120x180 cm

18815H bramka do piłki nożnej mini 120x180 cm
/ football goal mini 120x180 cm

18816H bramka do piłki nożnej mini 120x80 cm
/ football goal mini 120x80 cm

drabinka koordynacyjna
/ coordination ladder

17082H
17083H

płotki koordynacyjne
/ coordination hurdles

1744 bandy do hokeja halowego
/ side-boards for indoor hockey

poręcze gimnastyczne równoległe dla mężczyzn
/ men parallel bars for gymnastics exercises

poręcze gimnastyczne asymetryczne dla kobiet
/ asymmetric parallel bars for women

podium składane
/ folding podium

1499 drabinka gimnastyczna składana 2,40x09 m
/ gym wall-bar, foldable 240x90 cm

1301M ławka gimnastyczna z nogami stalowymi
/ gym bench with steel legs

kort do  squasha “sqauash ball”
/ squash court

ścianka tenisowa
/ tennis wall

materace pod ściankę wspinaczkową
/ protective mattress for climbing wall

materace asekuracyjne na drabinki gimnastyczne
/ mattress installed on the gym wall-bar

bramki do footballu amerykańskiego
/ american football goals
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1761.2

RAMA SIATKOWA JEDNOSTRONNA. Urządzenie  przeznaczone jest do 
treningu dla różnych gier  sportowych i zabaw  z piłkami. W ramie z rury sta-
lowej zamocowana jest  mocno naprężona siatka 100x100 cm, z oczkami 
4x4 cm. Siatka sprężynując wyrzuca piłkę pod kątem, stwarzając stałe wa-
runki do wystawienia, dogrania lub uderzenia piłki. Regulacja bezstopniowa 
kąta rozłożenia (w zakresie od 40°- 80°) odbywa się za pomocą  dwóch 
ramion teleskopowych , blokowanych  pokrętłami śrubowymi.  Rama do-
starczana jest do klienta w stanie zmontowanym. Wymiary gabarytowe w 
stanie złożonym: 125x125x10 cm.

NET FRAME, ONE-SIDED. Designed for training, sports games and balls. 
Frames are made of steel pipes, dimension of the net is 100x100 cm, mesh 
4x4 cm. Springing net throws the ball at the angle, creating conditions for 
playing and smashing the ball. Stepless adjustment of the angle (from 45°- 
80°) is achieved by two telescopic arms locked by knobs. The frame is de-
livered fully assembled to the customer. Overall dimensions when folded: 
125x125x10 cm.

TRENAŻER ATRAPA BLOKU. Z podstawą na 4 kółkach, wymiary wózka 
750x800, przeciwaga 50kg. Wymiary tablicy bloku 500x1000. Płynna re-
gulacja kąta nachylenia tablicy. Minimalna wysokość transportowa w stanie 
złożonym 2,85m.

VOLLEYBALL BLOCK SIMULACRUM. Base with 4 castors, dimensions 
of the trolley: 750x800mm, counterweight: 50,0 kg. Dimensions of the 
board: 500x1000mm. Stepless adjustment of board’s angle of inclination. 
Minimal height when folded: 2,85m.

9248

1791

TRENAŻER ATRAPA BLOKU PROFESJONALNA. Gabarytowo większa 
od 1761). Z podstawą na 4 kółkach, wymiary wózka 870x1050, przeciwwa-
ga 60 kg, Tablica bloku profilowana, wymiary 600x800. Stopniowa regulacja 
wysokości oraz kąta nachylenia tablicy bloku. Minimalna wysokość trans-
portowa w stanie złożonym 3,1m.

VOLLEYBALL BLOCK SIMULACRUM, PROFESSIONAL. Larger than 
ref.1761, base with 4 castors, dimensions of the trolley: 870x1050mm, coun-
terweight: 60,0 kg. Dimensions of the board: 500x1000mm. Height adjust-
ment and adjustment of board’s angle of inclination. Minimal height when 
folded: 3,1 m.
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PRZYMIAR DO WYSKOKU DOSIĘŻNEGO. Przyrząd dzięki podwójnej re-
gulacji pozwala na dokonywanie pomiarów od wysokości 160 cm do 370 
cm. 50 elastycznych plastikowych listków odchylających się pod wpływem 
uderzenia ręką, rozmieszczonych jest co 1 cm. Posiada stabilną podstawę 
wykonaną z blachy o grubości 4 mm. Wymienne ramię pozwala na wyko-
rzystanie podstawy do zawieszania koła do celowania lub atrapy bloku. Je-
żeli przyrząd będzie służył jako atrapa bloku, to jest możliwość dokręcenia 
na spodzie podstawy obciążników o wadze 10 i 20 kg.

DEVICE TO MEASURE HEIGHT OF THE REACH. Double adjustment allows 
you to make measurements from a height of 160 cm to 370 cm. 50 pieces 
of elastic, plastic leafs are fixed every 1cm and deflects when smashed by 
hand. That gives the information how high the person can jump and hit a 
ball. Device has stable base made of steel plate 4mm thick. Removable 
shoulder allows you to use the base for hanging the training ring or block 
simulacrum. If the instrument is used as a block simulacrum, it is possible to 
fix additional 10 and 20 kg weight to the base.

NADSIATKA. Przyrząd pozwala na zawieszenie dodatkowej siatki nad siat-
ką właściwą. Stwarza to dodatkowe możliwości nauki ataku i asekuracji, 
a także bloku, gdy zamiast siatki zawiesi się gumę. Poprzez system śrub 
dociskowych istnieje możliwość solidnego zamontowania nadsiatki na każ-
dy rodzaj słupków. Ramię o długości 60 cm posiada regulację zmiany usta-
wienia kąta, która jeszcze zwiększa możliwość wykorzystania tego przy-
rządu. Dodatkowa siatka łączy się z siatką właściwą za pomocą rzepów. 
Linka naciągająca nadsiatkę mocowana jest w umieszczonej na ramieniu 
knadze.

ADDITIONAL NET INSTALLED ABOVE THE VOLLEYBALL NET. Allows for 
the suspension of the additional net right over the volleyball  net. This creates 
additional opportunities for learning of the attacking, securing and blocking 
(when rubber sling is installed instead of the net). Net can be installed to 
every type of volleyball posts. Height of the net is 60cm. Inclination can be 
adjusted  increasing capabilities of this device. Additional net connects with 
the volleyball net by Velcro strips.

ATRAPA BLOKU NA SIATKĘ PROSTA. Wisząca atrapa  bloku wykonana 
z rurek aluminiowych o gr. 22 mm, dzięki czemu trenażer jest bardzo lekki. 
Atrapa bloku wykorzystywana jest do zasłaniania części pola na siatką imi-
tując blok wykonywany przez dwóch zawodników. Przestrzenie pomiędzy 
poszczególnymi rurkami umożliwiają ćwiczącym obserwację ruchów ataku-
jącego. Zaletami  nowej atrapy są również: możliwość szybkiego montażu 
na siatce oraz fakt że można ją wykorzystać z dwóch stron siatki. Wys. 1485 
mm, szer. 468 mm.

VOLLEYBALL BLOCK SIMULACRUM, STRAIGHT, INSTALLED ON THE 
NET. Block simulacrum made of light aluminum tubes. It simulates the block 
performed by two players. Gaps between the tubes helps to observe move-
ments of the attacker. Advantages of the new block simulacrum are fast 
installation ad possibility of using it on both sides of the net. Height: 1485 
mm, width: 468 mm.

OBRĘCZ DO CHWYTANIA PIŁKI. Trenażer doskonale sprawdzający się 
podczas nauki przyjęcia zagrywki. Chwytanie piłki oraz konieczność usta-
wienia koła pod odpowiednim kątem dają możliwości szybkiego opano-
wania tego elementu gry. Możliwość wykorzystania chwytaka do innych 
ćwiczeń. Wykonany z rurki aluminiowej giętej, lakierowanej proszkowo 
z przymocowaną do niej siatką.

RING FOR CATCHING THE BALL. Perfect tool for serve receiving training.  
Catching the ball and setting the ring at a right angle gives an opportunity of 
fast progress in learning. Catcher can also be used for other exercises. Ring 
is made of powder coated aluminum tube with net attached.

17084H

17085H

1785

1787
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PLATFORMA POZIOMA I SKOŚNA. Wykonana  ze sklejki antypoślizgowej 
i rurki metalowej lakierowanej proszkowo. Wysokość 18 cm, długość boku 
40 cm. Rozmiary i kąt nachylenia według wskazówek metodycznych.   Do-
skonała do ćwiczeń rozciągających mięśnie łydki.

HORIZONTAL AND INCLINED PLATFORM. Made of non-slip plywood and 
powder-coated metal tubes. Height: 18cm, side length 40cm. Size and an-
gle according to methodological guidelines. Perfect for stretching the calf 
muscles.

SKRZYNIA PLIOMETRYCZNA H20, H30, H40. Przyrząd w kształcie pro-
stopadłościanu do ćwiczeń pliometrycznych. Podest ze sklejki antypośli-
zgowej, boki i czoła ze sklejki. Wymiary: H20 wysokość 200 mm, podest 
450x450 mm; H30 wysokość 300 mm, podest 525x525 mm; H40 wysokość 
400 mm, podest 600x600 mm. Skrzynie mogą wchodzić jedna w drugą.

PLYOMETRIC BOXES H20, H30, H40. Cuboid for plyometric exercises. Plat-
form is made of anti-slip plywood (thickness 18mm), sides and front is made 
of standard plywood. Dimensions of H20: height 200mm, top 450x450mm. 
Dimensions of H30: height 300mm, top 525x525mm. Dimensions of H40: 
height 400mm, top 600x600mm. Plyometric boxes H20, H30 and H40 can 
be a part of a set – could be placed one  in the another.

ZESTAW TRENAŻERÓW NA WSPÓLNEJ PODSTAWIE. Zestaw trenażerów 
na wspólnej podstawie pozwala na dostosowanie przyrządu do aktualnych 
potrzeb treningowych. Wymiana kolejnych elementów jest prosta i szybka. 
Ten wielofunkcyjny przyrząd jest wygodny w eksploatacji i może oddać nie-
ocenione usługi podczas realizacji zadań treningowych. W skład zestawu 
wchodzi:
- atrapa bloku     
- obręcz do celowania    
- przyrząd do pomiaru wyskoku dosiężnego    
- podstawa zestawu z wysuwanym ramieniem.

SET OF TRAINING DEVICES ON A COMMON BASE. Set of training devices 
allows for adjustment of the device for current training needs. Exchange of 
the elements is simple and fast. The set includes: 
- block simulacrum
- training ring
- device to measure height of the reach
- base with extendable arm

PODSIATKA. Podczepiana do dolnej taśmy siatki  za pomocą rzepów. Za-
bezpiecza  obszar pod siatką wzdłuż całego boiska lub tylko w jego części 
podczas ćwiczeń bloku lub obrony.

ADDITIONAL NET INSTALLED BELOW THE VOLLEYBALL NET. Connects 
with the volleyball net by Velcro strips. It is designed to secure space below 
the volleyball net when practicing blocks or defense. 

19437H

1183

1184

1185

19441H

19443
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SŁUPKI DO SIATKÓWKI PRZENOŚNE. Uniwersalny zestaw do użytku w ha-
lach i na boiskach zewnętrznych. Składa się z dwóch słupków aluminiowych 
z regulacją wysokości zawieszenia siatki od 1,55 do 2,43 m. Zamontowany 
układ jezdny  ułatwia ustawianie i transport słupków.

PORTABLE VOLLEYBALL POSTS. For use in halls and outdoor playgrounds. 
It consists of two aluminum posts with adjustable height from 1.55 to 2.43 m. 
Mounted wheels makes it easy to place and transport

PODEST TRENINGOWY H60, H50. Wzmocniona konstrukcyjnie skrzynia 
szczeblowa. Przyrząd pomocniczy do treningów  w piłkę siatkową – służy 
do umieszczenia zawodnika na wysokości ataku lub bloku, znoszący obcią-
żenie do 120 kg. Boki wykonane są z drewna sosny, szczeble i nogi dolne 
ze sklejki liściastej, a wieko ze sklejki antypoślizgowej. Konstrukcja umożli-
wia włożenie podestu H50 do wnętrza podestu H60. Podstawowe wymiary 
H60: podest 600x520 mm, wysokość 580 mm, podstawa 890x600 mm. 
Podstawowe wymiary H50: podest 500x450 mm, wysokość 480 mm, pod-
stawa 770x500 mm.

TRAINING PLATFORM H60, H50. Strengthened bar box designed for 120kg 
load, supporting device for volleyball training  - placing a player at the height 
of an attack or block. Sides are made of pine wood, bars and legs are made 
of hardwood plywood, top is made of anti-slip plywood. Platform H50 can 
be placed  inside the platform H60.Dimensions of H60: top 600x520 mm, 
height 580 mm, base 890x600 mm. Dimensions of H50: top 500x450 mm, 
height 480 mm, base 770x500 mm.

SYGNALIZATOR OPTYCZNO DŹWIĘKOWY DO SIATKÓWKI. Zadaniem 
sygnalizatorów siatkarskich jest sygnalizacja przerw dla odpoczynku lub 
zmian zawodników przez trenerów i sędziego sekretarza, a także dodanie 
atrakcyjności scenografii widowiska siatkarskiego. 
Działanie bezprzewodowe zapewnia bezpieczeństwo podczas gry. Zestaw 
3 -elementowy standard - 3 stojące sygnalizatory optyczno-dźwiękowe (dla 
trenerów obu drużyn i sędziego sekretarza).

LIGHT AND SOUND SIGNALING DEVICE FOR VOLLEYBALL. Its purpose 
is signaling volleyball brakes, changing of the players and increasing of the 
spectacle’s attractiveness. Device is wireless, and made of 3 standing sign-
aling devices (for coaches of both teams and for secretary referee).

19074H

1186

1187

ATRAPA BLOKU POCHYLONA. Wykonana z rurek aluminiowych i wzmoc-
nionej sklejki. Dzięki lekkiej konstrukcji nie obciąża siatki, montowana na 
siatce za pomocą rzepów, kąt 25%.  Atrapa bloku wykorzystywana jest do 
zasłaniania części pola na siatką imitując blok wykonywany przez dwóch 
zawodników. 

INCLINED BLOCK SIMULACRUM. Block simulacrum made of light alumi-
num tubes and strengthened plywood, installed directly on the volleyball 
net by means of Velcro straps. Inclination: 25%. It simulates the block per-
formed by two players. Gaps between the tubes helps to observe move-
ments of the attacker. 

1796

1800
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TABLICA TAKTYCZNA DO SIATKÓWKI. tablica trenerska magnetyczna 
z blokiem do notatek przeznaczona dla trenerów piłki siatkowej. W kom-
plecie magnetyczne kolorowe pionki, uchwyt na kartki oraz blok. Wymiary: 
22,5 x 35 cm.
 
TACTICAL BOARD FOR VOLLEYBALL. Magnetic board for coaches, with 
a notebook, colorful magnetic pawns and holder for sheets of paper. Di-
mensions: 225x350 mm.

STÓŁ DO TENISA ZEWNĘTRZNY. Blat stołu wykonany z płyty HPL o grubo-
ści 5 mm, pokryty emalią matową w kolorze ciemnozielonym, podstawa na 
ramie metalowej, nogi stołu wykonane są z kształtownika stalowego o prze-
kroju kwadratowym 25 mm. Dwa blaty posiadają niezależne zespoły jezdne 
złożone z czterech łożyskowanych, skrętnych kółek o średnicy 10 cm.

OUTDOOR TENNIS TABLE. Table top is made of HPL 5 mm thick, matt 
enamel coated in dark green, the base is made of metal frame, table legs 
are made of steel square profile 25 mm. Two table tops have independent 
wheel systems made of four ball bearing, swivel wheels with diameter of 
10 cm.

ŁAPACZ PIŁEK. Wykonany z lekkiej konstrukcji nie obciąża siatki i może być 
zamocowany wzdłuż całej jej długości, pełniąc funkcję koszy do celowania 
podczas dogrania piłki jak i przyjęcia zagrywki. Wymiar powierzchni chwy-
tającej 100x60 cm.

BALL CATCHER. Light construction can be attached along the entire length 
of the volleyball net, acting as a baskets to aim the ball during serve receiv-
ing and ball passing training. Dimensions of catching area: 100x60cm

1795

2131
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KOSZYKÓWKA NAJAZDOWA MINI. Koszykówka najazdowa MINI, składa-
na, przejezdna, kotwiona do podłogi. 
- posiada wyważoną i odpowiednio obciążoną podstawę z kółkami, da-

jącą stabilność podczas gry oraz umożliwiającą łatwe przemieszczanie 
stojaka,

- dostarczana z kotwami zabezpieczającymi, blokującymi urządzenie 
do podłogi,

- regulowana wysokość obręczy: 245, 260, 275 i 305 cm,
- tablica owalna laminat (szerokość 120),
- z piankową osłoną ochronną,
- pozycja magazynowa (wys. 240 cm)

PORTABLE BASKETBALL STAND MINI. Portable, mobile basketball stand, 
anchored to the floor.

3202

STOJAK DO KOSZYKÓWKI JEDNOSŁUPOWY CYNKOWANY, WYSIĘ-
GNIK 1,6 M. Konstrukcja składa się ze słupa (profil stalowy kwadratowy 
100X100X3 mm) i wysięgnika wyposażonego w ramę służącą do bezpo-
średniego przykręcenia tablicy (bez dodatkowej ramy). Możliwość zmiany 
wysokości tablicy odbywa się poprzez zmianę położenia wysięgnika wzdłuż 
słupa w zakresie od 2600 do 3050. Wszystkie elementy stojaka cynkowane. 
Wykonywany w wersji jednosłupowej o wysięgu 1,6 m do tablic 1,2 x 0,9 m 
(kod 3125) i 1,05 x 1,80 m (kod 3126) laminat bez ramy. Do stojaków należy 
zakupić tuleje montażową (kod 3174). Do stojaka należy dokupić dowolną 
obręcz. Stojak wyposażony w komplet śrub do skręcenia. Spełnia wymogi 
normy EN 1270.

BASKETBALL STAND, ZINC COATED, SINGLE UPRIGHT WITH EXTEN-
SION ARM 1,6M. Construction is made of upright (square, steel profile 
100x100x3mm) and extension arm for installation of backboard (without 
additional frame). Stand is installed in the sleeve. Height adjustment is per-
formed by changing the position of the extension arm on the upright in the 
range of 2600 to 3050mm. All the elements of the stand are zinc coated. 
Stand is made in one version for laminated basketball backboards without 
frame. Complies with EN 1270.

3170C

3171C

STOJAK DO KOSZYKÓWKI JEDNOSŁUPOWY CYN-
KOWANY, WYSIĘGNIK 1,2 M. Konstrukcja składa się ze 
słupa (profil stalowy kwadratowy 100X100X3 mm) i wy-
sięgnika wyposażonego w ramę służącą do bezpośred-
niego przykręcenia tablicy (bez dodatkowej ramy). Moż-
liwość zmiany wysokości tablicy odbywa się poprzez 
zmianę położenia wysięgnika wzdłuż słupa w zakresie 
od 2600 do 3050. Wszystkie elementy stojaka cynkowa-
ne. Wykonywany w wersji jednosłupowej o wysięgu 1,2 
m do tablic 1,2 x 0,9 m (kod 3125) i 1,05 x 1,80 m (kod 
3126) laminat bez ramy. Do stojaków należy zakupić tu-
leje montażową (kod 3174). Do stojaka należy dokupić 
dowolną obręcz. Stojak wyposażony w komplet śrub do 
skręcenia. Spełnia wymogi normy EN 1270.

BASKETBALL STAND, ZINC COATED, SINGLE UP-
RIGHT WITH EXTENSION ARM 1,2M. Construction is 
made of upright (square, steel profile 100x100x3mm) 
and extension arm for installation of backboard (without 
additional frame). Stand is installed in the sleeve. Height 
adjustment is performed by changing the position of 
the extension arm on the upright in the range of 2600 to 
3050mm. All the elements of the stand are zinc coated. 
Stand is made in one version for laminated basketball 
backboards without frame. Complies with EN 1270.
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BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ Z DOLNYM PAŁĄKIEM. Spawana rama bram-
ki o profilu 80x80 mm wykonana ze stopu aluminium, pasy malowane stan-
dardowo w kolorze czarnym. W skład kompletu wchodzą stalowe ramiona 
górne o średnicy 38 mm,  uchwyty mocujące  ramiona  górne do ściany, 
oraz aluminiowy pałąk dolny o średnicy 38 mm, mocowany do płytek pod-
łogowych dwoma pokrętłami śrubowymi. Rama  i pałąk wyposażone są 
w zaczepy do mocowania siatki. Wymiary bramki w świetle 3x2 m, standar-
dowa głębokość bez słupków 1 m, z możliwością skrócenia długości ra-
mion górnych. Wszystkie elementy bramki są połączone ze sobą w sposób 
umożliwiający łatwą wymianę każdego detalu. Bramka spełnia wymagania 
normy PN-EN 749. 

HANDBALL GOAL WALL-MOUNTED. Welded frame is made of aluminium 
profile 80x80mm, strips painted black. The set consists of steel upper arms 
with diameter 38mm, brackets mounting upper arms to the wall and alu-
minium lower frame with diameter of 38mm installed to the floor plates by 
knobs. Main frame and lower frame are equipped with hooks for the net. 
Dimensions of the goal is 3x2m, standard depth is 1,0m with possibility of 
reducing the length of upper arms. All elements of the goal can be easily 
replaced. Complies with PN-EN 749.

BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ MINI 120X180 CM. Bramka aluminiowa stała, 
profil 80x40, dolna rama 75x50n pałąk fi 50 mm; w komplecie siatką.

FOOTBALL GOAL MINI 120X180 CM. Football goal made of aluminium pro-
file 80x40mm,  with the net.

BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ MINI 120X80 CM. Bramka aluminiowa stała, 
profil 80x40, dolna rama 75x50n pałąk fi 50 mm; w komplecie siatką.

FOOTBALL GOAL MINI 120X80 CM. Football goal made of aluminium pro-
file 80x40mm,  with the net

9466

18815H 18816H
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PORĘCZE GIMNASTYCZNE RÓWNOLEGŁE DLA MĘŻCZYZN. Stalowa, 
malowana podstawa, profil fi 60x3mm, cynkowane zawiasy, regulacja wy-
sokości oraz szerokości. Poręcze wykonane ze sklejki bukowej, owalne. 
Ciężka, stabilna, antypoślizgowa podstawa. Regulacja wysokości od 105 
do 195cm, długość poręczy 345cm.

MEN PARALLEL BARS FOR GYMNASTICS EXERCISES. Steel base, paint-
ed, steel profile fi 60x3mm, zinc coated hinges, height and width adjustment. 
Rails in bilaminated beech wood, oval section, heavily weighted, anti slip 
base. Height adjustment from 105 to 195cm, length of the rails is 345 cm.

PORĘCZE GIMNASTYCZNE ASYMETRYCZNE DLA KOBIET. Stalowa, ma-
lowana podstawa, profil fi 60x3mm, cynkowane zawiasy, regulacja wysoko-
ści oraz szerokości. Poręcze wykonane ze sklejki bukowej, owalne. Ciężka, 
stabilna, antypoślizgowa podstawa.

ASYMMETRIC PARALLEL BARS FOR WOMEN. Steel base, painted, steel 
profile fi 60x3mm, zinc coated hinges, height and width adjustment. Rails in 
bilaminated beech wood, oval section, heavily weighted, anti slip base.

PODIUM SKŁADANE. Podium składane (3 częściowe) na konstrukcji sta-
lowej wykonane z blachy, podest z blachy ryflowanej (antypoślizgowy). 
Konstrukcja malowana proszkowo w kolorze aluminium. Napisy wycinane 
laserowo. Wymiary modułów: 
1. Miejsce: 100x100x50 cm.
2. Miejsce: 90x90x40 cm.
3. Miejsce: 80x80x30 cm

FOLDING PODIUM. Podium made of 3 parts, with construction made 
of steel sheet, platform made of riffled steel plate (anti-slip). Construction is 
powder coated in silver matt colour. Laser cut numbers. Dimensions of the 
modules: 
1st place: 100x100x50cm
2nd place: 90x90x40cm
3rd place: 80x80x30cm

9299

DRABINKA KOORDYNACYJNA. Drabinka koordynacyjna jest doskonałym 
przyborem do kształtowania szybkości nóg, koordynacji, równowagi w róż-
nych dyscyplinach sportowych. Doskonale urozmaica zajęcia treningowe 
i szkolnego wychowania fizycznego. Wykonana jest z kolorowego PCV i  ta-
śmy propylenowej.

COORDINATION LADDER. Perfect tool for shaping legs speed, coordina-
tion and balance. It is made of colored PCV and polypropylene tape.

BANDY DO HOKEJA HALOWEGO. Wykonane z drewna sosnowego. Każ-
dy element ma długość 4 m, szerokość 100 mm i wysokość 100 mm. Po-
wierzchnia bandy od strony boiska wyprofilowana jest tak, że pika odbija 
się w dół, zamiast w górę. Bandy malowane są na biały kolor z czerwonym 
paskiem biegnącym po wewnętrznej stronie.

SIDE-BOARDS FOR INDOOR HOCKEY. Made of pine wood. Every part is 
4 m long, 100 mm wide and 100 mm high. Parts are connected by wooden 
pin. The side-board surface facing inward the playing surface is angled 
slightly to encourage the ball to bounce down not up. Painted white with  
red stripe along the entire length.

PŁOTKI KOORDYNACYJNE. Wykonane z rurki metalowej lakierowanej 
proszkowo, wysokość płotków 20, 30 cm.

COORDINATION HURDLES. Made of powder coated metal tube, height: 
20 and 30 cm.

17082H

17083H

1744
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ŁAWKA GIMNASTYCZNA Z NOGAMI STALOWYMI. Płyta górna oraz belka ławki wykonane są z drewna 
iglastego, a podpory środkowe i nogi z kształtowników stalowych. Nogi wyposażone są w antypoślizgo-
we, niebrudzące podłogi stopki. Ławki posiadają jeden zaczep umożliwiający zawieszenie jej na szcze-
blu drabiny gimnastycznej lub w otworze skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 
100 mm może służyć jako równoważnia do ćwiczeń. Wymiary standardowe: dł. 2; 2,5; 3; 4 m, szer. 240 
mm, wys. 310 mm. Ławka spełniają wymogi bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 913.
   
GYM BENCH WITH STEEL LEGS. Top board and beam are made of softwood, middle support and legs 
are made of steel profiles. Legs are equipped with anti-slip, non-marking feet. Benches have a catch that 
allows to hang the benches at the wall-bar or vaulting box. When turned upside down the bench may 
be used as a balance beam 10 cm wide. Standard dimensions: length 2; 2,5; 3 and 4 m, width 240 mm, 
height 310 mm. Comply with PN-EN 913

DRABINKA GIMNASTYCZNA SKŁADANA 2,40X09 M. Przeznaczona jest do indywidualne-
go montażu do  zamocowania na ścianie płaskiej niezabudowanej (pełnej betonowej  lub 
z pełnej cegły). Wymiary gabarytowe drabiny bez okuć wynoszą 2400x900x90 mm, z ką-
townikami na ścianie  2400x990x110 mm. Boki wykonane są z drewna iglastego, a szczeble 
ze sklejki liściastej równoległowarstwowej. W skład zestawu wchodzą dwuczęściowe boki, 
szczeble, komplet elementów złącznych do montażu elementów drabiny oraz kątowniki do 
montażu drabiny  na ścianie. Drabina  pod względem bezpieczeństwa spełnia wymogi nor-
my PN-EN 12346. Wymiary w kartonie: dł. 124 cm, szer. 25 cm, wys. 18 cm

GYM WALL-BAR, FOLDABLE 240X90 CM. designed for individual mounting to the flat wall 
(made of concrete or full bricks). Dimensions: 240x90x9 cm. Sides are made of hardwood, 
bars are made of plywood. Sets consists of sides made of 2 parts, bars, connectors for as-
sembling of the wall-bar and brackets for installation to the wall. Comply with PN-EN 12346. 
Dimensions in the cardboard: 124x25x18 cm.

1499

1301M
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KORT DO  SQUASHA “SQAUASH BALL”. 
Korty przez nas produkowane wyróżnia między innymi:
- powłoki ścian żywiczno-poliuretanowe, bez widocznych spoin pomiędzy 
elementami paneli 
- ściany wielowarstwowe, akustycznie tłumiona kruszywami kwarcowymi
- parkiet z drewna  na amortyzującej konstrukcji legarowej według kryte-
riów WSF
- ściana z szyb 12 mm gr., okucia opływowe duraluminiowe
- opływowe linie autowe, dające efekt załamania lotu piłki
Opcjonalne wyposażenie:
- oświetlenie z montażem                                                    
- siatka z montażem                                                             
- ściany boczne tłumione za pomocą komór
- wypełnianych kruszywem kwarcowym za dopłatą          
Korty badane pod względem wytrzymałości na zużycie, akustycznym, od-
porności na skraplanie się pary wodnej oraz sprężystości, przewidziane 
są na wieloletni okres użytkowania i wykorzystują materiały testowane na 
wielu kortach do squasha w Europie.
Panel ma gęstość 730 kg/m3 i gr 25 mm, i powlekany jest kilkakrotnie ży-
wicami poliuretanowymi.

SQUASH COURT. Wall coatings are made of resin-polyurethane panels, 
with no visible joints between panels. Multi-layer walls have sound dump-
ing capabilities thanks to quartz aggregates. Wooden parquet floor is 
placed on absorbing, beam construction, according to WSF criteria. Wall is 
made of 12mm glass, fittings are made of duralumin. Optional equipment: 
lighting, net, side walls duping by chambers filled with quartz aggregates. 
Squash courts are tested for resistance to wear, acoustic resistance, resist-
ance to condensation and elasticity, Panels have a density 730 kg/m3 and 
thickness 25mm, and have coating made of few layers of polyurethane 
resins.

ROWEREK BIEGOWY DREWNIANY. Rowerek biegowy jest przeznaczony 
dla dzieci w wieku od ok 2-5 lat w zależności od wzrostu dziecka. Wysokość 
siodełka można regulować, dopasowując pozycję w miarę gdy dziecko ro-
śnie. Rowerek pozbawiony jest hamulca, pedałów oraz dodatkowych kółek, 
dzięki czemu dziecko może się skupić na nauce utrzymywania równowagi 
oraz kierunku jazdy. Brak pedałów sprzyja rozwojowi i wzmocnieniu mięśni 
nóżek dziecka, przygotowuje do jazdy na prawdziwym rowerze.
Najważniejsze cechy: 
- dla dzieci w wieku: od 2 do 5 lat
- materiał: sklejka
- antypoślizgowe rączki
- wygodne siodełko wykończone skórą
- 12’’ koła tworzywowe
- regulacja wysokości siedziska
- ogranicznik skrętu
- minimalna wysokość siodełka 38cm

WOODEN BIKE. Wooden bike designer for children aged from 2 to5 years, 
depending on the size of the child. Seat height can be adjusted to fit the po-
sition as the child grows. Because the bike has no pedals, brake and extra 
wheels the child can focus on learning to maintain balance and direction. 
Construction of the bike promotes the development and strengthening of 
leg muscles, preparing child to ride a real bike.
Bike is made of plywood, has non-slip handles and 12” wheels with turning 
limiter. Height adjustable seat is covered with leather, minimum seat height 
is 38 cm.

MATERACE ASEKURACYJNE NA DRABINKI GIMNASTYCZNE. 
Pokrowiec – szyty, góra i boki wykonane ze specjalnego materiału PCV jed-
nostronnie powlekanego, spód materaca z materiału antypoślizgowego.
Wypełnienie – wysokogatunkowa, lekka i sztywna pianka polietylenowa 
24 kg/m3. Charakterystyczną cechą jest system do wieszania materacy na 
drabinkach. Ten typ materacy przeznaczony jest do zabezpieczenia drabi-
nek podczas gier zespołowych. Po zdjęciu materacy i położeniu ich na pod-
łodze można wykorzystywać je do ćwiczeń gimnastycznych. Materac te są 
doskonałym rozwiązaniem w małych salach gimnastycznych.

MATTRESS INSTALLED ON THE GYM WALL-BAR. Designed to protect wall-
bars and players during team games, after removing the mattresses can be 
used for exercises, or to create n exercise field thanks to Velcro straps. Cover 
is made of soft PCV, bottoms are made of anti-slip material. Filling is made 
of super light PE foam. Excellent solution for small gyms where there is no 
place to storage mattresses.
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MATERACE POD ŚCIANKĘ WSPINACZKOWĄ. Materace asekuracyjne pod 
ścianki wspinaczkowe są wykonane z bardzo wytrzymałego materiału PCV. 
Wypełnienie materacy stanowi pianka wysokiej jakości, z kolei układ róż-
norodnych pianek zapewnia optymalna asekurację oraz łatwość chodzenia 
po materacach. Istnieje możliwość wykonania dowolnego materaca pod 
względem grubości, rozmiarów oraz kształtu.

PROTECTIVE MATTRESS FOR CLIMBING WALL. Made of very durable PCV 
material. Filling is made of system of various foams, ensuring optimum safe-
ty and ease of walking mattress. There is a possibility of producing mattress 
in different dimensions, thickness and shapes.

ŚCIANKA TENISOWA  – Konstrukcja ściany: wolnostojąca, paraboloidalna 
ściana do gry w tenisa, zbudowana jest z prefabrykatów o wym. 1x1m i 

grubości 20mm.
• Wysokość ściany wynosi 3m.
• Optymalna szerokość dla jednego gracza jest 4m (ale może być dowolnie 
długa).
• Montaż trwa kilka godzin. Może być zdemontowana i zmontowana po-
wtórnie.
• Ściana jest wykonana z wykorzystaniem bardzo zaawansowanych tech-
nologii.
• Zalety użytkowe ściany:
Odpowiednio dobrany, paraboloidalny kształt ściany koryguje wpływ gra-
witacji na trajektorię piłki. Lot powracającej piłki jest identyczny jak odbicie 
przeciwnika przy grze na pełnym korcie. Gra na takiej ścianie nie wymaga 
partnera a jest równie intensywna i przyjemna jak gra na korcie.

TENNIS WALL – construction: freestanding, parabolic wall tennis play, made 
of prefabricated elements of dimension 1x1m and thickness 20mm.
• Height of the wall is 3m
• Optimal width for one player is 4m
• Installation takes couple of hours, wall can also be reassembled.
• Wall is made using advanced technologies, construction is reported in 
Polish Patent Office.

Advantages of the wall: carefully selected shape of the wall corrects the ef-
fect that gravity has on the ball trajectory. Trajectory of the returning ball is 
the same as the return of the real player during game on the full court. On 
the flat wall ball has to be bounced about 1,5m above the ground to return 
to the player. On the parabolic wall, ball that bounce “just above the net” 
will return to the player. Furthermore, the trajectory of the very low balls is 
corrected and the ball returns to the game. Parabolic tennis wall doesn’t 
has to be a complementary part of the tennis court – it can be independent 
sports object.

BRAMKI DO FOOTBALLU AMERYKAŃSKIEGO. Bramka do futbolu ame-
rykańskiego:
• konstrukcja aluminiowo-stalowa,
• wysokość H=915 cm,
• wysięg 183 cm,
• szerokość w świetle 564 cm,
• wysokość poprzeczki 305 cm,
• malowana proszkowo,
• montowana w tulejach,
• wyposażona w osłony bezpieczeństwa,
• zgodna z przepisami NFL.

AMERICAN FOOTBALL GOALS. Construction made of steel and aluminum, 
powder coated profiles. Height 915 cm, extension 183 cm, width 564 cm, 
height of the side posts 305 cm. Installed in the sleeves, equipped with 
safety padding. Goals meet the requirements of NFL regulations.
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1761
TRENAŻER - ATRAPA BLOKU. Wykorzystywana jest d o zasłaniania części pola gry, imi-
tując blok wykonany przez dwóch zawodników. Tarcza blokująca o wymiarach 1000 x 500 
mm wykonana ze sklejki oraz pianki poliuretanowej obitej skórą ekologiczną daje efekt 
amortyzacji piłki. Płynna regulacja kąta nachylenia tarczy pozwala na trening z wykorzysta-
niem atrapy bloku w różnych sytuacjach gry. Regulacja wysokości daje możliwość zasto-
sowania tego przyrządu do ćwiczeń z różnymi grupami wiekowymi. Do zestawu dołączona 
jest przeciwwaga o masie 50 kg.

VOLLEYBALL BLOCK SIMULACRUM. Used to cover the area of the game to imitate block 
performed by two players. The blocking target/shield 1000 x 500 mm is made of plywood 
and polyurethane foam covered with natural leather. Smooth adjustment of angle of depres-
sion allows training of ball catching when blocked as well as the training of the block itself.  
Height is adjusted with two screws. Counterweight 50 kg included. 

PODEST TRENINGOWY SKŁADANY DO PIŁKI SIATKOWEJ. Wielofunkcyjny 
przyrząd do zastosowania w sytuacjach wymagających uderzania i chwy-
tania piłki na pułapie atakujących. Masywna podstawa podestu wykonana 
jest z drewna bukowego. Posiada zespół jezdny z blokadą, składający się 
z czterech skrętnych kół O 125 mm, umożliwiający przemieszczanie przy-
rządu w dowolne miejsce oraz zablokowanie go podczas użytkowania.  
Posiada dwie składane stabilne płyty ze sklejki o gr. 18 mm z obramowa-
niem zewnętrznym, umożliwiającym położenie na niej wózka z piłkami.  
Wymiary: 2000 x 1200 x 600 mm; po złożeniu: 1200 x 400 x 1430 mm. 

VOLLEYBALL FOLDABLE TRAINING PLATFORM. Multifunctional device for 
volleyball training, exploited in situations requiring hitting and catching the 
ball at the attacker’s level. Massive platform made of beech wood, equipped 
with carriagable system (set of 4 movable wheels, diameter 125) which ena-
bles easy transport and blocking when used. 
It contains two foldable stable 18 mm plywood boards with outer edging, 
which enables placing the ball trolley at the top.
Measurements: 2000 x 1200 x +600 mm, folded: 1200 x 400 x 1430 mm.

PODEST TRENINGOWY STAŁY ZE SKŁADANĄ PÓŁKĄ. Przyrząd niezbęd-
ny, nie tylko w profesjonalnej siatkówce, do doskonalenia gry w przyjęciu 
zagrywki, bloku i obronie. Konstrukcja skrzyniowa wykonana ze sklejki li-
ściastej i listew bukowych. Na jednym dłuższym boku zamocowana jest 
składana półka 1000 x 550 mm, służąca do stawienia wózka z piłkami. Po-
siada sześć stopek antypoślizgowych. Na jednym boku podestu zamonto-
wane są cztery skrętne kółka O 75 mm służące do przemieszczania. 
Wymiary: 1800 x 1200 x 620 mm; po złożeniu: 1250 x 620 x 1900 mm. 

VOLLEYBALL STABLE TRAINING PLATFORM. An essential device not only 
for professional volleyball, but also used for improvement of serves receiv-
ing, block and defense training. Box construction made of plywood and 
beech boards. The longer edge of device is equipped with foldable shelf 
1000x500 mm, which enables placing the trolley with balls at the top. The 
device is equipped with 6 anti-slip hoofs. At the front 4 wheels (diameter 75) 
enabling transport. 
Measurements: 1800 x 1200 x 620 mm, folded:1250 x 620 x 1900 mm.

nowości // new
kod / code nazwa / name

1761 trenażer - atrapa bloku
/ volleyball block simulacrum

1769 podest treningowy składany do piłki siatkowej
/ volleyball foldable training platform

1757 podest treningowy stały do piłki siatkowej
/ volleyball stable training platform

1770 radar – obręcz treningowa do siatkówki
/ volleyball training ring

1771 paletka treningowa do siatkówki
/ volleyball training racket

1772 chwytak piłki siatkowej
/ volleyball ball grasper

9248 rama siatkowa wolnostojąca
/ frame with net

1769

1757
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CHWYTAK PIŁKI SIATKOWEJ. Wykonany jest z rury aluminiowej oraz te-
leskopowych ramion zakończonych gumową nakładką. Utrzymanie piłki 
na stałej wysokości pozwala na naukę i doskonalenie ataku z zachowa-
niem właściwej struktury ruchu dojścia i uderzenia piłki.

VOLLEYBALL BALL GRASPER. Made of aluminum pipe and telescopic 
arms tipped with rubber caps. Positioning the ball at the same, stable 
height enables exercising and perfection of an attack, maintaining at the 
same time correct structure of movement and ball hitting.

9248

RAMA SIATKOWA WOLNOSTOJĄCA. Urządzenie przydatne w tre-
ningu różnych gier sportowych oraz do zabaw z dziećmi. Rama 
o wym. 130 x 130 cm, wykonana z rury stalowej, malowanej prosz-
kowo. Siatka o wym. 100 x 100 cm, o oczku 4 x 4 cm, mocowana do 
ramy za pomocą napinającej linki. Ramę można ustawić pod dzie-
więcioma różnymi kątami. Naprężona siatka sprężynując wyrzuca 
piłkę pod określonym kątem, stwarzając stałe warunki do wystawie-
nia, dogrania lub uderzenia piłki.

FRAME WITH NET. Device designed for training of many different 
disciplines, as well as for game with children. 
Measurements of frame: 130 x 130 cm, made of steel pipe powder 
painted. Net measures 100 x 100 cm, mesh 4 x 4 cm, is fixed to the 
frame with a tension cord. The frame can be positioned at 9 different 
angles. Tighten net, springs, throwing the ball at different angles, 
which gives great opportunities and possibilities for training.

RADAR – OBRĘCZ TRENINGOWA DO CELOWANIA. Przyrząd wy-
korzystywany przez wystawiających i dogrywających piłkę podczas 
treningu indywidualnego i fragmentów gry. Średnica obręczy wynosi 
600 mm. Obręcz osadzona jest na specjalnym przegubie, który daje 
możliwość dostosowania kąta ustawienia do piłek o różnej trajektorii. 
Radar posiada także możliwość regulacji wysokości w granicach 1650 
– 3050 mm do początku obręczy.

VOLLEYBALL TRAINING RING. Ring is used for serve training . The 
diameter is 600 mm. The ring is placed on a special joint, enabling 
adjustment of the ring. The device has also height adjustment system 
(1650-3050 from the front of the ring).

PALETKA TRENINGOWA DO SIATKÓWKI. Wykonana w całości 
ze sklejki. Rękojeść o grubości 15 mm wyprofilowana do ułożenia 
dłoni stosowanego podczas odbicia piłki siatkowej sposobem obu-
rącz dolnym. Duża płaszczyzna odbicia gwarantuje powtarzalność 
ćwiczenia przy zachowaniu prawidłowych kątów ułożenia ramion. 
Paletka oklejona jest od spodu 5 mm grubości pianką chroniącą 
nadgarstki. 

VOLLEYBALL TRAINING RACKET. Made of plywood. The grip is 
made of 15 mm thick profiled plywood, adapted for volleyball ball 
reception. The device forces the player to position the hand accu-
rately. Big surface of the ball return guarantees repeatability of an 
exercise at correct positions of arms. 5 mm thick foam is glued to 
the bottom of the racket for wrist protection.

1772

1770

1771
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ŁAWKA GIMNASTYCZNA Z NOGAMI STALOWYMI. Płyta górna oraz belka 
ławki wykonane są z drewna iglastego, a podpory środkowe i nogi z kształ-
towników stalowych. Nogi wyposażone są w antypoślizgowe, niebrudzące 
podłogi stopki. Ławki posiadają jeden zaczep umożliwiający zawieszenie 
jej na szczeblu drabiny gimnastycznej lub w otworze skrzyni gimnastycznej. 
Po odwróceniu belka ławki o szerokości 100 mm może służyć jako równo-
ważnia do ćwiczeń. Wymiary standardowe: dł. 2; 2,5; 3; 4 m, szer. 240 mm, 
wys. 310 mm. Ławka spełniają wymogi bezpieczeństwa zawarte w normie 
PN-EN 913.
   
GYM BENCH WITH STEEL LEGS. Top board and beam are made of soft-
wood, middle support and legs are made of steel profiles. Legs are equipped 
with anti-slip, non-marking feet. Benches have a catch that allows to hang 
the benches at the wall-bar or vaulting box. When turned upside down the 
bench may be used as a balance beam 10 cm wide. Standard dimensions: 
length 2; 2,5; 3 and 4 m, width 240 mm, height 310 mm. Comply with PN-
EN 913
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ŁAWKI GIMNASTYCZNE. Wykonane są z drewna iglastego lub liściastego.
Nogi drewniane posiadają niebrudzące plastikowe stopki, nogi stalowe po-
siadają kółeczka ułatwiające jej przemieszczanie. Wsporniki stalowe łączą-
ce elementy ławki, usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz 
bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg 
są zaokrąglone. Ławki posiadają stały zaczep umożliwiający zawieszanie 
na drabinkę, drążek lub skrzynię gimnastyczną. Po odwróceniu belka ławki 
o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia. Ławki spełniają wymogi 
normy EN 913.

GYMNASTIC BENCHES. Made of softwood or hard wood, wooden legs 
have non-slip plastic feet, steel legs have wheels which enable movement. 
Strengthened steel brackets connecting elements of bench stiffen its con-
struction and assure stability and safety. All edges of the board, beam and 
legs are rounded. Benches have a stable striker that allows hanging the 
benches on the gym wall-bar, rehabilitation bar or vaulting box. When turned 
upside down may be used as a balance beam 10 cm wide. Benches comply 
with EN 913 standard requirements.

ławki gimnastyczne // gymnastic benches
kod / code nazwa / name

1301 ławka gimnastyczna drewniana 2 m
/ wooden gymnastic bench 2 m

1319 ławka gimnastyczna drewniana 2,5 m
/ wooden gymnastic bench 2,5 m

1302 ławka gimnastyczna drewniana 3 m
/ wooden gymnastic bench 3 m

1303 ławka gimnastyczna drewniana 4 m
/ wooden gymnastic bench 4 m

1316 ławka gimnastyczna z nogami metalowymi i kółkami 2 m
/ wooden bench with metal legs and wheels 2 m

1317 ławka gimnastyczna z nogami metalowymi i kółkami 3 m
/ wooden bench with metal legs and wheels 3 m

1318 ławka gimnastyczna z nogami metalowymi i kółkami 4 m
/ wooden bench with metal legs and wheels 4 m

1301M ławka gimnastyczna z nogami stalowymi
/ gym bench with steel legs

zaczep stały / stable catch 
1303 1302 1301

1316

1318

kółeczka zamontowane do nóg ławki ułatwiają jej przemieszczanie
/ additional wheels mounted to legs enable their move



20 // Katalog produktów 8 // Catalogue of products 8 

DRABINY GIMNASTYCZNE. Boki drabiny wykonane z drewna iglaste-
go, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej. Dostępne w wersjach 
pojedynczych (1 pole ćwiczebne) lub podwójnych (2 pola ćwiczebne). 
Spełniają wymagania normy EN 913.

GYM WALL-BARS. Sides are made of softwood, bars made of plywood. 
Wall-bars are available as a single version (1 exercising field) or as 
a double version (2 exercising fields). Wall-bars meet the requirements 
of EN 913 standard.

DRĄŻEK REHABILITACYJNY SKŁADANY NA DRABINĘ. Drążek Ø 30 mm 
wykonany z klejonego drewna bukowego, wzmocniony wewnętrznie prętem 
stalowym. Ruchome ramiona umożliwiają regulację wysokości i odległości 
drążka od drabiny. Maksymalne statyczne obciążenie 120 kg. Urządzenie 
przeznaczone do ćwiczeń ogólnorozwojowych, korekcyjnych, rehabilitacyj-
nych wpływających na wzmocnienie mięśni obręczy barkowej, mięśni brzu-
cha oraz rozciąganie szczelin międzystawowych. Zgodny z normą EN 913.

FOLDABLE BAR FOR WALL-BARS. Bar Ø 30 mm made of glued beech-
wood,  strengthened by means of metal rod inside. Adjustable height of 
bar and its distance from gym wall-bars. Maximum user’s weight – 120 kg. 
The device is intended for corrective and rehabilitation exercises especially 
useful for strengthening the body’s postural muscles. Foldable bar complies 
with EN 913 standard.

1402 1404

8137

drabiny gimnastyczne // gym wall bars 
kod / code nazwa / name

8120 drabina gimnastyczna pojedyncza 2,25 x 0,9 m
/ single gym wall-bar 2,25 x 0,9 m

1402 drabina gimnastyczna pojedyncza 2,5 x 0,9 m
/ single gym wall-bar 2,5 x 0,9 m

1401 drabina gimnastyczna pojedyncza 3,0 x 0,9 m
/ single gym wall-bar 3,0 x 0,9 m

1461 drabinka gimnastyczna podwójna 2,25 x 1,8 m
/ double gym wall-bar 2,25 x 1,8 m

1405 drabina gimnastyczna podwójna 2,5 x 1,8 m
/ double gym wall-bar 2,5 x 1,8 m

1404 drabina gimnastyczna podwójna 3,0 x 1,8 m
/ double gym wall-bar 3,0 x 1,8 m

8106 drabina rehabilitacyjna 2,5 x 0,9 m
/ rehabilitation wall-bar 2,5 x 0,9 m

8157 drabina rehabilitacyjna 3,0 x 0,9 m
/ rehabilitation wall-bar 3,0 x 0,9 m

1423 drabina rehabilitacyjna z nakładką 2,5 x 0,9 m
/ rehabilitation wall-bar with head section 2,5 x 0,9 m

1725 okucia drabiny pojedynczej mocowanej do ściany (pojedynczo)
/ single wall bar brackets (single installation to the wall)

1719 okucia drabiny pojedynczej mocowanej do ściany (szeregowo)
/ single wall bar brackets (serial installation to the wall)

1721 okucia drabiny pojedynczej mocowanej na kątowniku (pojedynczo)
/ single wall bar brackets (single installation on steel construction)

1723 okucia drabiny pojedynczej mocowanej na kątowniku (szeregowo)
/ single wall bar brackets (serial installation on steel construction)

1726 okucia drabiny podwójnej mocowanej do ściany (pojedynczo)
/ double wall bar brackets (single installation to the wall)

1720 okucia drabiny podwójnej mocowanej do ściany (szeregowo)
/ double wall bar brackets (serial installation to the wall)

1722 okucia drabiny podwójnej mocowanej na kątowniku (pojedynczo)
/ double wall bar brackets (single installation on steel consrtuction)

1724 okucia drabiny podwójnej mocowanej na kątowniku (szeregowo)
/ double wall bar brackets (serial installation on steel construction)

8137 drążek rehabilitacyjny składany na drabinę
/ rehabilitation bar for gym wall-bar

8138 nakładka na drabinę metalowa
/ metal head section for gym wall-bar

8108 poduszka na drabinę
/ cushion for gym wall-bar

1410 krata do przeplotów 5 x 1,7m
/ lattice ladder 5 x 1,7 m
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Poduszka na drabinę. Spód wykonany 
ze sklejki liściastej, wyściółka pokryta skó-
rą syntetyczną. Posiada metalowe uchwyty 
do zawieszania na drabinkę. urządzenie 
szczególnie przydatne do rozciągania mięśni 
piersiowych przy okrągłych plecach i choro-
bie scheuermanna.

Cushion for gym wall-bar. A pad of 
plywood board, cushion covered with syn-
thetic leather, metal fastenings for mounting 
on wall-bars. a very useful device, especially 
in extending the pectoral muscles in cases of 
schauermann’s disease and rounded back 
(hyperkyphosis).

nakładka na drabinę. drążek Ø 30 mm  
wykonany z klejonego drewna bukowego, 
wzmocniony wewnętrznie prętem stalowym, 
boki metalowe. montowana na drabince 
na dowolnej wysokości. Praktyczna w ćwicze-
niach gimnastyczno-korekcyjnych, zwłaszcza 
w zestawie z poduszką zawieszaną na dra-
binkę.

head seCtion for gym wall-bars. 
bar Ø 30 mm made of glued beechwood,  
strengthened by means of metal rod inside, 
metal sides. it can be mounted on gym wall-
bar at any height. a very useful set during 
gymnastic and corrective exercises, especial-
ly together with a  cushion for gym wall-bar.

drabiny gimnastyCzne z nakładką. 
Pojedyncze lub podwójne. umożliwiają roz-
szerzenie zakresu ćwiczeń wykonywanych 
na standardowych drabinkach o dodatkowe 
ćwiczenia korekcyjne.

gym wall-bars with head seCtion. 
single or double. a wider range of exercises 
than standard gym wall-bars. additional cor-
rective exercises.

DrAbiny gimnAStyczno-rehAbili-
taCyjne. Przeznaczone do wyposażenia 
salek gimnastyczno-korekcyjnych i mieszkań. 
bardzo praktyczne dla prowadzenia ćwiczeń 
z zastosowaniem drążka składanego, na-
kładki i poduszki.

rehabilitation wall-bars. destined for 
gymnastic and corrective halls equipment, 
as well as for a private use. Very practical for 
exercises with foldable bar, head section and 
cushion.

okuCia do drabin. komplet wsporników 
stalowych (kątowników), elementów złącz-
nych oraz klocków drewnianych dystanso-
wych, umożliwiających montaż drabinek 
pojedynczo lub szeregowo bezpośrednio 
do ściany lub na konstrukcjach stalowych 
(w zestawie nie ma śrub rozporowych do mo-
cowania kątowników).

WAll-bAr brAcketS. set of metal brack-
ets (angle bars), connecting elements and 
wooden distance  blocks for gym wall bars 
assembly – as a single unit or in line, directly 
to the wall or to steel construction (the set 
does not contain stretcher screws for angle 
bracket assembly).

krata gimnastyCzna do PrzePlotów. 
boki wykonane z drewna iglastego, szczeble 
ze sklejki równoległowarstwowej. szerokość 
1700 mm, wysokość 5000 mm. w skład 
kompletu wchodzą szyny nośne, zespół rolek 
do przesuwania kraty oraz zaczepy podłogo-
we. urządzenie o trzech lub czterech polach 
ćwiczebnych, przeznaczone do wykonywania 
ćwiczeń wolnych indywidualnych lub grupo-
wych. spełnia wymogi normy en 12346.

lattiCe ladder. sides made of soft wood, 
bars made of hard parallely laminated  ply-
wood. width: 1700 mm, height: 5000 mm. 
the ladder is equipped with carrying rails, 
set of rolls for ladder transportation and floor 
catches.  device with three or four exercising 
fields destined for individual or group exercis-
ing. Complies with en 12346

8138

1410

1423 8106

8108
1725/1726

1721/1722
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gimnastyka dla dzieci // gymnastic for children
kod / code nazwa / name

1133 skrzynia szczeblowa h=660, l=940 / bar box h=660, l=940

1134 skrzynia szczeblowa h=560, l=830 / bar box h=560, l=830

1135 skrzynia szczeblowa h=460, l=710 / bar box h=460, l=710

1136 skrzynia szczeblowa h=360, l=600 / bar box h=360, l=600

1137 skrzynia szczeblowa h=260, l=480 / bar box h=260, l=480

1444 drabinka schodkowa 2,5 m z zaczepem / step ladder

1445 belka do balansowania 2,5 m / balance beam 2,5 m

1446 kładka 2,5 m do balansowania z zaczepem
/  balance gangway 2,5 m with catch

1447 drabinka 1,5 m z zaczepem / wall-bar 1,5 m with catch

1138 skrzynia szczeblowa bez wieka h=460, l=710
/ bar box without upper part h=460, l=710

1438 drabina do przeplotów 2,25 x 0,9 m / lattice ladder 2,25 x 0,9 m

1439 drabina gimnastyczna 2,25 x 0,9 m / wall-bar 2,25 x 0,9 m

1440 drabina siatkowa 2,25 x 0,9 m / reticular ladder 2,25 x 0,9 m

1441 drabina z drążkami pionowymi / wall-bar with vertical bars

1442 drabina – rama do ćwiczeń 2,25 x 0,9 m
/ wall-bar – exercise frame 2,25 x 0,9 m

1715 wałek do ćwiczeń ø 250 mm / exercise shaft ø 250 mm

1716 lina do wspinania 2 m / climbing rope 2 m

1717 okucia do zestawu drabin / wall-bar brackets

1324 bujak ławki / swaying element for bench

1132 skrzynia gimnastyczna szczeblowa 2-częściowa / bar box-2 parts

1324

bujak ławki. Proste urządzenie, z zastosowaniem którego ławka gimna-
styczna zmienia się w mini huśtawkę. wykonany z drewna liściastego.

equilizer of bench. a simple device used for transforming a gymnastic 
bench into a mini swing. made of softwood.

1137

1136

1135

1134

1133

Skrzynie SzczebloWe wykonane z drewna iglastego, 
szczeble i wieko ze sklejki. komplet składa się z 5 części o róż-
nych wysokościach, umożliwiających ustawienie dowolnych 
torów do zajęć sprawnościowych.

Vaulting boxes ComPosed of bars, made of softwood, 
bars and lid made of plywood. a set consists of 5 parts of 
various heights each, enabling to set up an optional truck for 
exercises.
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drabiny dla dzieCi, wymiar 2,25 x 0,9 m. dra-
biny można montować pojedynczo lub w dowolne 
zestawy. specjalny komplet okuć pozwala na uło-
żenie drabin w różnych wariantach, zapewniając 
tym samym zwiększenie liczby wykonanych ćwi-
czeń i atrakcyjność zabawy dla dzieci.

wall bars for Children, size 2,25 x 0,9 m. 
it can be fixed as a single module or in multiple 
number of them, depending on needs. a special 
set allows various positions of wall bars increas-
ing number of exercises and their attractiveness 
for children.

skrzynia szCzeblowa bez wieka. boki wykonane z drewna iglastego, 
szczeble ze sklejki równoległowarstwowej. urządzenie przeznaczone do za-
jęć sprawnościowo-ruchowych dla dzieci. wymiary: 700 x 710 x 460 mm. 
spełnia wymogi normy en 916.

Vaulting box without CoVer. sides are made of softwood, bars made 
of parallely laminated plywood. the device  is designed for agility and mobil-
ity training for children. measurements: 700 x 710 x 640 mm Complies with 
en916

1438

1439

1440

1441

1442

1715

1138

1132

skrzynia gimnastyCzna szCzeblowa 2-CzęśCiowa. boki wykona-
ne z drewna bukowego, szczeble oraz pokrywa dolna wykonane ze sklej-
ki. wieko skrzyni wykonane w wersji typowej dla skrzyni gimnastycznej. 
na szczeblach skrzyni można zaczepić kładkę lub belkę do balansowania, 
ławeczkę gimnastyczną lub drabinkę schodkową, rozszerzając zakres wy-
konywanych przez dzieci ćwiczeń ogólnorozwojowych. wymiary podstawy: 
1250 x 825 x 850 mm.

two-Part Vaulting box made of bars. sides are made of softwood, 
bars and lower cover are made of plywood. the cover of the device is typical 
for vaulting boxes. bars of the device enable hooking  the balance beam or 
gangway, gymnastic bench or step ladder on it, which diversifies exercises 
for children.

drabinka sChodkowa, belka do ba-
lansowania, kładka do balansowa-
nia i drabinka 1,5 m. wykonane z drewna 
iglastego, służą do ćwiczeń poprawiających 
koordynację ruchową u dzieci. wykorzystane 
w układzie ze skrzyniami, umożliwiają budo-
wę różnych torów do ćwiczeń. zgodne z nor-
mą en 913.

the set Contains: steP ladder, bal-
anCe beam, balanCe gangway and 1,5 
m wall bar. made of softwood, destined for 
children mobility coordination improvement. 
when combined with vaulting boxes, can be 
used for building different exercise paths for 
children.

1444

1447

1446

1716

1717

1717

1445
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zestaw dla dzieCi do ćwiCzeń 
gimnastyCznyCh. zestaw umożliwia 
wykonywanie, poprzez zabawę, ćwi-
czeń gimnastycznych, wspierających 
rozwój psychofizyczny dzieci. Poprzez 
wariantowe zestawienie poszczególnych 
elementów, stopień trudności wykony-
wanych ćwiczeń może być odpowiednio 
zwiększany.

gymnastiC exerCises’ set for 
Children. the set enables carrying out 
gymnastic excercises through playing, 
which supports children’s psycho-physi-
cal developement. by varriant joining of 
particular elements, difficulty level of ex-
cercises can be adequately increased.

6422h

6452h 13194h 5869h

14909h
14701h

5868h 14908h

5870h
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trójkąt gimnastyCzny. urządzenie zabawowo-gimnastyczne dla dzie-
ci. konstrukcja wykonana ze sklejki. jeden z boków składa się z ramy siatko-
wej, na ściankach bocznych znajdują się dwa otwory na wejście. wymiary: 
1200 x 1200 x 1200, dł. 1000 mm.

gymnASticS triAngle. a playing/training device for children. the con-
struction is made of plywood, one side composes  net frame. there are slots 
positioned at two other sides of the device, destined for getting inside.

taborety zabawowe. wykonane są w całości ze sklejki. komplet składa 
się z 10 sztuk taboretów o różnych długościach, z których można zbudować 
tory przeszkód do zajęć sprawnościowych dla dzieci.

Agility neSting tAbleS are made of plywood. the complete set includes 
10 tables of different length, which can be used to build up obstacle course 
for fitness classes for children.

wózek ergo. urządzenie zabawowe usprawniające koordynację ruchową 
u dzieci. wykonane ze sklejki i 4 skrętnych kółeczek o niebrudzącej bieżni. 
wycięcia wózka dostosowane są do szerokości taboretów zabawowych. 
wymiary: 390 x 600 mm.

trolley ergo. Playing device designed for children mobility coordination 
improvement. made of softwood and 4 steering wheels with non-marking track. 
Cuts are adapted to the agility nesting tables. measurements: 390 x 600 mm

gimnastyka dla dzieci // gymnastic for children 
kod / code nazwa / name

1449 trójkąt gimnastyczny
/ gymnastic triangle

9108 wózek ergo
/ trolley ergo

9730 taborety zabawowe
/ agility nesting tables

13194h skrzynia 4-częściowa 85 x 70 x 120 cm
/ 4-part vaulting box 85 x 70 x 120 cm

14701h koło 120 x 30 cm
/ circle 120 x 30 cm

5868h półkole 120 x 30 x 60 cm
/ semicircle 120 x 30 x 60 cm

5869h schody 90 x 60 x 60 cm
/ steps 90 x 60 x 60 cm

6452h kostka 40 x 50 x 60 cm
/ cube 40 x 50 x 60 cm

5870h kostka 120 x 30 x 30 cm 
/ cube 120 x 30 x 30 cm

14909h mostek 60 x 30 x 30 cm
/ bridge 60 x 30 x 30 cm

6422h klin 100 x 85 x 40/27 cm 
/ wedge 100 x 85 x 40/27 cm

14908h półksiężyc 60 x 30 x 50 cm 
/ half moon 60 x 30 x 50 cm

1449

9730

9108
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gry i zabawy // games 
nazwa / name

piłka skacząca z rogami 70 cm niebieska
/ jumping ball with grip handles 70 cm, blue

piłka skacząca z uchem 60 cm niebieska
/ jumping ball with a handle 60 cm, blue

ringo / ringo 

gwizdek metalowy / metal whistle

gwizdek plastikowy z kulką / plastic whistle 

skakanka drewniana 3 m / skipping rope 3 m

skakanka 240 cm / skipping rope 240 cm 

skakanka rzemienna 250 cm / trap skipping rope 250 cm 

skakanka 280 cm / skipping rope 280 cm 

woreczek szkolny / school sack 

szarfa szkolna / school sash 

zestaw hantli 2 x 2 kg / dumb-bells’ set 2 x 2 kg 

hantle 3 kg tworzywo / dumb-bells 3 kg , plastic 

pachołek (grzybek) 50 szt. / cone 50 pcs 

pachołek (40 szt.) / cone (40 pcs) 

karimata 12 mm / carimat (foam pad) 

piłka gumowa gładka / rubber ball, plain

hula hop / hoop 

ekspander gumowy / chest expander 

ekspander 5-gumowy / chest expander (5 rubber ropes) 

pachołek 37,5 cm z otworami / cone 37,5 cm with holes
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Skrzynie gimnAStyczne od wielu lat używane są do wykonywania ćwi-
czeń ogólnorozwojowych. segmenty skrzyni wykonane ze sklejki liściastej, 
narożniki i czopy z twardego drewna. wysoką sztywność każdego segmentu 
zapewnia łączenie poszczególnych jego elementów poprzez klejenie i skrę-
canie, a stabilność całej skrzyni zapewniają pasowne czopy. górny segment 
skrzyni pokryty jest naturalną lub sztuczną skórą. skrzynie wykonywane są 
w wersji z wózkiem lub bez wózka, w odmianach 1-, 5-, 6- i 7-częściowych, 
o kształtach trapezu (skośna), prostopadłościanu. spełniają wymogi normy 
en 916.

Vaulting boxes. for many years vaulting boxes are used for general exer-
cises. box segments are made of plywood, corners and tenons made of hard-
wood. gluing connections assure high rigidity of each segment and tenons 
assure stability of the whole boxes. upper segment is covered with natural or 
synthetic leather. roller system allows for easy transportation. 1-, 5- 6-, 7- part 
available (various shapes i.e. trapezoid, rectangular prism). Vaulting boxes 
meet en 916 standard requirements.

skrzynie gimnastyczne // vaulting boxes 
kod / code

nazwa / nameskaj
/ synthetic
leather

skóra
/ natural
leather

8104 - skrzynia rehabilitacyjna 1-częściowa
/ rehabilitation box [1 part]

1103 1125 skrzynia gimnastyczna 5-częściowa skośna
/ vaulting box [5 parts]

1106 1126 skrzynia gimnastyczna 5-częściowa skośna z wózkiem
/ vaulting box with roller system [5 parts]

1128 1161 skrzynia gimnastyczna 5-częściowa delta z wózkiem
/ vaulting box delta with roller system [5 parts]

1101 1173 skrzynia gimnastyczna 6-częściowa prosta 
/ vaulting box straight [6 parts]

1102 1144 skrzynia gimnastyczna 6-częściowa prosta z wózkiem 
/ vaulting box with roller system [6 parts]

1109 - skrzynia gimnastyczna 7-częściowa
/ vaulting box [7 parts]

1110 - skrzynia gimnastyczna 7-częściowa z wózkiem
/ vaulting box with roller system [7 parts]

8104

1109

1103

wózek skrzyni / roller system

1101
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odskocznie // springboards
kod / code nazwa / name

1201 odskocznia gimnastyczna „lampart 1”
 / springboard „lampart 1”

1204 odskocznia gimnastyczna „lampart” (bez pokrycia)
 / springboard „lampart” (without cover)

1205 odskocznia gimnastyczna „gepard”
 / springboard „gepard”

1208 odskocznia gimnastyczna „Pantera” 
/ springboard „Panther”

1212 odskocznia szkolna
 / gymnastics spring board for school

oDSkoczniA gimnAStycznA lamPart. odskocznia treningowa o kon-
strukcji wykonanej ze specjalnie profilowanej sklejki liściastej. wykonana 
w wersji bez pokrycia lub jako „lampart 1” pokryta wykładziną dywanopo-
dobną. wymiary blatu: 1200 x 600 mm. wysokość czoła odskoczni – 15 cm. 
spełnia wymogi normy en 913.

SpringboArD lamPart. training springboard which construction is 
made of special formed hard plywood. available in 2 versions: with or 
without covering. lampart 1 is a version coated with carpet lining. di-
mensions of the top of springboard: 1200 x 600 mm. height of forehead: 
15 cm. springboard meets the requirements of en 913 standard.

oDSkoczniA gimnAStycznA gepArD. odskocznia przeznaczona do treningu 
lub wyczynu. wykonana ze specjalnie profilowanej sklejki liściastej, pokryta wykła-
dziną dywanopodobną na gąbczastym podkładzie. wyposażona w amortyzator 
z mikrogumy zwiększający elastyczność. wymiary blatu: 1200 x 600 mm. wyso-
kość czoła odskoczni – 21,5 cm. spełnia wymogi normy en 913.

sPringboard gePard. a type of springboard destined for training or high 
performance. made of special formed hard plywood, covered with micropo-
rous rubber and carpet lining. extra rubber absorbent increases elasticity. 
dimensions of the top of springboard: 1200 x 600 mm. height of forehead: 
21,5 cm. springboard meets the requirements of en 913 standard.

odskoCznia gimnastyCzna Pantera. odskocznia wyczynowa, wyko-
nana z materiałów jak odskocznia gepard i wyposażona dodatkowo w dwie 
stalowe sprężyny stożkowe zwiększające szybkość i energię wybicia. wyso-
kość czoła odskoczni – 21,5 cm. spełnia wymogi normy en 913.

sPringboard Panther. high performance springboard, made of the 
same materials as gepard and is additionally equipped with two cone-
shaped steel springs increasing speed and energy of jump. height of fore-
head: 21,5 cm. springboard meets the requirements of en 913 standard.

odskoCznia gimnastyCzna szkolna. Podstawa wykonana z profili 
stalowych ze stopkami antypoślizgowymi. Płytę odskoczni stanowi sklejka 
liściasta pokryta wykładziną dywanową. odskocznia przeznaczona jest dla 
dzieci o wadze do 40 kg. wysokość czoła odskoczni – 21 cm.

gymnastiCs sPringboard for sChool use. the base is made of 
steel profiles with non-slip feet. the surface of springboard is made of hard 
plywood coated with carpet lining. it is destined for children whose weight 
do not exceed 40 kg. height of forehead is 21 cm.

1204

1201

1205

1208 1212
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równoważnie // balance beams
kod / code nazwa / name

1502 równoważnia gimnastyczna 3 m, lakierowana
/ balance beam 3 m, lacquered

1509 równoważnia gimnastyczna „extra” 3 m
/ balance beam „extra” 3 m

1523 równoważnia gimnastyczna 3 m z regulacją wysokości
/ balance beam 3m with height adjustment

1503 równoważnia gimnastyczna 5 m z regulacją wysokości
/ balance beam 5m with height adjustment

równoważnia gimnastyCzna. Przyrząd do wykonywania ćwiczeń 
z zakresu koordynacji ruchowej i równowagi ciała. równoważnie wyko-
nywane są w wersji treningowo-szkolnej 3-metrowej oraz wyczynowej 
5-metrowej. równoważnia wyczynowa składa się z belki wykonanej 
z drewna iglastego klejonego, pokrytego materiałem antypoślizgowym 
oraz metalowej podstawy z regulowaną wysokością w zakresie od 80 
do 120 cm. wózek 4-kołowy ułatwia przemieszczanie równoważni. zgod-
ne z normą en 12432.

balanCe beam. a device for movement co-ordination and balance of 
body. such beams are made in three versions: for training and school 3 
m and high performance – 5 m. balance beams consist of wooden beam 
with plate, coated with anti-slip material and a metal base with adjusted 
height within 80-120 cm. roller system allows for easy transportation. bal-
ance beams meet en 12432 standard requirements.

belka równoważni 3 m wykonana z drewna iglastego klejonego 
zabezpieczonego lakierem lub pokrytego materiałem antypoślizgowym 
skóropodobnym. równoważnie szkolne posiadają parę niskich drewnia-
nych nóg.

bAlAnce beAm 3 m made of glued softwood and protected by means 
of lacquer and synthetic anti-slip leather. balance beams for school have 
a couple of low wooden legs.

1503

1502

1509
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sprzęt gimnastyczny // vaulting equipment 
kod / code

nazwa / nameskaj
/ synthetic
leather

skóra
/ natural
leather

1505 1514 koń gimnastyczny z łękami
/ vaulting horse with pommels

1507 1521 koń gimnastyczny bez łęków
/ vaulting horse without pommels

1506 1508 kozioł gimnastyczny / vaulting buck

- 1512 kozioł gimnastyczny z nogami drewnianymi
/ vaulting buck with wooden legs

1518 1517 grzybek gimnastyczny / gymnastic mushroom

1520 1519 grzybek gimnastyczny z łękiem
/ gymnastic mushroom with pommel

konie gimnastyCzne. dostępne są w dwóch wersjach: koń z łękami 
i koń bez łęków. korpus konia wykonany z drewna klejonego pokrytego otu-
liną elastyczną i skórą lub materiałem skóropodobnym. Podstawa z profili 
stalowych malowanych proszkowo i niklowanych z możliwością regulacji 
wysokości w zakresie od 110 do 170 cm skokowo co 5 cm. Całość mocowa-
na do podłoża atestowanym napinaczem. jedna z nóg podstawy posiada 
kółka ułatwiające przemieszczanie konia. łęki wykonane ze sklejki równo-
ległowarstwowej oraz wysokowytrzymałościowego laminatu. spełniają wy-
mogi normy en 12196.

Vaulting horses. they are available in two versions: vaulting horse with 
pommels, vaulting horse without pommels. Corpus of the vaulting horse is 
made of glued softwood covered with compounded foam and upholstered 
with synthetic leather. the base made of solid steel profiles painted with 
powder lacquer and nickel plated. adjustable in height  110-170cm every 
5 cm.whole vaulting horse is fixed to the floor by means of certified tight-
ener. one of the legs has a wheel which allows for easy transportation of the 
vaulting horse. Pommels are made of parallely laminated plywood. Vaulting 
boxes comply with en 12196 standard requirements.

kozioł gimnastyCzny. korpus wykonany z drewna klejonego, pokry-
tego otuliną elastyczną i naturalną lub sztuczną skórą. Podstawa z profili 
stalowych, malowanych proszkowo (lub obłożonych drewnem liściastym) 
i niklowanych, umożliwia regulację wysokości od 90 do 135 cm, skokowo 
co 5 cm oraz od 110 do 170 cm. nogi podstawy zabezpieczone niebrudzą-
cymi, antypoślizgowymi stopkami tworzywowymi. dwie z nóg wyposażone 
są w kółka ułatwiające transport. spełnia wymogi normy en 12196.

Vaulting buCk. Corpus is made of glued softwood, compounded foam, 
upholstered with synthetic or natural leather.  the base is made of solid steel 
profiles painted with powder lacquer and nickel plated. adjustable in height 
90-135cm and 110-170cm every 5 cm. legs are protected by means of anti-
slip plastic hooves. two legs are equipped with wheels that allow easy trans-
portation. Vaulting buck complies with en 12196 standard.

grzybek gimnAStyczny jest urządzeniem treningowym, przeznaczo-
nym do ćwiczeń przygotowawczych i szkoleniowych przed ćwiczeniami 
na koniu z łękami. górna, tworzywowa czasza grzybka pokryta jest otuliną 
elastyczną i naturalną lub sztuczną skórą. trzpień wykonany z tworzywa, 
podstawa ze sklejki. grzybek wykonywany jest w wersjach z łękiem lub 
bez łęka. Całkowita wysokość przyrządu wynosi 60 cm. zgodny z normą 
en 12196.

gymnAStic muShroom is a training device designed for preparatory and 
schooling excercises before high performance excercises on vaulting horse 
with pommels. upper epoxide corpus is coated with an elastic cover and 
natural or synthetic leather. the base made of PVC and plywood gymnastic 
mushroom is available in two types - with or without the pommels. the total 
height of apparatus - 60 cm. gymnastic mushroom complies with en 12196 
standard.
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konstrukCja naśCienna kółek gimnastyCznyCh. w skład zesta-
wu wchodzą kółka gimnastyczne z zawiesiami pasowymi i linowymi oraz 
lakierowana proszkowo, składana na bok stalowa konstrukcja naścienna. 
system rolek w połączeniu ze specjalną blokadą umożliwia zmianę wyso-
kości zawieszenia kółek. zestaw spełnia wymogi normy en 12655. Propo-
nujemy również wersję kółek gimnastycznych mocowanych do elementów 
podstropowych sal.

WAll-mounteD conStruction for gym ringS - consist of gym rings 
with sling belts, lines and powder lacquered folding wall construction. sys-
tem with rolls in connection with a special blocking enables change their 
height. this construction complies with en 12655 standard.

1684

konstrukcje // constructions
kod / code nazwa / name

1607 wysięgnik naścienny do lin i drabin sznurowych
/ extension arm for climbing ropes and rope ladders

1729 wysięgnik naścienny podwójny do lin i drabin sznurowych
/ double extension arm for climbing ropes and rope ladders

1692 konstrukcja podstropowa lin, drabin sznurowych i kółek 
gimnastycznych / ceiling mounted construction for climbing 
ropes, rope ladders and gym rings

1683 konstrukcja podstropowa kółek gimnastycznych (z kółkami)
/ ceiling mounted construction for gym ring (gym rings included)

1684 konstrukcja naścienna kółek gimnastycznych (z kółkami)
/ wall mounted construction for gym rings (gym rings included)

1621 lina jutowa do wspinania 5 m / climbing rope 5 m

1617 lina jutowa do wspinania 6 m / climbing rope 6 m

1622 lina jutowa do wspinania 7 m / climbing rope 7 m

1620 drabina sznurowa 5 m / rope ladder 5 m

1618 drabina sznurowa 6 m / rope ladder 6 m

1668 drabina sznurowa 7 m / rope ladder 7 m

1648 kółko gimnastyczne z zawiesiem / gym ring

1673 trapez do kółek gimnastycznych
/ trapeze for gymnastic rings

1678 drążek z liną / bar with a rope

konstrukCja naśCienna do zawieszania lin i drabin sznuro-
wyCh. konstrukcja stalowa spawana, malowana proszkowo. mocowana 
na ścianie. służy do zawieszenia jednej drabiny lub jednej liny do wspinania. 
wykonywana jest także w wersji podwójnej (1 lina i 1 drabina) lub potrójnej 
(3 przyrządy). spełnia wymogi normy en 913.

WAll mounteD conStruction for climbing ropeS AnD rope 
ladders. welded steel construction, powder painted. installed to the wall, 
designed for hanging one climbing rope or one rope ladder. Comes also as 
a double option (one climbing rope and one rope ladder) or as triple option 
(3 devices hanged). Complies with en 913.

konstrukCja PodstroPowa do zawieszania lin, drabin i kółek 
gimnAStycznych. Profil stalowy, półzamknięty z elementami zawiesi 
na łożyskowanych wózkach jezdnych. mocowany do dźwigarów dachowych 
i konstrukcji podstropowych. umożliwia podwieszenie kilku lin do wspina-
nia, drabin sznurowych lub kółek gimnastycznych. zespół wózków jezdnych 
zapewnia łatwe rozsuwanie elementów powieszonych na czas wykonywa-
nia ćwiczeń, a linki dystansowe i blokada ostatniego wózka ich prawidłowy 
rozstaw oraz stabilizację. spełnia wymogi normy en 913. do kompletu na-
leży zakupić mechanizm ręcznego napędu. konstrukcja wykonywana na in-
dywidualne zamówienie.

Ceiling mounted ConstruCtion for Climbing roPe, roPe lad-
ders and gym rings. half opened steel profile, with suspension on bear-
ing roller system. fastened to the ceiling constructions and roof griders. en-
ables suspending a number of ropes, ladders or gym rings at a time. roller 
system enables easy drawing aside of hanged objects, distance wires and 
last roller blockade enable their correct gauge and stabilization. Complies 
with en 913. manual drive is not included in a set, available at additional 
order. Constructions are made on individual orders.
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drabiny sznurowe. wykonane z lin kręconych konopnych, szczeble 
ze sklejki. zawiesia stanowią stalowe kausze. standardowe długości to 5, 6 
i 7 m. na zamówienie wykonywane są również w innych długościach.

roPe ladder. made of strand hemp rope, rungs made of plywood. a steel 
ring is clamped by means of bolts and nuts. standard length 5, 6 and 7 m. at 
the desire of customers other dimensions available.

drążek z liną. drążek Ø 30 mm wykonany z klejonego drewna bukowego, 
wzmocniony wewnętrznie prętem stalowym. Połączony z liną stalowymi obej-
mami. służy jako przyrząd zabawowy między innymi jako huśtawka, przyrząd 
do zwisu i balansowania.

bar with roPe. bar (diameter 30 mm) is made of beech wood, reinforced 
inside with a steel rod. steel yoke combines the bar with rope.
entertainment device, used as a swing, for hanging or balancing.

kółko gimnastyCzne wykonane ze sklejki, w komplecie z atestowanym 
zawiesiem pasowym oraz krętlikiem, umożliwiającym płynny obrót kółka. 
spełnia wymogi normy Pn-en 12655. Para może być montowana w ukła-
dach zespołu kółek na stałej wysokości lub z regulowaną wysokością.

the Set conSiStS of A gymnAStic ring made of plywood with a certifi 
ed sling belt and a swivel, enabling smooth rotation of the rings.gymnastic 
rings meet Pn-en 12655 norms. it is possible to assembly as set of gym 
rings at stable or adustable height.

liny do wsPinania. wykonane z lin kręconych konopnych. element 
zawiesia stanowi stalowy uchwyt. dolny koniec liny zabezpieczony przed 
rozkręcaniem oplotem ze szpagatu i nakładką z tworzywa. standardowe 
długości to 5,6 i 7 m. na zamówienie wykonywane również w innych długo-
ściach. zgodne z normą en 913.

Climbing roPes. made of strong hemp ropes. the rope is tipped with 
a steel clamping. the bottom edge of the rope is secured against untwisting 
with a special twine braid and overlay. standard length: 5, 6 and 7 m. differ-
ent length available on request. Comply with en 913.

traPez. drążek  Ø 30 mm,  wykonany z klejonego drewna bukowego, 
wzmocniony wewnętrznie prętem stalowym. elementy zawiesi stalowe 
z ochronną powłoką galwaniczną. trapez zawieszany na kółkach gimna-
stycznych może służyć jako huśtawka, przyrząd do zwisów, skakania lub 
wymyków. kółka gimnastyczne należy zakupić dodatkowo.

traPeze. bar (diameter 30 mm) is made of beech wood, reinforced inside 
with a steel rod. steel rings with protective galvanic cover. trapeze hanged on 
gymnastic rings can be used as a swing, hanging or jumping device. gym-
nastic rings are not included.
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drążek gimnastyCzny PrzyśCienny. w skład zestawu 
wchodzi prężnik z obejmami i sworzniami mocującymi, listwa 
naścienna i słupek z tuleją oraz pokrywa tulei. słupek w tulei 
stabilizowany jest za pomocą specjalnego docisku. słupek i li-
stwa naścienna posiadają otwory zapewniające regulację wy-
sokości zawieszania prężnika w zakresie od 800 mm do 2600 
mm skokowo co 100 mm. spełnia wymogi normy en 12197.

WAll-mounteD gymnAStic bAr - consists of construc-
tion with connection clips, pins, skirting board and post with 
sleeve. Post is stabilized by means of special clamp. Post and 
skirting board have holes which assure height adjustment from 
800 mm to 2600 mm every 100 mm. these bars comply with 
en 12197.

drążek gimnastyCzny wolnostojąCy. zestaw składa się z prężnika 
z obejmami i sworzniami mocującymi, dwóch słupków stalowych z tulejami oraz 
pokryw tulei. otwory w słupkach umożliwiają regulację wysokości zawieszenia 
prężnika w zakresie od 800 mm do 2600 mm skokowo co 100 mm. słupki w tule-
jach stabilizowane są za pomocą specjalnego docisku. Prężnik drążka wykona-
ny ze stali o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych i sprężystych. 
słupki lakierowane proszkowo, tuleje cynkowane. rozwiązanie konstrukcyjne 
drążka umożliwia kompletowanie zestawów o jednym lub wielu polach ćwiczeb-
nych. drążek spełnia wymogi normy en 12197.
uwaga! słupki zamontowane w tulejach z zestawu drążka typu 2 mogą być wy-
korzystywane jako konstrukcja do podwieszania lonży asekuracyjnej w nauce 
i treningach (np. salto).

freeStAnDing gymnAStic bAr - consists of construction with connection 
clips, pins, two steel posts and sleeves. holes on posts enable hight adjustment 
between 800 mm and 2600 mm every 100 mm. Post is stabilized by means of 
special clamp. bar is made of steel with hightened strength and elastic proper-
ties. Posts are powder painted and sleeves are galvanized. such technical solu-
tion enables to complete sets with one or many exercising fi elds. bar meets en 
12197 standard.
attention! the posts mounted to the sleeves of type 2 can be used as support-
ing construction for salto belt (acrobatic safety harness) during exercising and 
learning (for example salto).

1710

1711

konstrukcje // constructions
kod / code nazwa / name

1711 drążek gimnastyczny przyścienny
/ gymnastic bar for wall installation

1710 drążek gimnastyczny wolnostojący (1 pole)
/ free-standing gymnastic bars (1 field)

1728 słup środkowy drążka gimnastycznego z prężnikiem
/ middle post for gymnastic bar
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materace // mat
kod / code nazwa / name

177h materac gimnastyczny 200 x 120 x 5 cm / gymnastic mat 200 x 120 x 5 cm

178h materac gimnastyczny 200 x 120 x 10 cm / gymnastic mat 200 x 120 x 10 cm

179h materac gimnastyczny 200 x 120 x 20 cm / gymnastic mat 200 x 120 x 20 cm

472h materac rehabilitacyjny składany 195 x 90 x 5 cm (x 3) 
/ foldable rehabilitation mat - 195 x 90 x 5 cm (x 3)

5623h materac gimnastyczny z antypoślizgiem 200 x 120 x 20 cm 
/ gym mats with anti-slip bottom 200 x 120 x 20 cm

6483h materac gimnastyczny z rzepami 200 x 120 x 10 cm
/ gym mats with velcro connecting system 200 x 120 x 10 cm

4563h ścieżka gimnastyczna 10 x 2 m, grubość 35 mm / gymnastic path 10x2 m, thickness 35 mm

śCieżka gimnastyCzna rolowana. wykonana jest z wysoko elastycz-
nej pianki polietylenowej połączonej termicznie z wykładziną dywanową 
o wysokim współczynniku ścieralności. dostępna w kolorze jasnoniebie-
skim i miodowym, gr. 25 mm lub 35 mm, szer. 2 m, dł. 10,12,14 m.

rollable gymnastiC traCk. is made from very flexible polyethylene foam 
thermally connected with a carpet. available in blue and honeyed colour.

mAterAce gimnAStyczne z rzePami. doskonałe do tworzenia więk-
szych pól gimnastycznych o dowolnym wymiarze. można je łączyć w ścieżki 
gimnastyczne o dowolnej długości. spełniają wymogi normy en 12503.

gym mats with VelCro ConneCting system. Perfect to make larger 
exercise fields with any dimension and possible to connect as exercise 
tracks with any length. they comply with en 12503 standard.

178h

179h

472h

4563h

materaCe gimnastyCzne standard line. Pokrycie z materiału Po-
roflex (skaj). dodatkowo materac może być wyposażony we wzmocnione 
narożniki. w materacach gr. 5 i 6 cm wkład jest wykonany z pianki r-80, a 
w materacach gr. 8 i 10 cm znajduje się pianka t-25. dodatkowo w matera-
cach twardych znajduje się wkład z pianki o zwiększonej gęstości. spełniają 
wymogi normy en 12503.

StAnDArD line gym mAtS. standard line gym mats of Poroflex (synthetic 
leather). additionally the mats can be equipped with corner reinforcements. 
the mats 5 and 6 cm thick are filled with foam r-80 and mats 8 and 10 cm 
thick are filled with t-25 foam. additionally for hard mats a special foam with 
higher density is available.

materaCe rehabilitaCyjne (składane). materace wykonane są 
z miękkiego i gładkiego, przyjaznego dla skóry, materiału Poroflex (skaj). 
w materacach gr. 5 cm wkład jest wykonany z pianki r-80. dzięki segmen-
towej budowie materace są łatwe w składowaniu oraz użytkowaniu. spełnia-
ją wymogi normy en 12503.

folding mats for rehabilitation. mats are made of soft Poroflex 
material (synthetic leather). the mats 5 cm thick are made of r-80 foam.
thanks to foldable construction these mats are very easy for storage and 
use. Product meets en 12503 standard requirements.

6483h
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materaCe gimnastyCzne z antyPoślizgiem. Pokrycie gór-
ne wykonane z materiału Poroflex (skaj). spód materaca wykonany 
z materiału antypoślizgowego eliminującego przesuwanie się ma-
teracy podczas wykonywania ćwiczeń. dodatkowo materac może 
być wyposażony w uchwyty, wzmocnione narożniki. w materacach 
gr. 5 i 6 cm wkład jest wykonany z pianki r-80, a w materacach gr. 8 
i 10 cm znajduje się pianka t-25. dodatkowo w materacach twar-
dych znajduje się wkład z pianki o zwiększonej gęstości. spełniają 
wymogi normy en 12503.

gym mAtS With Anti-Slip bottom. upper cover made of Po-
roflex (synthetic leather), bottom made of anti-slip material which 
disables their moving during exercising. additionally the mats can 
be equipped with hand grips and reinforced covers. the mats 5 and 
6 cm thick are filled in with foam r-80 and mats 8 and 10 cm thick 
include the foam t-25. additionally for hard mats a special foam 
with higher density is available.

maty tatami do judo, ju-jitsu, aikido. wkład materaca 
wykonany jest z pianki wtórnie spienianej o trzech twardościach 
180,220,240 kg/m³. Pokrycie materaca wykonane jest z bardzo 
wytrzymałego materiału PCV z moletem trzciny ryżowej, narożniki 
mat są zabezpieczone termicznie. spód materaca wykonany z ma-
teriału anty poślizgowego „honey block” (latex spieniany) eliminu-
jącego rozsuwanie się mat podczas wykonywania ćwiczeń. maty 
zgodne z Przepisami międzynarodowych federacji IJf oraz ejf.

tatami mats for judo, ju-jitsu, aikido. filling made of foam 
with density 180, 220, 240 kg/m3, cover is made of very strong 
PVC, corners thermally finished. anti-slip bottom „honey block” 
(latex) eliminates disconnections of mats during excercises.
mats comply with international federation IJf and ejf rules.

maty tyPu Puzzle do karate, taekwondo
maty tatami Puzzle karate- dwustronne maty puz-
zlowe w kolorze czerwono-zielonym. na matach 
znajduje się molet trzciny ryżowej.
mata Puzzle taekwondo- jednowarstwowe z pianki 
110 kg/ m³. dostępne w kolorze czerwonym i nie-
bieskim. na matach znajduje się molet trzciny ry-
żowej.

Puzzle mats for karate, taekwondo
Puzzle mat karate – two-sided, red-green colored 
puzzle mat. Puzzle mat taekwondo – one layer of 
foam 110kg/m3. available in red or blue colour.
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akcesoria // accessories
kod / code nazwa / name

9256 wózek na materace 300 kg standard 
/ mat trolley 300kg standard

9261 wózek na materace 300 kg Plus z płytą
/ mat trolley 300kg Plus

9242 wózek pionowy na materace 175 
/ vertical mat trolley 175

9279 wózek pionowy na materace 215
/ vertical mat trolley 215

9252 wózek na wykładziny, szerokość 1,5 m
/ carrier for sport coverings, width - 1,5 m

9254 wózek na wykładziny, szerokość 1,8 m
/ carrier for sport coverings, width - 1,8 m

wózek Pionowy na materaCe 175. wymiary gabarytowe: 2250 x 440 
x 1350 (wys.) mm. wózek wykonany z kształtowników stalowych z podło-
gą ze sklejki antypoślizgowej. wewnętrzne wymiary platformy 2000 x 380 
x 1200 (wys.) mm. w środkowej części znajduje się przegroda z kształtow-
nika 25 x 25 mm dzieląca go na dwie strefy załadunkowe o szer. 175 mm. 
wózek wyposażony jest w 4 zespoły jezdne o średnicy 100 mm, w tym dwa 
zespoły jezdne są skrętne, do łatwego manewrowania. elementy metalowe 
pomalowane są epoksydową emalią proszkową. wózek pozwala na prze-
wóz dwóch materacy 10 cm oraz dwóch o grubości 5 cm.

VertiCal mat trolley 175. measurements: 2250 x 440 x 1350 (h.) mm. 
trolley is made of steel sections, it’s floor is made of waterproof plywood. 
inner measurements of platform: 2000 x 380 x 1200 (h.) mm. section parti-
tion 25 x 25 mm is  placed in the middle of the platform, which divides it for 
two loading sections, 175 mm wide. the trolley is equipped with 4 roll-away 
systems, diameter 100 mm, 2 of which are movable for easier transportation 
metal parts are powder painted. the trolley enables the transportation of 2 
gymnastic mats 10 cm wide and 2 gymnastic mats 5 cm wide.

wózek Pionowy na materaCe 215. wymiary gabarytowe 2250 x 520 
x 1350 (wys.). wózek wykonany jest z kształtowników stalowych z podłogą 
ze sklejki antypoślizgowej. wewnętrzne wymiary platformy: 2000 x 460 x 
1200mm (wys.). w środkowej części znajduje się przegroda z kształtownika 
25 x 25 mm dzieląca go na dwie strefy załadunkowe o szer. 215 mm. wózek 
wyposażony jest w 4 zespoły jezdne o średnicy 100 mm, w tym dwa zespoły 
jezdne są skrętne do łatwego manewrowania. elementy metalowe pomalo-
wane są epoksydową emalią proszkową. wózek pozwala na przewóz 2 szt. 
materacy 20 cm lub 4 szt. materacy 10 cm.

VertiCal mat trolley 215. measurements: 2250 x 520 x 1350 (h.) mm. 
trolley is made of steel sections, it’s floor is made of anti - slip plywood. 
inner measurements of platform: 2000 x 460 x 1200 (h.) mm. section parti-
tion 25 x 25 mm is placed in the middle of the platform, which divides it for 
two loading ections, 215 mm wide. the trolley is equipped with 4 roll-away 
systems, diameter 100 mm, 2 of which are movable for easier transportation 
metal parts are powder painted. the trolley enables the transportation of 2 
gymnastic mats 20 cm thick and 4 gymnastic mats 10 cm thick.

9242

9256

wózek na wykładziny. konstrukcja wózka ułatwia rozkładanie i zwi-
janie elastycznych wykładzin sportowych, jak również umożliwia ich prze-
chowywanie w magazynkach.

Carrier for sPort CoVerings. the construction of the carrier facili-
tates pacing and rolling of the elastic sport coverings, as well as enables 
their storing in store rooms.

9254

9261

wózek na materaCe 300 kg – Plus. wózek o konstrukcji stalowej ma-
lowanej proszkowo o wym. 1950 x 950 mm, posiada dodatkowo zamonto-
waną na ramie stalowej podłogę ze sklejki antypoślizgowej. Przystosowany 
do przewozu max. 6 szt. materacy 2 x 1,2 m o gr. 10 cm w pozycji pozio-
mej.

gymnastiC mat trolley 300kg-Plus. steel construction, powder 
painted. measurements: 1950 x 950 mm. the trolley is additionally equipped 
with anti-slip floor, installed on steel frame. the trolley is destined for trans-
portation of maximum 6 gymnastic mats 2 x 1,2 m, 10 cm wide, in horizontal 
position.

wózek na materaCe 300 kg – standard
wymiary: platforma 1950 x 950 mm, wysokość uchwytu powyżej poziomu 
platformy 600 mm. Podłoga wykonana jest z kształtownika stalowego 50 x 
30 mm i poprzeczek z kształtownika 20 x 20 mm. uchwyt z kształtownika 25 
x 25 mm łączony jest z platformą rozłącznie 4 śrubami. wózek ma 4 zespoły 
jezdne o średnicy 100 mm, w tym dwa są skrętne, umożliwiające manewro-
wanie. wózek pomalowany jest emalią epoksydową proszkową. wymiary 
gabarytowe wózka 2100 x 950 x 800 mm. Przystosowany do przewozu max. 
6 szt. materacy 2 x 1,2 m o gr. 10 cm w pozycji poziomej.

gymnastiC mat trolley – standard. measurements: platform – 1950 
x 950 mm, handle height above the platform level - 600 mm. floor is made of 
steel section 50 x 30 mm and cross bars made of steel sections 20 x 20 mm. 
the handle, made of 25 x 25 mm section is joint with the platform separably 
with 4 screws. the trolley is equipped with 4 roll-away systems, 2 of which 
are movable for easy transportation. the trolley is powder painted. measure-
ments: 2100 x 950 x 800 mm. the trolley is destined for transportation of 
maximum 6 gymnastic mats 2 x 1,2 m, 10 cm thick, in horizontal position.

9279
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Rehabilitacja // Rehabilitation

nasza firma od wielu lat produkuje różne przyrządy do gimnastyki ko-
rekcyjnej. w wyniku współpracy z bielskim szkolnym ośrodkiem gim-
nastyki korekcyjno-kompensacyjnej rozpoczęliśmy produkcję nowej 
grupy przyrządów, które umożliwiają oddziaływanie na skoliozy o za-
burzeniach trójpłaszczyznowych. w korekcji tego typu skolioz istotny 
jest dobór wyjściowych pozycji korekcyjnych, hiperkorekcyjnych, izo-
lowanych. wszystkie te wymagania spełnia koncepcja ćwiczeń asyme-
trycznych w korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa, gdyż jest oparta 
na trójpłaszczyznowym korektorze skolioz, korektorze skolioz odcinka 
lędźwiowego, asymetrycznych ćwiczeniach wolnych. Powyższa kon-
cepcja opracowana przez mgr ryszarda harężlaka i mgr Pawła kowal-
skiego, z powodzeniem stosowana jest od 1997r. w bielskim szkolnym 
ośrodku gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, gdzie w cyklu roku 
szkolnego uczestniczy w zajęciach stałych około 1000 dzieci i młodzie-
ży w wieku od 7-19 lat. wykonywane co roku badania kliniczne i ra-
diologiczne uczestników ćwiczeń korekcyjnych potwierdzają słuszność 
tej koncepcji, co pokazują wskaźniki procentowe popraw i stabilizacji 
skolioz (i° i ii° wg Cobba) średnio w granicach 77,5-88,4% radiologicz-
nie i 87-97,4% klinicznie.
sprzęt rehabilitacyjny polecany jest dla placówek szkolnych i ośrodków 
rehabilitacyjnych, w których odpowiednio przygotowani rehabilitanci 
prowadzą zajęcia z korekcji wad postawy.

our company has manufactured devices for corrective exercise for 
many years. thanks to cooperation with Correction-Compensation 
gymnastic Centre in bielsko-biała, we have started manufacturing 
new group of devices, which enables affecting of scoliosis with triplane 
disorders. the selection of appropriate corrective, hipercorrective and 
isolated home positions is crucial in correction of scoliosis of this type. 
all these requirements are met by the concept of asymentric exercises 
in scoliosis correction based on triplane scoliosis corrector, corrector 
of lumbar scoliosis, asymmetric slow exercises. the above concept 
developed by mr. ryszard harężlak and mr. Paweł kowalski has been 
successfully used in school Correction – Compensation gymnastic 
Centre in bielsko-biała since 1997, where during the school term cycle 
about 1000 children and youngsters aged 7-19 participate permanently. 
Clinical and radiological researches performed every year by corrective 
courses participants has proved of great importance of this concept 
indicated by high coefficients of improvement and stabilization in i° and 
ii° scoliosis cases according to Cobb (in radiological research 77,5-
88,4%, and clinigue research 87-97,4%).
the rehabilitation equipment is recommended for schools and rehabili-
tation centers, where suitably trained therapists have courses of faulty 
posture correction.
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sprzęt rehabilitacyjny // rehabilitation equipment
kod / code nazwa / name

8134 korektor skolioz odcinka lędźwiowego
/ corrector of lumbar scoliosis

8130 trójpłaszczyznowy korektor skolioz
/ triplane scoliosis corrector

8110 ławka rehabilitacyjna z gniazdem 2,5 m
/ rehabilitation bench with nest 2,5 m

8109 poduszka na ławkę / back cushion

8112 podpórka pod kolana / knee support

8111 uchwyt na ręce do ławki rehabilitacyjnej
/ handgrips for rehabilitation bench

8116 ławka korekcyjno-lecznicza 2,5 m
/ corrective and treatment bench 2,5 m

8134

8130

ławka korekCyjno-leCzniCza. spód wykonany ze sklejki lub drewna, 
miękka wyściółka pokryta skórą syntetyczną, nóżki metalowe z regulacją 
wysokości stopniowaną co 3 cm w zakresie od 50 do 80 cm, dwa pasy mo-
cujące. umożliwia wykonywanie samodzielnych ćwiczeń wzmacniających 
i rozciągających różne partie mięśni.
CorreCtiVe and treatment benCh. made of plywood or wood, cov-
ered with synthetic leather, metal legs with adjustable height every 3 cm 
within 50 and 80 cm, with two fitting belts. it enables the performance of 
individual strengthening and extending exercises.

8116

ławka rehabilitaCyjna z gniazdem. gniazdo w płycie ławki po-
zwala na instalowanie wymiennie urządzeń typu podpórka pod kolana 
lub uchwyt na ręce, umożliwiając tym samym wykonywanie efektywnych 
ćwiczeń korekcyjnych w wielu wadach postawy ciała.

rehabilitation benCh with nest. a nest in the bench plate gives us 
possibility to assembly different devices like knee support or handgrips 
enable exercising.

uChwyt na ręCe. drążek ze sklejki z metalową obejmą i wspornikiem 
do montażu w gnieździe ławki. stosowany do ćwiczeń w zestawie z ław-
ką i drabiną oraz poduszką umożliwia korektę takich wad, jak okrągłe 
plecy, choroba scheuermanna, boczne skrzywienie kręgosłupa i innych 
wad postawy w obrębie pasa barkowego.

handgriPs. Plywood rod with a metal ring and support for fitting in 
the nest. a very useful for exercises with bench, ladder and cushion cor-
recting rounded back, scheurmann’s disease, scolioses and other faulty 
postures within the shoulder girdle.

Poduszka na ławkę. spód poduszki wykonany ze sklejki, wyściółka 
pokryta skórą syntetyczną, pasy mocujące do płyty ławki. stosowana 
do ćwiczeń z ławką i uchwytem na ręce.

baCk Cushion. made of soft plywood, covered with pad and synthetic 
leather fitting belts to bench plate. useful for exercises with a bench and 
handgrips.

PodPórka Pod kolana. Poprzeczki z rurki stalowej z rolkami gumo-
wymi (zabezpieczają skórę przed otarciami) i wspornikiem do montażu 
w gnieździe ławki. stosowany w zestawie z ławką i drabiną umożliwia 
wykonywanie ćwiczeń korekcyjnych przy płaskich plecach, podwyższo-
nej i pogłębionej lordozie lędźwiowej, osłabionych mięśniach brzucha 
i bólach kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.

knees suPPort. Plywood rod with rubber rolls and a support for fitting 
in the nest. in the set with bench and ladder enables the performance 
of effective corrective exercises in particular plain back, vast lumbar lor-
dosis, weakened abdominal muscles, pains in the lombar segment of 
the spine etc.

8110

8111

8109

8112
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8113

sprzęt rehabilitacyjny // rehabilitation equipment
kod / code nazwa / name

8105 przyrząd „ufo – jeż” do leczenia płaskostopia / ufo hedgehog

8133 przyrząd do ćwiczeń koordynacji ruchowej dysk ufo / ufo wobb

8118 urządzenie rehabilitacyjno-siłowe „mocarz” / rehabilitation and recreational pulley “mocarz”

8139 lustro 2 x 1 m / wall mounted mirror 2 x 1 m

8149 lustro posturograficzne 1,5 x 0,8 m grawerowane / correction mirror 1,5 x 0,8 m, engraved

8148 lustro posturograficzne 2 x 1 m grawerowane / correction mirror 2 x 1 m, engraved

8146 lustro posturograficzne 2 x 1 m malowane / correction mirror 1,5 x 0,8 m, painted

8142 lustro posturograficzne 1,5 x 0,8 m malowane / correction mirror 2 x 1 m, painted

8145 wspornik poręczy do lustra pojedynczy / paralel bars bracket

8140 wspornik poręczy do lustra podwójny / double parallel bar bracket

8141 drążek poręczy do lustra 1,2 m / paralel bars 1,2 m

8121 pas przeciwskoliotyczny / anti-scoliosis belt

1673h piłka lekarska 1 kg / medicine ball 1 kg

1718h piłka lekarska 2 kg / medicine ball 2 kg

671h piłka lekarska 3 kg / medicine ball 3 kg

5411h piłka lekarska 4 kg / medicine ball 4 kg

5412h piłka lekarska 5 kg / medicine ball 5 kg

8113 nakładka „jeż” na ławkę rehabilitacyjną / hedgehog overlay for rehabilitation bench

nakładka „jeż” na ławkę rehabili-
taCyjną. ma zastosowanie do akupresuro-
wego leczenia koślawości pięt oraz płasko-
stopia.Poprawia krążenie krwi. wykonana 
jest z deski z drewna iglastego o dł. 2000, 
szer. 240 i gr. 30 mm. na górnej zaokrąglonej 
płaszczyźnie deski naklejona jest tworzywo-
wa mata z kolcami typu „jeż”. nakładka mo-
cowana jest do płyty ławki dwoma pasami 
zakończonymi taśmą rzep.

hedgehog oVerlay for rehabilita-
tion bench. it is destined for fallen arches 
and heel misshapenness treatment, im-
proves blood pressure. made of softwood 
board  1200 x 240 x 30 mm. a laminate rug 
with spikes (resembles hedgehog’s needles) 
is glued to the top rounded surface of the 
bench. the overlay is fastened to the bench 
with two belts with velcro tape.

moCarz – urządzenie rehabilitaCyj-
no-siłowe. urządzenie o prostej konstrukcji 
z układem ruchomych bloczków podwieszo-
nych poprzez osie poziome z regulowaną wy-
sokością zawieszenia. możliwość zaczepiania 
różnego rodzaju uchwytów pozwala na wyko-
nywanie ćwiczeń dowolnych części ciała. służy 
do ćwiczeń korekcyjnych oraz wzmacniających 
mięśnie szkieletowe. obciążenie: 2 x 0,5 kg, 2 x 
1 kg, 6 x 1,5 kg. Praktyczny w salach gimnastyki 
korekcyjnej i w warunkach domowych.

rehAbilitAtion AnD recreAtionAl pul-
leys. rehabilitation and recreational pulleys 
are a device of a very simple construction, 
designed for very small gymnastics hall for 
home-performed corrective exercises. it offers 
a possibility of being widely used in corrective 
exercises and in most cases of postural failures. 
in addition, it is a universal device, very easy in 
operation. load: 2 x 0,5 kg, 2 x 1 kg, 6 x 1,5 kg.

dysk-ufo. Przyrząd do ćwiczeń koordynacji 
ruchowej i równowagi lub rehabilitacji stóp, 
kolan i bioder. Posiada walory urządzenia 
zabawowego. wykonany ze sklejki i drewna 
liściastego pokrytego antypoślizgową wykła-
dziną gumową.

ufo wobble board. for co-ordination 
and balance exercises or feet, knees and hips 
mobilisation. board made of soft plywood, 
covered with rubber.

ufo–jeż. urządzenie do profilaktyki i lecze-
nia płaskostopia i koślawości pięt. ćwiczenia 
prowadzone na ufo-jeżu poprawiają ukrwie-
nie stóp, zapewniają odpowiednie działania 
bodźcowe na mięśnie krótkie stóp. masaż 
stóp wykonywany przy użyciu urządzenia eli-
minuje bóle głowy, pleców, bezsenność oraz 
zaburzenia metabolizmu i krążenia. ufo-jeż 
jest również świetnym urządzeniem zabawo-
wym. wykonany z odpowiednio profilowa-
nej podstawy ze sklejki, na którą naklejona 
jest mata tworzywowa o strukturze iglastej.

ufo-heDgehog is a device for prophy-
laxis and treatment of platypodia and heel 
valgus deformity. exercises carried out on 
ufo-hedgehog strenghten the muscles and 
ligaments of the inferior extremities and of the 
iliac girdle, improve the sense of balance and 
it positively infl uences the posture of a train-
ing patient.

8118

8133

8105
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lustra naśCienne. stanowią wyposażenie salek gimnastyczno-
korekcyjnych, fitness i salek do ćwiczeń taneczno-baletowych. 
umożliwiają obserwację postawy oraz ruchów ciała w trakcie ćwiczeń 
i ich korekcję. bezpieczna w użytkowaniu, tafla lustra gładka nie powoduje 
zniekształceń.

wall mirror. an equipment for small halls for corrective gymnastics, 
fitness, dance and ballet. they enable the body movement during the ex-
ercises. safe in use. does not distort the reflection.

Piłki lekarskie. Piłki wykonane ze skó-
ry naturalnej, podklejone tkaniną tzw. 
dwusklejką, wypełnienie – pianka poli-
uretanowa, warstwa wierzchnia – ścier 
gumowy, szyte maszynowo oraz ręcznie. 
Piłki o wadze: 1, 2, 3, 4, 5 kg.

meDicine bAllS. made of natural leath-
er, under laid with a special textile. filling 
– polyurethane foam, top upper tier – rub-
ber pulp. balls are machine and hand 
made. available weights: 1, 2, 3, 4, 5 kg.

lustro PosturografiCzne. Przezna-
czone do ćwiczeń indywidualnych korek-
cji postaw ciała. siatka posturograficzna 
(kratka 5 x 10 cm) naniesiona na taflę lustra, 
umożliwia samodzielną kontrolę i korektę 
ułożenia poszczególnych partii ciała. wyko-
nywane w wersji do zawieszenia na drabin-
kę lub ścianę. Praktyczne w salach gimna-
styczno-korekcyjnych i fitness.

CorreCtion mirror. destined for in-
dividual body exercises for correction of 
posture. Correction net (grid 5 x 10 cm) on 
a mirror surface enables the self control of 
position on each body element. made in 
version to be hung on the wall or wall bars.

Pas PrzeCiwskoliotyCzny. Prosty przyrząd do ćwiczeń służących 
wybiórczemu wzmacnianiu mięśni, praktyczny w zachowawczym le-
czeniu dzieci z bocznymi, idiopatycznymi skrzywieniami kręgosłupa. 
wykonany z taśmy polipropylenowej i taśmy elastycznej z uchwytem 
drewnianym.

anti-sColiosis belt. a simple device for strengthening of the mus-
cles, a very useful for children with a spinal distorsion and others. made 
of polypropylene belt and elastic belt with wooden handle.

8121

8142

8139

8141

1673h

1718h

671h

5411h

5412h

8140

8145
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stoły do tenisa. blat wykonany z płyty wiórowej  lamino-
wanej o grubości 18 mm, nogi stołu wykonane z kształtowni-
ka stalowego o przekroju kwadratowym 25 mm  i blokowane 
za pomocą zawiasów nożycowych.

table tennis tables. table top is made of 18 mm thick 
laminated chipboard, legs made of  25 mm square-tube steel 
profile and blocked by means of scissors-like hinges.

stoły tennisowe // tennis tables
kod / code nazwa / name

2105 stół do tenisa tornado / table tennis table tornado

2126 stół do tenisa tornado Plus 
/ table tennis table tornado Plus

2113 stół do tenisa tajfun Plus
/ table tennis table tajfun Plus

2128 stół do tenisa tajfun Plus-3
/ table tennis table tajfun Plus-3

Tenis stołowy // Table tennis

2105 stół do tenisa tornado. stół wyczyno-
wy, blat wykonany z płyty wiórowej lamino-
wanej o gr. 22 mm, pokryty emalią w kolorze 
szarozielonym lub niebieskim, wzmocniony 
oskrzynią. nogi stołu ze skrzynią wykonane 
są z drewna bukowego pokrytego bezbarw-
nym i wodoodpornym lakierem. zespół jezdny 
złożony z czterech kółek o średnicy 12,5 cm. 
odpowiada wymaganiom klasy a wg. normy 
Pn-en 14468-1. wymiary: 2740 x 1525 x 760 
mm, w kartonie: 1600 x 130 x 1900 mm.

table tennis tornado. Professional table, 
made of 22 mm thick laminated dark green or 
blue chipboard, reinforced with wooden frame. 
legs and frame are made of beech wood 
painted with colourless and waterproof lacquer. 
roller system consists of 4 bearing torsional 
wheels, diameter 12,5 cm. it meets the require-
ments of Class a according to Pn-en 14468-1 
standard. dimensions 2740 x 1525 x 760 mm, 
storage dimensions 1600 x 130 x 1900mm.
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stół do tenisa tajfun Plus-3. Posiada dwa niezależne składane 
przewoźne blaty. blat stołu wykonany jest z płyty wiórowej laminowanej 
o gr.18 mm, wzmocniony od spodu oskrzynią z kątownika stalowego 
40x20 mm. dwie składane podstawy stołu wykonane z kształtownika sta-
lowego 25 mm. każda podstawa posiada zespół jezdny składający się 
z czterech skrętnych kółek o śr. 100 mm. Przeznaczony do gry szkolnej, 
klubowej. spełnia wymagania klasy b wg. normy Pn-en 14468-1.wymiary: 
2740 x 1525 x 760 mm, w kartonie: 1600 x 130 x 1750 mm.

table tennis table tajfun Plus-3. table top consists of 2 separate 
folding movable 18 mm thick laminated chipboards, reinforced with steel 
profile 40x20mm. two folding bases of the table are made of steel profile 
25mm. each base is equipped with roller system consisting of 4 bearing 
torsional wheels, diameter 100mm. destined for schools, clubs. it meets 
the requirements of Class b according to Pn-en 14468-1 standard. dimen-
sions 2740 x 1525 x 760 mm, storage dimensions 1600 x 130 x 1750 mm.

2128

stół do tenisa tajfun Plus. stół turnie-
jowy, wzmocniony oskrzynią metalową z ką-
townika stalowego 40x20x1,5 mm, zespół 
jezdny złożony z czterech kółek o średnicy 
100 mm. Przeznaczony do gry szkolnej, klu-
bowej. spełnia wymagania klasy b wg. nor-
my Pn-en 14468-1. wymiary: 2740 x 1525 x 
760 mm, w kartonie 1600 x 130 x 1850 mm.

table tennis table tajfun Plus. Com-
petition table, reinforced with steel profile 
40x20x1,5 mm, roller system consisting of 4 
bearing torsional wheels, diameter 100mm. 
destined for schools, clubs. it meets  the re-
quirements of Class b according to Pn-en 
14468-1 standard. dimensions 2740 x 1525 
x 760 (710-660) mm, storage dimensions 
1600 x 130 x 1850 mm.

2113

2126

stół do tenisa tornado–Plus. stół wyczynowy. składa się z dwóch 
niezależnych połówek, każda wyposażona jest w zespół jezdny złożony 
z dwóch kółek o średnicy 100 mm. blat wykonany z płyty wiórowej lamino-
wanej o gr. 25 mm, pokryty emalią matową w kolorze szarozielonym lub nie-
bieskim, wzmocniony oskrzynią o szer. 65 mm z drewna bukowego. składa-
ne nogi zakończone są regulowanymi stopkami umożliwiającymi dokładne 
wypoziomowanie i ustawienie wysokości stołu. odpowiada wymaganiom 
klasy a wg. normy Pn-en 14468-1. wymiary: 2740 x 1525 x 760 mm, w kar-
tonie: 1600 x 130 x 1460 mm.

table tennis table tornado–Plus. Professional table, consists o 2 
separate parts, each one is equipped with roller system consisting of 4 bearing 
torsional wheels, diameter 100 mm. table top is made of 25 mm thick lami-
nated  green or blue chipboard, reinforced with 65 mm wooden (beech wood) 
frame. foldable legs with anti-slip adjustable feet allowing precise regulation 
and leveling of the table. it meets the requirements of Class a according to Pn-
en 14468-1 standard. dimensions 2740 x 1525 x 760 mm, storage dimensions 
1600 x 130 x 1460 mm.
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stół do tenisa tajfun rw. blat stołu wzmocniony oskrzy-
nią z kątownika stalowego, wyposażony w zespół jezdny zło-
żony z czterech łożyskowanych, skrętnych kółek. konstrukcja 
stołu umożliwia skokową regulację wysokości blatu w zakresie 
660-710-760 mm. Przeznaczony do gry szkolnej, klubowej, 
spełnia wymagania klasy b wg. normy Pn-en 14468-1. wymia-
ry: 2740 x 1525 x 760 (710-660) mm, w kartonie: 1600 x 130 x 
1850 mm.

table tennis table tajfun rw. laminated chipboard rein-
forced with steel profile. additionally equipped with roller system 
consisting of 4 bearing torsional wheels. the table has height 
adjustment within 660-710-760 mm. destined for schools, 
clubs. it meets the requirements of Class b according to Pn-
en 14468-1 standard. dimensions 2740 x 1525 x 760 (710-660) 
mm, storage dimensions 1600 x 130 x 1850mm.

2115

stoły tenisowe // tennis tables
kod / code nazwa / name

2115 stół tenisowy tajfun rw
/ table tennis table tajfun rw

2127 stół tenisowy tajfun rw-3 / table tennis table tajfun rw-3 

2109 stół tenisowy tajfun hobby 
/ table tennis table tajfun hobby

2121 stół tenisowy relax / table tennis table relax

2114 stół tenisowy Passat Plus / table tennis table Passat Plus

2127

stół do tenisa tajfun rw -3. posiada 
dwa niezależne składane przewoźne blaty. 
blat stołu wykonany jest z płyty wiórowej 
laminowanej o gr.18 mm, wzmocniony 
od spodu oskrzynią z kątownika stalowego 
40 x 20 mm. dwie składane podstawy sto-
łu wykonane z kształtownika stalowego 25 
mm, każda podstawa posiada zespół jezd-
ny składający się z czterech skrętnych kółek 
o śr. 100 mm. konstrukcja podstawy umoż-
liwia regulację wysokości stołu w zakresie 
660-710-760 mm. Przeznaczony do gry 
szkolnej, klubowej, spełnia wymagania kla-
sy b wg. normy Pn-en 14468-1.wymiary: 
2740 x 1525 x 760 (710-660) mm, w kartonie: 
1600 x 130 x 1750 mm.

table tennis table tajfun rw-3. ta-
ble top consists of 2 separate folding mov-
able 18 mm thick laminated chipboards, 
reinforced with steel profile 40 x 20 mm. two 
folding bases of the table are made of steel 
profile 25mm. each base is equipped with 
roller system consisting of 4 bearing torsion-
al wheels, diameter 100mm. the table has 
height adjustment within 660-710-760 mm. . 
destined for schools, clubs. it meets the re-
quirements of Class b according to Pn-en 
14468-1 standard. dimensions 2740 x 1525 
x 760 (710-660) mm, storage dimensions 
1600 x 130 x 1750 mm.

te
ni

s 
st

oł
ow

y 
// 

ta
bl

e 
te

nn
is



www.polsport.bielsko.pl //  45  

stół do tenisa Passat Plus. stacjo-
narny, wyposażony w niebrudzące, anty-
poślizgowe stopki. Przeznaczony do gry 
rekreacyjnej, treningowej. spełnia wymaga-
nia klasy C wg. normy Pn-en 14468-1. wy-
miary: 2740 x 1525 x 760 mm, w kartonie: 
1600 x 160 x 1450 mm.

table tennis tabie Passat Plus. sta-
tionary, equipped with anti-slip feet. it is des-
tined for recreation and training. it meets the 
requirements of C-class according to Pn-en 
14468-1 standard. its dimensions are 2740 x 
1525 x 760 mm, storage dimensions 1600 x 
160 x 1450 mm.

2114

stół do tenisa relax. wyposażo-
ny w prosty zespół jezdny z kółek two-
rzywowych pomocny w transporcie 
stołu. Przeznaczony do gry rekreacyj-
nej. spełnia wymagania klasy C wg. 
normy Pn-en 14468-1. wymiary: 2740 
x 1525 x 760 mm, w kartonie 1600 x 
130 x 1850 mm.

table tennis table relax. it is 
equipped with roller system consist-
ing of plastic wheels for transportation. 
destined for recreation. it meets the re-
quirements of Class C according to Pn-
en 14468-1 standard. dimensions 2740 
x 1525 x 760 mm, storage dimensions 
1600 x 130 x 1850 mm.

2121

stół do tenisa tajfun hobby. 
wzbogacony o zespół jezdny złożony 
z czterech łożyskowanych skrętnych kółek 
ułatwiających transport i ustawienie stołu. 
Przeznaczony do gry rekreacyjnej. speł-
nia wymagania klasy C wg. normy Pn-en 
14468-1. wymiary: 2740 x 1525 x 760 mm, 
w kartonie: 1600 x 130 x 1850 mm.

table tennis table tajfun hobby. 
additionally equipped with roller system 
consisting of 4 bearing torsional wheels 
which enable transportation and table 
placement. destined for recreation. it meets 
the requirements of Class C according 
to Pn-en 14468-1 standard. dimensions 
2740 x 1525 x 760 mm, storage dimensions 
1600 x 130 x 1850 mm.

2109
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stiga loop Perform

akcesoria // accessories
kod / code nazwa / name

2205 serw 01 – zestaw do tenisa stołowego klipsowy
/ serw 01 clip fastening

2206 serw 02 – zestaw do tenisa stołowego przykręcany
/ serw 02 screw fastening

9536 pokrowiec na stół do tenisa stołowego / tennis table cover

2311 przyrząd do treningu top-spin / attachment training wheel

2310 przystawka do nauki serwisu / attachment for exercises

9245 tablica wyników tenisa stołowego do 20 pkt
/ score board to 20 points

9251 tablica wyników do 30 pkt / score board to 30 points

9247 tablica wyników do 35 pkt / score board to 35 points

9239 stolik sędziowski z regulacją wysokości
/ referee’s table with height adjustment 

2305 stolik sędziowski / referee table

1886h płotek do tenisa stołowego / protecting barrier sheet

Przyrząd treningowy do nauki uderzenia top-spin (rys. a).
attachment training wheel for impacts top-spin.

serw 01. zestaw do tenisa stołowego 
klipsowy / Clip fastening

2205

serw 02. zestaw do tenisa stołowego 
przykręcany / screw fastening

2206

2311 2310

Przystawka ułatwiająca trenerowi naukę serwisu (rys. b).
attachment for exercises (very helpful) for trainers.

SiAtki Do teniSA Sto-
łowego. wykonane 
z tworzywa sztucznego, 
wzmocnionego włóknem 
szklanym (siatka wykonana 
jest z włókien sztucznych). 
Posiada możliwość regulacji 
wysokości i naciągu siatki. 
mocowane do stołu za po-
mocą klipsa lub przykręcane 
do blatu. spełniają wymaga-
nia Przepisów gry w tenisa 
stołowego.

tAble tenniS netS. 
made of plastic reinforced 
with fiberglass (net is made 
of artificial fibre). supplied 
with height and traction ad-
justment. fastened to the 
table either with a clamp or 
screwed on. Comply with 
ittf specifications.

stiga Pacificstiga toledo

korbel magic astiga stingstiga spirit donic seria 700 andro jm saivetwo star b

donic waldner 900timo boll start a

butterfly 13837h

stiga
13139h

double Circle 
1849h
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PokrowieC na stół 
do tenisa stołowe-
go – wykonany z tkaniny 
polipropylenowej, chroni 
stół przed zabrudzeniem 
w czasie składowania.

tennis table CoVer 
– made of polypropylene 
cloth, which protects the 
table against dust and 
dirt during storage.

Płotek do tenisa stołowego ogradzająCy Pole gry za-
wodników. lekka konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo, wy-
pełnienie z barwnej folii. wymiary: 2,33 x 0,7 m. wykorzystywany przede 
wszystkim w turniejach tenisa stałego, gdy mecze rozgrywane są rów-
nocześnie na kilku stanowiskach. 

protecting fence for tAble tenniS fenceS the plAying 
area of Contestants. Consists of light steel construction, powder 
painted and colourful foil. measurements: 2,33 x 0,7m. fence is mainly 
used for table tennis competitions, when many matches are played at 
the same time.

stolik sędziowski do tenisa 
stołowego. wykonany jest z płyty 
wiórowej laminowanej 18 mm. posia-
da konstrukcję składaną z ruchomym 
uchwytem do przenoszenia stolika. 
wymiary gabarytowe (długość x sze-
rokość x wysokość) 800 x 700 x 300 
mm, w stanie złożonym 800 x 700 x 
65 mm.

referee table for tennis. 
made of laminated chipboard 18 
mm thick. foldable construction with 
a handle for transporting. dimen-
sions: 800 x 700 x 300 mm. folded: 
800 x 700 x 65 mm.

tabliCa wyników do tenisa stołowego. składana podstawa wykonana jest 
z twardej tektury, pokrytej folią, a obrotowo zamocowane tabliczki z cyframi z płyty 
pcv. Cyfry na  tabliczkach są naniesione obustronnie, umożliwiając odczyt aktual-
nego wyniku z dwóch stron (od strony zawodników i widzów). wymiary gabarytowe 
(długość x szerokość wysokość ) 490 x 220 x 280 mm, po złożeniu: 490x300 mm.

sCoreboard for table tennis. foldable base is made of hard cardboar, cov-
ered with a foil, number plates are made of PVC. numbers are painted on both sides 
of a plate, which enables reading the score for both players and viewers. dimen-
sions: 490 x 220 x 280 mm. folded: 490 x 300 mm.

9536

2305

9245

1886h

stolik sędziowski z reg. wysokośCi. blat stolika o wymiarach 
1800 x 800 x 36 mm, wykonany jest z kolorowej płyty wiórowej lami-
nowanej, a podstawa z kwadratowego kształtownika stalowego 25 
mm. malowana standardowo na biało emalią proszkową. stolik po-
siada regulację wysokości położenia blatu w zakresie od 640 do 760 
mm co 30 mm.
 
referee’s table with height adjustment. the table top is 
made of colored laminated chipboard, measurements 1800 x 800 
x 36 mm, the base is made of square steel section 25 mm, powder 
painted white. height adjustment  allows regulation from 640 to 760 
mm, every 30 mm. 9239
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Gry zespołowe // Team games
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koszykówka // basketball
kod / code nazwa / name

1601

łącznik budowlany ścienny stały
/ extension arm for backboard,
stable

0,2 - 0,49 m

1630 0,5 - 1,2 m

1636 1,21 - 1,59 m

1637 1,6 - 2,2 m

1643 łącznik budowlany na filar dł. do 1,0 m do tablic mini
/ extension arm up to 1m long for backboards 1,2 x 0,9 m

1645 łącznik budowlany na filar dł. do 1,0 m do tablic dużych
/ extension arm up to 1m long for backboards 1,8 x 1,05 m

1631

łącznik budowlany składany
/ foldable extension arm
for basketball backboards

do 1 m

1626 1,0 - 1,49 m

1627 1,5 - 1,99 m

1624 2,0 - 2,49 m

1646 2,5 - 3,2 m

1740 3,21 - 4 m

1686 5,0 - 5,5 m

1628 mechanizm regulacji wysokości tablicy
/ height adjustment device

1,8 x 1,05 m

1629 1,2 x 0,9 m

5051h obręcz uchylna profesjonalna sprężynowa
/ proffesional flexible spring ring

17236h obręcz wzmocniona stała / strenghtened stable ring

12026h obręcz uchylna flex 45 euro / flexible ring flex 45 euro

187h obręcz uchylna Pro-image flex / flexible ring Pro-image flex

17235h obręcz uchylna z siłownikiem gazowym
/ flexible ring with pressure release

188h obręcz euro goal standard / euro goal standard ring

14717h obręcz ocynkowana z siatką łańcuchową
/ galvanized ring with chain

5239h obręcz stała standard / standard stable ring

12821h obręcz popularna / popular basketball ring

14810h siatka do kosza turniejowa, gr. 5 mm
/ competition basketball net, 5mm

215h siatka do kosza turniejowa, gr. 6 mm
/ competition basketball net, 6mm

1476h siatka do kosza łańcuchowa - 8 zaczepów
/ chain basketball net with 8 strikers

14719h siatka do kosza łańcuchowa -12 zaczepów
/ chain basketball net with 12 strikers

4830h siatka do kosza kolorowa / basketball net, colour

4902h siatka do kosza biała / basketball net, white

3106 tablica do mini kosza z wysięgnikiem i obręczą na drabinę
/ board with ring and an extention arm, fixed to the wall bar

obręCz do kosza z siatką 
łańCuChową Cynkowaną 
ognioWo posiada dodatko-
we wzmocnienia wpływające 
na jej wytrzymałość. Przezna-
czona na boiska zewnętrzne. 
Posiada 8 uchwytów do moco-
wania siatki. norma f.i.b.a.

bASketbAll goAl With 
Chain net, zinC Coated. 
Additionally stiffened, increased 
strength. equipped with 8 clips 
for net fastening. destined for 
outdoor grounds. Complies 
with f.i.b.a. specifications 

187h 17235h

188h 12026h

5051h 17236h

14717

5239h

obręCze do kosza stałe lub uChylne sPrężynowe, uChylne 
z siłownikami gazowymi. wykonane zgodnie z przepisami międzyna-
rodowymi, malowane lakierem proszkowym (kolor zgodny z przepisami). 
Cena obręczy nie obejmuje siatki.

stable rings, flexible sPring rings, flexible rings with gas 
serVo-motor. made according to international regulations, powder 
painted (color in accordance with regulations) the price does not include 
the net.

siatka do obręCzy łańCu-
choWA 8 lub 12-zaciskowa, cyn-
kowana ogniowo. Przeznaczona 
do stosowania na boiskach ze-
wnętrznych. odporna na warunki 
atmosferyczne.

chAin net for bASketbAll 
goAl 8-12 clips, zinc coated, 
destined for outdoor grounds, 
weatherproof.

14719h / 1476h
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łączniki budowlane tablic 
do kosza. bezpieczne konstrukcje 
stalowe, lakierowane proszkowo, mo-
cowane do ściany, filarów lub innych 
specjalnych konstrukcji pionowych. 
wykonywane w wersjach stałych 
i składanych. umożliwiają zamon-
towanie wszystkich rodzajów tablic 
do kosza oraz mechanizm regulacji 
wysokości kosza. standardowo łącz-
niki dostępne są w długościach: stałe 
– do 2,2 m, składane – do 5,2 m. każ-
dorazowo długość łącznika dostoso-
wana jest do parametrów hali spor-
towej. zapewniają budowę zestawów 
do koszykówki w klasach od a do e. 
spełniają wymogi normy en1270.

extension arms for back-
boards. safe steel constructions, 
powder lacquered, mounted to the 
wall, pillars or other special vertical 
construction. two versions available: 
stable and foldable. they enable as-
sembling of all types of basketball 
backboards and device for height ad-
justment as well. standard extension 
arms are available as follows: stable 
– to 2,2 m, foldable – to 5,2 m. a length 
of extension arm is adapted everytime 
inividually for each sport hall. our ex-
tension arms assure building of bas-
ketball sets according to class a to e 
and meet en1270 standard require-
ments.

mechanizm regulacji wysokości tablicy. umożliwia regulowanie 
wysokości zawieszenia tablicy wraz z koszem w zakresie 2600 mm do 3050 
mm. regulacja odbywa się za pomocą korbki z poziomu podłogi. Pokrętła 
boczne usytuowane na rozsuwanych szynach prowadzących, zapewniają 
blokadę tablicy na ustalonej wysokości. zgodny z normą en 1270.

height adjustment device. it enables height adjustment of backboards 
with a basket from 2,60 to 3,05 m. adjustment is carried out by means of 
crank from the fl oor level. the side crank is placed on guiders assures block-
age of the backboard on the fixed level. complies with en 1270.

215h

4830h

siatka do obręczy. wykonana 
z polipropylenu o grubości 3,5,6 
mm. oferujemy siatki treningowe 
i turniejowe, białe lub kolorowe.

net for basketball goals. 
made of polypropylene 3,5,6 mm 
thick. training and competition 
nets available, white or colored.

łącznik stały

łącznik ruchomy

1628
1629

tablica do mini kosza z wysięgnikiem i obręczą na drabi-
nę. Przeznaczony do zabaw i treningów w salach sportowych. tablica 
120 x 90 cm ze sklejki z obręczą standardową wyposażona w stalowy 
wysięgnik do zawieszania na szczeblach drabinek gimnastycznych. 
konstrukcja haków zaczepowych wysięgnika gwarantuje bezpieczne 
i stabilne zawieszenie. zestaw bardzo łatwy w montażu, wygodny 
w magazynowaniu.

board with ring and an extention arm, fixed to the wall 
bar. it is destined for games and trainings in sports halls. a mini board 
made of plywood, with the standard ring is equipped with a moving 
steel 5 arm-autrigger which can be safely hung on gymnastics wall 
bars. easy to assemble and storage.

3106
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3127

3129

3130

3125

3126

tablica do koszykówki - sklejka. wykonana ze sklejki wodoodpornej 
o gr. 18mm lakierowanej na biało z czarnymi oznaczeniami, o wymiarach 1,8 x 
1,05 m i 1,2 x 0,9 m, w wersji z ramą stalową usztywniającą lub bez ramy. spełnia 
wymogi normy en 1270.

basketball backboard – Plywood. the backboard is made of 18 
mm thick waterproof plywood, lacquered in white colour with black designa-
tions. dimensions 1,8 x 1,05 or 1,2 x 0,9 m. available in two versions: with 
stiffening steel frame or without frame. it complies with en 1270 standard 
requirements.

tablica do koszykówki laminat. wykonana z płyty laminowanej po-
krytej żywicą epoksydową odporną na działanie warunków atmosferycznych, 
o wymiarach 1,8 x 1,05 m i 1,2 x0,9 m, w wersji z usztywniającą ramą stalową 
(malowaną lub cynkowaną) lub bez ramy. spełnia wymogi normy en 1270.

basketball backboard – laminate. it is made of laminated board 
covered with weatherproof epoxy resin. dimensions of the backboard are 
1,8 x 1,05 or 1,2 x 0,9 m. backboards are available with or without stiffeninf 
steel frame (lacquered or zinc-coated). complying with en 1270 standard 
requirements.

tablica do koszykówki akrylowa. wykonana ze szkła akrylowego 
o grubości 10,12,15 mm, z białymi oznaczeniami i z ramą stalową usztywnia-
jącą. do tablicy wymagane jest zastosowanie osłon dolnych krawędzi. tablica 
przeznaczona do stosowana do wewnątrz. spełnia wymogi normy en 1270.

basketball backboard – acrylic. backboard made of acrylic glass 
(thickness 10, 12, 15 mm), with white designations and stiffening steel frame. it is 
required to use protection pad for the edge of basketball backboard. the back-
board is destined for indoor usage. it complies with en 1270 specification.

osłona dolnej krawędzi tablicy kosza. wykonana jest z elastycznej 
i wytrzymałej pianki o doskonałych właściwościach amortyzujących. dzięki tym 
osłonom zawodnik jest chroniony przed doznaniem kontuzji poprzez uderzenie 
w twardą krawędź tablicy. osłona jest montowana do ramy i tablicy kosza.

Protection Pad for the edge of basketball backboard. it is 
made of flexible and durable foam with perfect amortising qualities. the 
product provides competitors with protection from an injury caused by hit-
ting the lower edge of the backboard. the pad is assembled to the frame 
and the backboard.

koszykówka // basketball
kod / code nazwa / name

3122 tablica ze sklejki 1,2 x 0,9 (na boisko)
/ plywood backboard 1,2 x 0,9 (for outdoor usage)

3123 tablica ze sklejki 1,2 x 0,9 (na salę)
/ plywood backboard 1,2 x 0,9 (for indoor usage)

3131 tablica ze sklejki z ramą 1,2 x 0,9
/ plywood backboard with metal frame 1,2 x 0,9

3129 tablica ze sklejki z ramą 1,8 x 1,05 m
/ plywood backboard with metal frame 1,8 x 1,05 m

3125 tablica laminowana 1,2 x 0,9
/ laminated backboard 1,2 x 0,9

3132 tablica laminowana z ramą 1,2 x 0,9
/ laminated backboard with metal frame 1,2 x 0,9

3126 tablica laminowana 1,8 x 1,05
/ laminated backboard 1,8 x 1,05

3130 tablica laminowana z ramą 1,8 x 1,05
/ laminated backboard with metal frame 1,8 x 1,05

3128 tablica akrylowa z ramą 1,2 x 0,9
/ acrylic backboard with frame1,2 x 0,9

3127 tablica akrylowa z ramą 1,8 x 1,05
/ acrylic backboard with frame 1,8 x 1,05

13579h osłona dolnej krawędzi tablicy 1,2 x 0,9
/ protecting pad for the edge of backboard 1,2 x 0,9

13580h osłona dolnej krawędzi tablicy 1,8 x 1,05
/ protecting pad for the edge of backboard 1,8 x 1,05

1660 wysięgnik podwieszany kosza z napędem elektrycznym (profile 
stalowe) / basketball ceiling mounted equipment with electrical 
drive (steel profiles)

1358h
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zestaw do kosza mocowany do konstrukcji dachu, 
składany elektrycznie. konstrukcja wysięgnika wykonana 
z profili zamkniętych lub rur stalowych, malowana proszkowo (ko-
lor dowolny). długość wysięgnika oraz kierunek składania dosto-
sowane do parametrów hali sportowej. wysięgnik umożliwia za-
montowanie każdego rodzaju tablicy do kosza oraz mechanizmu 
regulacji wysokości. Podnoszenie i opuszczanie tablicy odbywa 
się za pomocą napędu elektrycznego z silnikiem rurowym o mocy 
650 w i napięciu 220 v, uruchamianym wyłącznikiem dwupoło-
żeniowym lub poprzez sterownik radiowy z pilotem. rozwiązanie 
konstrukcyjne wysięgnika gwarantuje sztywność, tłumienie drgań 
oraz bezpieczeństwo eksploatacji zestawu. 

basketball ceiling mounted equiPment with electri-
cal drive. extension arm construction is made of closed profile 
or steel pipes, powder painted (different colours available). length 
of arm and direction of folding are adapted separately for each 
sport hall. extension arm enables assembling of each type of 
backboards and devices for height adjustment. lifting and sink-
ing of the backboards is carried out by means of electrical drive 
with pipe motor (650w and 220v) started by means of a double-
positional switch or remote controller. a constructional solution of 
extension arm guarantees stiffness, vibration damping and opera-
tion safety.

etapy składania konstrukcji podstropowych.
/ ceiling-mounted constructions folding stages.

1660
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koszykówka // basketball
kod / code nazwa / name

12347h suPer sam

12345h sam 325

12346h sam 245

10461h clubmaster 225

12348h little sam
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kosze najazdowe / Portable basketball systems

suPer sam. wyposażony w wydłużoną podstawę ramy i dodatkową prze-
kątną belkę stabilizującą u podstawy ramy w celu zapewnienia większej sta-
bilności urządzenia. wysięg o długości 325 cm. Posiada mechanizm dsf, 6 
stałych i 4 obrotowe kółka do przemieszczania kosza.

suPer sam. it is executed with extended base frame and additional 
cross member in base frame for ultimate stability. extension is 325 cm. it is 
equipped with patented dsf dynamic sub frame mechanism. 6 fixed and 4 
swivel wheels for unparalleled load distribution.

sam 325. wyposażony w zestaw do kotwiczenia, wysięgnik o dł.325 cm, 
obwód stalowej ramy chroni tablicę przed naprężaniem. Posiada 6 przymo-
cowanych tylnych kół oraz 2 obrotowe rolki z przodu do przemieszczania 
urządzenia.

sam 325. supplied with floor anchoring system, 325 cm projection, tubular 
steel frame protects the backboard from stress. each sam 325 unit has 6 
fixed (rear) wheels and 2 (front) swivel wheels, for floor protection and load 
distribution.

sam 245. wyposażony w zestaw do kotwiczenia, wysięgnik o długości 245 
cm. Podwójnie wzmocniona podstawa belki nadaje siłę i wytrzymałość, 
obwód stalowej ramy chroni tablicę przed naprężaniem. Przeznaczony 
do obiektów o mniejszych gabarytach. 

sam 245. supplied with floor anchoring system, 245 cm projection. double-
strength support beams add strength and durability, tubular steel frame pro-
tects the backboard from stress. destined and designed for use in arenas 
and sports halls where the larger sam 325 or suPer sam will not fit.

clubmaster 225. wyposażony w zestaw do kotwiczenia i blokującą się 
podstawę stopy. wysięgnik o dł. 225 cm. główna belka jest na tyle silna, 
że może wytrzymać nawet agresywną grę oraz „koszykarskie wsady”. 
Przeznaczony dla klubów sportowych, uniwersyteckich, sal sportowych lub 
na boiska treningowe.

clubmaster 225. supplied with floor anchoring system, locking pedes-
tal feet, 225 cm projection. main beam is long and strong enough for spir-
ited play, including dunking. destined and designed for clubs, universities, 
sports halls, competition gyms and arenas.

little sam. Przenośny kosz do gry, do użytku np. na obozach sportowych. 
regulacja wysokości do 305 cm zapewnia możliwość treningu dla młodzieży 
w różnym wieku i o różnych umiejętnościach. tablica na wysokości 152 cm.

little sam. Portable shooting station, designed for use especially at 
sports camps. height adjustment (up to 305 cm) assures a suitable train-
ing for youngsters of all ages and at all levels of experience and play. the 
backboard is at height of 152 cm.
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12345h
12347h

10461h 12348h
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koszykówka // basketball
kod / code nazwa / name

3109 zestaw do mini kosza / mini basketball set

3106 zestaw do kosza z wysięgnikiem na drabinkę
/ basketball set with supporting arm for wall bars

3153m/c stojak do koszykówki 1,2 m jednosłupowy, rura 90x90 mm, malowany lub 
cynkowany / single basketball stand 1,2m, section 90x90 mm, painted or 
zinc-coated

3154m/c stojak do koszykówki 1,6 m jednosłupowy, rura 90x90 mm, malowany lub 
cynkowany / single basketball stand 1,6m, section 90x90 mm, painted or 
zinc-coated

3155m/c stojak do koszykówki 1,6 m dwusłupowy rura 90x90 mm, malowany lub 
cynkowany / double basketball stand 1,6 m, section 90x90mm, painted 
and zinc-coated

3156m/c stojak do koszykówki 2,2 m dwusłupowy rura 90x90 mm, malowany lub 
cynkowany / double basketball stand 2,2 m, section 90x90mm, painted 
and zinc-coated

3137m/c stojak do koszykówki 1,6 m jednosłupowy malowany lub cynkowany
/ single basketball stand 1,6m, painted or zinc-coated

3136 stojak do koszykówki 1,6 m dwusłupowy / double basketball stand 1,6m

3135m/c stojak do koszykówki 2,2 m dwusłupowy, malowany lub cynkowany 
/ double basketball stand 2,2 m, painted or zinc-coated

3140 tuleja do stojaka fi 133 (fi 159 mm)
/ sleeve for basketball stand fi 133 (fi 159 mm)

3169 tuleja do stojaka 90x90 (fi 133 mm) / sleeve for basketball stand 90x90 (fi 
133 mm)

1768 mechanizm regulacji wysokości tablicy 1,2 x 0,9 m na zewnątrz
/ height adjustment device for basketball backboard 1,2x0,9m (outdoor)

1766m/c mechanizm regulacji wysokości tablicy 1,8 x1,05 m na zewnątrz (malowany 
lub cynkowany) / height adjustment device for basketball backboard 
1,8x1,5 m for outdoor use (painted or zinc-coated)

3153m

3109

zestaw do mini kosza. Przeznaczony do rekreacyjnej 
gry w koszykówkę na boiskach szkolnych, placach zabaw 
lub ogródkach domowych. w skład zestawu wchodzi tablica 
1200 x 900 mm owalna z płyty laminowanej, obręcz stan-
dardowa z siatką, wysięgnik o długości 60 cm oraz stojak 
stalowy z osłoną. układ skręcanych obejm umożliwia regu-
lację wysokości zawieszenia wspornika z tablicą na stojaku 
w zakresie od 2600 do 3050 mm. sposób montażu zestawu 
do podłoża zapewnia jego szybki demontaż i magazynowa-
nie w pomieszczeniach zamkniętych np. w okresie zimy. ta-
blice wraz z wysięgnikiem można również montować w wersji 
naściennej. spełnia wymogi normy en 1270.

mini basketball set. designed for recreational basketball 
play on school grounds, playgrounds or home grounds. the 
set consists of oval basketball backboard 1200x900 mm, 
standard basketball goal with net, extension arm 60 cm long 
and steel protected stand. a board height adjustment (2600-
3050 mm)  is possible due to the stirrup bolts. the assembly 
of the construction to the ground enables easy and quick dis-
mantling for storage indoor during winter for example. the 
boards together with extension arms can also be installed 
to the wall. complies with en 1270.

stojaki do koszykówki na boisko- Profil kwadratowy. konstrukcja skła-
da się z profilu stalowego 90 x 90 mm lakierowanego proszkowo lub cynkowanego 
ogniowo. wykonywane w wersjach jednosłupowych o wysięgu 1,2 m do tablic 1,2 x 
0,9 m lub o wysięgu 1,6 m do tablic 1,8 x 1,05 m oraz w wersji dwusłupowej o wysięgu 
1,6 m i 2,2 m do tablic 1,08 x 1,05 m. zastosowanie mechanizmu regulacji wysokości 
umożliwia ustawienie kosza w zakresie od 2,6 do 3,05 m. do stojaków należy zakupić 
tuleje ułatwiającą montaż.

basketball stand – square Profile. construction made of steel square profile 
90x90 mm, powder lacquered or hot galvanized. there are two versions avaliable:
- single upright with 1,2 m  extension arm for small backboards 1,2 x 0,9 m , or 1,6 m 
extension arm for backboards 1,08 x 1,05 m.
- double upright with 1,6 m and 2,2 m for backboards 1,08 x 1,05 m. 
height adjustment devices enables height adjustment of backboards with a basket 
from 2,60 to 3,05m. sleeves for installation avaiable at additional request.
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3135m

3137m

stojaki do koszykówki na boisko- Profil okrągły. solidna konstruk-
cja składająca się z pionowego słupa stalowego i wysięgnika. wykonany z rury 
stalowej Ø 133 x 4 mm. słup z wysięgnikiem łączony jest poprzez stalowe kołnie-
rze za pomocą wytrzymałościowych atestowanych śrub. wysięgnik zakończony 
jest wzmocnioną blachą, do której mocowana jest tablica i obręcz. stabilność 
i bezpieczestństwo zamocowania tablicy gwarantują dwa dodatkowe zastrza-
ły. elementy stojaka są cynkowane lub lakierowane proszkowo. wykonywane 
w wersjach jednosłupowych o wysięgu 1,6 oraz w wersji dwusłupowej o wysięgu 
1,6 i 2,2 m do tablic 1,8 x 1,05 m. zastosowanie mechanizmu regulacji wysokości 
umożliwia ustawienie kosza w zakresie od 2,6 do 3,05 m. do stojaków należy 
zakupić tuleje ułatwiającą montaż. spełnia wymogi normy en 1270.

basketball stands for Playing fields – round Profile. solid con-
struction consists of vertical steel post and an extension arm made of steel pipes 
Ø 133 x 4 mm. the post and an extension arm are joined with steel flanges and 
strong, attested screws.  the basketball board and goal are fastened to the ex-
tension arm, which is additionally reinforced with a steel sheet at the end. two 
additional braces guarantee stability and safety in use. the post’s elements are 
either powder painted or zinc coated.
available are two options: either one single upright:
- extension arm 1,2 m for 1,2 x 0,9 m basketball boards
- extension arm 1,6 m for 1,8 x 1,05 m basketball boards or double uprights:
- extension arm 1,6 m, extension arm 2,2 m - both for 1,8x1,05 basketball 

boards
height adjustment devices enables height adjustment of backboard with a 
basket from 2,6 – 3,05 m. the stands are fastened to the ground with sleeves, 
which are not included in a set. available on additional request. complies with 
en 1270

tuleja do stojaka do koszykówki. tuleja stalowa okrągła, ułatwiają-
ca montaż stojaka, długość tulei 900 mm.

sleeve for basketball stand. steel round sleeve for basketball stand 
assembly. length – 900 mm.

3140

3154c
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bramki do Piłki nożnej wykonywane są w dwóch wersjach:
- stalowe (mocowane na stałe). Poprzeczka i słupki z rury stalowej okrą-
głej 101,6 x 3,6 mm połączone ze sobą rozłącznie wkrętami w czopach 
stalowych. rama bramki standardowo malowana jest na biało emalią 
epoksydową (na życzenie cynkowana). w skład kompletu wchodzą ramio-
na boczne z rury o średnicy 38 mm. rama wyposażona jest w zaczepy 
do mocowania siatki. spełniają wymagania normy Pn-en 748. wymiary 
bramek w świetle: 7,32 x 2,44 m, 5 x 2 m, 3 x 2 m. 
- aluminiowe (mocowane w tulejach lub przenośne). rama bramki wy-
konana z owalnego profilu 120 x 100 mm aluminiowego anodowanego 
i lakierowanego proszkowo na biało. Poprzeczka i słupki połączone są 
specjalnie skonstruowanym narożnikiem. wsporniki siatki i łącznik bram-
ki wykonane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powłoką 
galwaniczną. zaczepy siatki wykonane w tworzywa sztucznego o dużej 
wytrzymałości odporne na warunki atmosferyczne. wszystkie elementy 
stalowe posiadają ochronne powłoki galwaniczne. bramka jest bardzo 
prosta w montażu, a jej konstrukcja wraz z proponowanym systemem 
mocowania zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji. spełniają wymagania 
normy Pn-en 748. do bramek oferujemy siatki białe i kolorowe. wymiary 
bramek w świetle: 7,32 x 2,44 m, 5 x 2 m, 3 x 2 m.

football goals available in two versions:
- steel (stationery, permanently fastened to the ground). cross bar and 
posts are made of steel pipes 101,6 x3,6 mm, joint separably with screws. 
the goal frame is powder painted, white (zinc coated on request). the 
set consists of: side arms made of pipe (diameter 38 mm). the frame is 
equipped with clips for net fastening. complies with Pn-en 748. measure-
ments: 7,32 x 2,44 m, 5 x 2 m, 3 x 2 m.
- aluminum (fastened to the ground sleeves or portable). the frame is 
made of an oval aluminum profile 120 x 100 mm, anodized and powder 
painetd white. cross bar and side posts are connected with a special cor-
ner pipe fitting. net supports and goal connecting element (fastener) are 
made of aluminum pipe anodized or stell pipe with a galvanic coating. net 
clips are made of raw material of high resistance, wheatherproof. all steel 
fastening elements have protective galvanic coating. assembly of the goal 
is very straightforward. the goal construction and fastening system enure 
safety in use. complies with Pn-en 748. measurements:  7,32 x 2,44 m, 5 x 
2 m, 3 x 2 m. white or colored nets available at additional request.

piłka nożna // soccer
kod / code nazwa / name

9459 bramka alu do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m stacjonarna z 
masztami / stationary aluminium football goal with mast 7,32 
x 2,44 m

9451bt bramka alu do piłki nożnej 7,32 x 2,44 stacjonarna z pałąkami
/ stationery aluminium football goal 7,32 x 2,44m with bows

9413 bramka alu do piłki nożnej 7,32 x 2,44 przenośna
/ portable aluminium football goal 7,32 x 2,44 m

9444 bramka stalowa do piłki nożnej 7,32 x 2,44 stała
/ steel football goal 7,32 x 2,44 m for permanent installation

9423bt bramka alu do piłki nożnej 5 x 2 stacjonarna
/ stationery aluminium football goal 5 x 2 m

9407 bramka alu do piłki nożnej 5 x 2 przenośna
/ portable aluminium football goal 5 x 2 m

9442 bramka stalowa do piłki nożnej 5 x 2 stała
/ steel football goal 5 x 2m for permanent installation

9438bt bramka alu do piłki nożnej 3 x 2 stacjonarna
/ stationery aluminium football goal 3 x 2 m

9441 bramka alu do piłki nożnej 3 x 2 przenośna
/ portable aluminium football goal 3 x 2 m

9456 bramka stalowa do piłki nożnej 3x2 m stała
/ steel football goal 3x2m stable

1703z tuleja do bramek alu zewnętrznych 120 x100 l-350
/ aluminium sleeve for football outdoor goal 120 x 100 l-350 

1703w tuleja do bramek alu wewnętrznych 120 x100 l-320
/ sleeve for aluminium inner goals, 120 x 100 l-320

1705z tuleja do bramek alu zewnętrznych 120 x100 l-500
/ aluminium sleeve for football outdoor goal 120 x 100 l-500 

1704 pokrywa tulei / sleeve cover

tyczka z podstawą gumową / pole with rubber base

tyczka z chorągiewką uchylna / pole with a flag, flexible

9418 urządzenie transportowe bramki / roll-away system for goals
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1705z

urządzenie transPortowe bramki składa się z dwóch sztuk wóz-
ków, w których umieszcza się słupki bramki. Praktyczne zwłaszcza do prze-
mieszczania dużych bramek do piłki nożnej.

roll-away system for goals consists of 2 trolleys. in order to move 
the goal, it’s posts are placed on the trolleys. very practical device for shift-
ing especially big football goals.

9459

9423bt

9418
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piłka nożna plażowa // beach soccer
kod / code nazwa / name

9434 bramka do piłki nożnej plażowej
/ beach soccer goal

9433 podstawy bramki do piłki nożnej plażowej
/ base for beach soccer goal

4787h siatka do piłki nożnej plażowej
/ net for beach soccer goal

9724 linie pola do gry w piłkę nożną plażową
/ playing field lines for beach soccer

9725 tyczka wyznaczająca pole do gry w piłkę nożną plażową
/ marking pole indicating playing field

9244 numerator wymiany zawodników do piłki nożnej plażowej
/ mark for player changing
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bramka do Piłki nożnej Plażowej.Poprzeczki i słupki wykonane 
z owalnego profilu 120 x 100 mm ze stopu aluminium, połączone ze sobą 
dwoma narożnikami z żywicy epoksydowej. Posiada kabłąki górne do za-
wieszenia siatki oraz obciążnik (wąż łańcuchowy) do unieruchomienia siatki 
w piasku. rama wyposażona jest w zaczepy do mocowania siatki. bramka 
malowana jest w kolorze żółtym, wymiary w świetle: 5,5 x 2,2 m. spełnia 
wymagania przepisów gry. bramka powinna być wyposażona w dodatkowe 
elementy, występujące jako osobne wyroby:
- Podstawa bramki do piłki nożnej plażowej kod 9433
- linie pola do gry w piłkę nożną plażową kod 9724
- tyczki pola gry w piłkę nożną plażową kod 9725
- siatkę kod 4787h oraz numerator wymiany zawodników kod 9244. 

beach soccer goal 9434.cross bar and posts are made of aluminum 
oval profile 120 x 100 mm, joint together with 2 epoxide  corners fittings. the 
goal is equipped with 2 upper bows for net fastening and an extender used 
for immobilisation of the goal in sand. the frame is equipped with clips for 
net fastening. the goal is painted yellow. measurements: 5,5 x 2,2 m.
complies with the game regulations. the baech soccer goal shall be 
equipped additionally with the following elements:
- base for beach soccer goal 9433
- Playing field lines for beach soccer 9724
- marking poles indicating playing field 9725
- goal net 4787h
- mark for player changing 9244 

siatka do Piłki nożnej Plażowej. siat-
ka obciążona łańcuchem ok. 800 g na 1 mb.

net for beach soccer goal. net addi-
tionally loaded by means of steel chain 800 g 
per 1 running meter.

numerator wymiany zawodników do Piłki nożnej Plażowej. 
zestaw składający się z 10 sztuk tabliczek z rękojeścią i skrzynki z prze-
gródkami.

mark for Player changing. set consisting of 10 numbers, with handle 
and wooden box for storage.

tyczka wyznaczająca pole do gry 
w piłkę nożną plażową. tyczki wyko-
nane z poliwęglanu zapewniające ela-
styczność i bezpieczne odkształcenie, 
chorągiewka usztywniana wkładem, 
stojak zalany betonem w celu stabili-
zacji stojaka.

marking Pole indicating playing 
field. Poles, made of polycarbona-
te, ensure flexibility and  safe folding 
back, the flag is stiffened, the stand is 
concreted for it’s stabilization. 

linie Pola do gry w piłkę nożną plażową. 
linie wykonane z taśmy polipropylenowej 
o szerokości 10 cm w kolorze niebieskim, mo-
cowane do piasku na narożach i na długości 
linii, co około 3 m.

Playing field lines for beach soccer. 
made of polypropylene tape 10 cm wide blue 
colour, mounted to the sand in corners every 
3 m.

9434

9724

9433

9244

9725

4787h

Podstawa bramki do Piłki nożnej Pla-
żowej. Podstawa składa się z dwu elemen-
tów aluminiowych, belek łączących i mocują-
cych tuleje w piasku oraz łącznika i zaślepki 
tulei. całość zasypywana piaskiem.

base for beach soccer goal. the base 
consists of 2 aluminum elements, connecting 
and fastening beams, connector and sleeve 
plug. the whole is covered with sand.
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maszty flagowe
wykonane w dwóch wersjach:
- z aluminium
-  z włókna szklanego
maszt aluminiowy składa się z dwóch (6,7,8 m) lub trzech elementów (10 i 12 
m). w wersji standard maszt wyposażony w ozdobną kopułę, głowicę ob-
rotową, knagę oraz linkę prowadzącą na zewnątrz masztu. maszt z włókna 
szklanego składa się z jednego elementu, w wersji standard wyposażony 
podobnie jak maszt aluminiowy. odporne na działanie czynników uv, mon-
towane za pomocą tulei bądź zawiasu nożycowego.

banner Poles
two options available:
- made of aluminum
- made of fibreglass
aluminum pole consists of two (6, 7, 8 m) or three (10 and 12 m) elements. 
standard version is equipped with decorative copula, rotating head, taquet 
and an outwards cord. fibreglass pole consists of one element, standard 
version is equipped same as aluminum pole. uv resistant, fastened to the 
ground with sleeves or scissor hinge masz aluminiowy

/ aluminium mast
maszt z włókna szklanego
/ mast of fiberglass mast
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wiata s3

wiata s1

wiata s4

wiaty stadionowe. szkielet wykonany z profilu stalowego lub aluminio-
wego, ściany wypełnione poliwęglanem litym lub komorowym, ławka wyko-
nana z drewna lub fotelików plastikowych. wiaty produkowane są w trzech 
podstawowych typach konstrukcji określających ich kształt (s1, s3, s4).

stadium sheds. the construction is made of steel or aluminum profile, 
walls are filled with solid or ventricular polycarbonate, the bench is wooden 
or consists of plastic seats. sheds are manufactured in three basic types of 
constructions (s1, s3, s4).
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piłka siatkowa // volleyball
kod / code nazwa / name

1709bt słupki bt profesjonalne do siatkówki
/ professional posts for volleyball

1730bt słupki bt uniwersalne aluminiowe z napinaczem śrubowym
/ universal aluminium posts

1687bt słupki bt uniwersalne stalowe z napinaczem śrubowym
/ universal steel posts

1703z tuleja aluminiowa 120 x 100 l=350 (na boisko)
/ aluminium sleeve al 120 x 100 l=350 (outdoor)

1703w tuleja aluminiowa 120 x 100 l=320 (na halę)
/ aluminium sleeve al 120 x 100 l=320 (indoor)

1701z tuleja aluminiowa al ø 76 l=350 (na boisko)
/ aluminium sleeve al ø 76 l=350 (outdoor)

1701w tuleja aluminiowa al ø 76 l=320 (na halę)
/ aluminium sleeve al ø 76 l=320 (indoor)

1702 pokrywa tulei ø 76 (na boisko)
/ sleeve cap ø 76 (for outdoor)

1704 pokrywa tulei 120 x 100 (na boisko)
/ sleeve cap 120 x 100 (for outdoor)

1656 osłona i pokrywa słupa na salę (dekiel z kołnierzem)
/ sleeve cap with a flange

14185h osłona słupka aluminiowego profesjonalna
/ professional padding for aluminium post

14186h osłona słupka stalowego profesjonalna
/ professional padding for steel post

1611 przyrząd do pomiaru skoków dosiężnych
/ instrument for measurement of reach up jumps

14185h

1730bt

1656

1703w/z
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Profesjonalne słuPki do gry w Piłkę siatkową. wykonane z anodowanego stopu alumi-
nium. słupek główny (owal 120x100) wykonany ze specjalnego kształtownika zapewniającego bar-
dzo wysoką wytrzymałość na zginanie. teleskop słupa o przekroju okrągłym ø 90 służy do zmiany 
wysokości siatki. regulacja wysokości siatki oraz jej napinanie odbywa się przez pokręcenie korbką 
przekładni umieszczonej wewnątrz słupka. zwarta budowa, brak wystających części, łatwość bez-
stopniowej regulacji wysokości siatki od 2 do 2,55 metra pozwalają zaszeregować słupki do klasy 
a wg en 1271:1198 oraz oficjalnych przepisów zatwierdzonych przez fivb.

Professional Posts for volleyball. made of anodic alluminium alloy. main post (oval 120 
x 100 mm) made of special section with high bending strength. telescope of post with diameter 90 
mm (round) enables the change of net heigth. heigth of net and its tightening is controled by turning 
the handle of gear placed inside the post. thanks to the compact construction, no standing out ele-
ments, easy non gradual continuous control of net from 2 up to 2,55 m and its tightening the posts 
meet the class a according to en 1271:1198 as well as fivb standards.

słuPki uniwersalne sta-
lowe. wykonane z rur stalo-
wych ø 76 x 3,6 mm, lakiero-
wanych proszkowo. Posiadają 
regulację wysokości zawiesze-
nia siatki. elementem napinają-
cym linkę siatki jest mechanizm 
śrubowy. słupki posiadają 
osłony ochronne. Przezna-
czone są do treningu, nauki 
i rozgrywek szkolnych w piłkę 
siatkową, badmintona lub tenis 
ziemny. spełniają wymogi nor-
my en 1271.

universal steel Posts. 
made of steel pipes ø76 x 3,6 
mm, powder lacquered. this 
system is equipped with hight 
adjustment of the net and it 
is destined for training and 
learning to play volleyball, bad-
minton and tennis. stretching 
element is helical and posts 
have pads protecting against 
failures.

1709bt

1687bt

1701

Przyrząd do Pomiaru skoków do-
siężnych. urządzenie wykonane z litego 
drewna i sklejki z nastawną skalą pozwalają-
cą kontrolować skoczność zawodników o róż-
nym wzroście.

instrument for measurement of 
reach uP jumPs. made of solid wood and 
plywood with an adjustable scale enabling 
the checking the jumping ability of users or 
competitors.

1611

1701w/z

słuPki o Profilu owalnym 120 x 100 mm, wykonane z anodowane-
go stopu aluminium, ze specjalnego kształtownika zapewniającego bardzo 
wysoką wytrzymałość na zginanie. komplet składa się z dwóch słupków 
(jeden z listwą zaczepową, drugi z napinaczem śrubowym siatki) i dwóch 
osłon ochronnych. słupki posiadają regulację wysokości zawieszenia siatki 
w zakresie od 1,07 m do 2,43 m, co umożliwia ich wykorzystanie do gry 
w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkówkę juniorów, kobiet 
i mężczyzn. spełniają wymogi normy en 1271. do kompletu oferujemy tuleje 
aluminiowe. 

Posts made of oval Profiled 120 x 100 mm, aluminium alloy  with 
anodised surface and special profile which is provide high reliability for flex-
ion. complete set consists of two uprights (one with stretching elements ad 
second with helical stretcher of net) and two protecting pads. uprights have 
height adjusters of the net within 1,07 up to 2,43 m so that it enables to take 
full advantage of playing tennis, badminton and volleyball. this system com-
plies with en 1271 standard. a full set includes aluminium sleeves.
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słuPki do siatkówki Przyścienne kla-
sy c. słupki stalowe lakierowane proszkowo, 
mocowane w specjalnej podstawie przykrę-
canej do podłoża, stabilizowane w części 
górnej wysięgnikiem naściennym. Posiadają 
regulację wysokości naciągu siatki. stosowa-
ne do treningu, nauki i rozgrywek szkolnych 
w małych salach gimnastycznych (o szero-
kości ok. 11 m). spełniają wymogi normy en 
1271.

wall volleyball Posts c class. made 
of steel, powder lacquered. they are fixed 
in a special base screwed to the ground or 
floor and are stabilized in upper part with the 
wall extention arm. they possess a net height 
control. applied for training, school games in 
small halls (width 11 m). they meet en 1271 
standard requirements.

słuPek środkowy do siatkówki stalowy 
lub aluminiowy owalny. Posiada zaczepy 
lub naciągi śrubowe siatki symetrycznie roz-
mieszczone z dwóch stron. wykorzystywane 
do utworzenia w małych salach sportowych 
dwóch poprzecznych boisk treningowych 
do siatkówki. spełniają wymogi normy en 
1271.

middle volleyball Post – steel or alu-
minium oval section with catches or helical 
stretchers to hang the net. this system is de-
signed for small halls.

słuPki naścienne do siatkówki. komplet 
dwóch szyn wykonanych z profili stalowych 
półzamkniętych przykręcanych do ściany, 
z elementami do zaczepu i naciągu siatki (na-
pinacz śrubowy). Posiadają prosty system re-
gulacji wysokości zawieszenia siatki. zalecane 
do montażu w małych salach gimnastycznych 
(o szerokości poniżej 10 m). umożliwiają roz-
grywki w piłkę siatkową i badmintona. dostęp-
ne w wersji lakierowanej lub z powłoką galwa-
niczną. spełniają wymogi normy en 1271.

wall Posts for volleyball. a set of two 
rails made of the steel galvanized or lacquered 
semi-closed profile, screwed to the wall, with 
elements for fixing and a screw stretcher. 
a simple net height control system. destined 
for volleyball and badminton, in small, bellow 
10 m wide halls. the posts conform with the 
requirements of en 1271 standard.

siatkówka // volleyball
kod / code nazwa / name

1670 słupki naścienne do siatkówki / wall posts for volleyball

9719 słupki stalowe przyścienne / wall steel posts

1674bt słupek bt środkowy aluminiowy / middle volleyball post aluminium

1689bt słupek bt środkowy stalowy / middle volleyball post steel

1750bt słupek środkowy aluminiowy z obustronnym napinaczem 
śrubowym / middle aluminium post with screw stretcher

1639 stanowisko sędziowskie do gry w piłkę siatkową / judge post

1712 stanowisko sędziowskie z osłoną / referee stand with protecting pad

1707 słupki do siatkówki stalowe z przeciwwagą extra
/ volleyball posts with counterweight

9960h przymiar do mierzenia wysokości siatki
/ volleyball net height measure device

14415h osłona słupka naściennego
/ wall - mounted post̀ s protection cover

9262 wieszak na 1 kpl. słupków 
/ hanger for 1 set of posts

12002h wieszak na siatki / hanger for nets

9719
1689bt 1750bt

1670

9960h

14415h

Przymiar do mierzenia wysokości siatki 
w siatkówce. Przymiar aluminiowy do mierze-
nia wysokości – ustawienia siatki.

volleyball net height measure. device 
volleyball net height measure device, made of 
aluminum.
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wieszak na siatki. ułatwia przechowywa-
nie siatki, pozwala szybko ją rozwijać i zwijać, 
przeznaczony na siatki do siatkówki, tenisa, 
badmintona.

hanger for nets. allows easy storage of 
the net, and its quick unwinding and winding 
up. hanger is designed for volleyball, tennis 
and badminton nets.

12002h

stanowisko sędziowskie. wykonane 
z rur aluminiowych lakierowanych proszkowo. 
Posiada płynną regulację wysokości podestu 
dla sędziego, uchylne oparcie, niebrudzące 
i antypoślizgowe stopki oraz kółeczka uła-
twiające transport stanowiska. wsporniki 
z taśmami spinającymi mocują i stabilizują 
stanowisko przy słupku do siatkówki. spełnia 
wymogi normy en 1271.

judge Post. made of powder lacquered 
aluminium pipes. a smooth height control of 
the judge platform, the bending sit back rest, 
non slide feet, wheels for the transport and 
movements. supports with fastening tapes 
stabilize the judge post at the volleyball stand. 
referee stand conform with the requirements 
of en 1271 standard.

stanowisko sędziowskie z osłoną. do typowego stanowiska sę-
dziowskiego proponujemy osłonę wykonaną z 5 cm pianki pokrytej materia-
łem np. typu poroflex. osłona stanowi ochronę dla grających zawodników. 
może służyć jako element do umieszczenia reklamy.

referee stand with Protecting Pad. for typical referee stand 
we suggest padding made of 5 cm upholstered polyurethane foam. it gives 
players protection against failures as well as possibility to put an advertise-
ment on it.

słuPki do siatkówki z Przeciwwagą. uniwersalny zestaw do użytku 
w halach i na boiskach zewnętrznych. składa się z dwóch słupków stalo-
wych z regulacją wysokości zwieszenia siatki od 1,55 do 2,43 m, wózka 
z obciążnikami do 180 kg (na słupek) zapewniającymi dużą stabilność ze-
stawu. układ jezdny zamontowany przy wózku ułatwia ustawianie i transport 
słupków. dwa specjalne uchwyty gwarantują bezpieczny sposób wkładania 
i wyjmowania obciążników. zgodny z normą en 1271.

volleyball Posts with counterweight. universal set for indoor 
and outdoor usage, consists of 2 steel uprights with height adjustment of 
the net (from 1,55 to 2,43m) and trolley with counterweight to 180kg (for 1 
post) assuring stability of the post. special handles allow safe putting in and 
taking out of the weights.

1707

1639

1712

wieszak na 1 kPl. słuPków. komplet stanowią dwa niezależne ramio-
na malowane proszkowo o wysięgu 280 mm przykręcane dwoma kołkami 
do ściany.

hanger for 1 set of Posts. a set consists of two separate powder 
lacquered arms of the extension 280mm. arms are screwed to the wall 
by means of two bolts.

9262
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siatkówka plażowa // beach volleyball
kod / code nazwa / name

1730bt słupki uniwersalne aluminiowe
/ beachball aluminium posts

9718 podstawa alu słupków aluminiowych do siatkówki plażowej
/ beachball aluminium posts base

1687bt słupki uniwersalne stalowe
/ beachball steel posts

9727 podstawa aluminiowa słupków stalowych do siatkówki plażowej
/ aluminium base for steel posts for beach volleyball

9715 linie pola gry
/ playing field lines

9727

9718

siatkówka Plażowa.
dostępna w dwóch wersjach:
- słupki stalowe
- słupki aluminiowe
- podstawa aluminiowa do słupków stalowych
- podstawa aluminiowa do słupków aluminiowych
do kompletu oferujemy siatki, linie pola gry, stanowisko sędziowskie 
oraz profesjonalne osłony słupków. głębokość osadzenia tulei w pia-
sku (0,5 m) wraz z elementami stabilizującymi gwarantuje bezpieczeń-
stwo eksploatacji.

beach volleyball
it is available in two versions:
- steel beach volleyball posts
- aluminium beach volleyball posts
- aluminium base for steel beach volleyball posts
- aluminium base for aluminum beach volleyball posts
we also offer to the set: nets, playing field lines, referee stand and pro-
fessional  protection pads for the posts. depth of sleeve assebly to the 
ground (0,5m) and stabilizing elements guarantee safety usage.
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badminton
kod / code nazwa / name

9721 słupek do badmintona do przeciwwagi
/ badminton post with counterweight

9722 wózek do słupków z przeciwwagą / posts trolley with counterweight

9712 słupki składane do gry w kometkę / badminton foldable posts

214h siatka do badmintona biała / badminton net, white

4436h siatka do badmintona zielona / badminton net, green

9731 linie pola do badmintona
/ badminton playing field line 

rakietka do badmintona redox ra 15 extreme match 
/ racket for badminton redox ra 15 extreme match

rakietka do badmintona spokey velocity Pro
/ racket for badminton spokey velocity Pro

zestaw rekreacyjny do badmintona. lekki przenośny zestaw do gry 
w badmintona, mieszczący się po złożeniu w małej torbie. w skład zestawu 
wchodzą 2 składane słupki aluminiowe, linki naciągowe z elementami za-
czepowymi do gruntu. Praktyczny w okresie letnim, do zajęć rekreacyjnych 
na boiskach, placach zabaw lub w ogródkach przydomowych.

recreative set for badminton. a light portable set for badminton can 
be placed easily into a small bag when folded. a set consists of 2 foldable 
aluminium posts, a net, tightening ropes with fixing elements to the ground. 
useful for the recreation outdoor.

stojak do gry w badmintona. słupki stalowe wolnostojące z balastem 
stabilizującym (45 – 50 kg). dwa łożyskowane kółka jezdne zamontowane 
w elemencie przeciwwagi słupka umożliwiają łatwy transport i ustawienie 
zestawu. nakładki na stopie słupka zabezpieczają przed uszkodzeniem 
podłoża. zestaw praktyczny i funkcjonalny w użytkowaniu zarówno w ha-
lach, jak i na boiskach zewnętrznych. do zestawu oferujemy siatki białe lub 
kolorowe. spełnia wymogi normy en 1509.

stand for badminton. steel free standing posts with the stabilizing con-
struction (45 – 50 kg). two ball bearing wheels fixed in a post counterweight 
element let easy transport and fixing the set. felt cover plates on the post 
foot protect the base (floor) against damage. the set can be applied for 
indoor and outdoor usage. a white or colored net is included.

214h

9721

9722

9712

9712
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tenis ziemny // tennis
kod / code nazwa / name

9701bt słupki bt do tenisa ziemnego stalowe
/ tennis steel posts

9709bt słupki bt do tenisa ziemnego aluminiowe
/ tennis aluminium post without sleeves

9716 krzesło sędziowskie do tenisa ziemnego
/ judge chair for tennis

1703z tuleja aluminiowa 120 x 100 l=350 (na boisko)
/ aluminium sleeve al 120 x 100 l=350 (outdoor)

1703w tuleja aluminiowa 120 x 100 l=320 (na halę)
/ aluminium sleeve al 120 x 100 l=320 (indoor)

1701z tuleja aluminiowa al ø 76 l=350 (na boisko)
/ aluminium sleeve al ø 76 l=350 (outdoor)

1701w tuleja aluminiowa al ø 76 l=320 (na halę)
/ aluminium sleeve al ø 76 l=320 (indoor)

1702 pokrywa tulei ø 76 (na boisko)
/ sleeve cap ø 76 (for outdoor)

1704 pokrywa tulei 120 x 100 (na boisko)
/ sleeve cap 120 x 100 (for outdoor)

1656 osłona i pokrywa słupa na salę (dekiel z kołnierzem)
/ sleeve cap with a flange

12717h taśma środkowa redukcyjna do tenisa
/ reducing middle band for tennis

13334h obciążnik stalowy do siatki tenisowej – ciężarek
/ steel balast for tennis net – weight

12716h tuleja aluminiowa z dekielkiem
/ aluminum sleeve with a lid

9231 stojak podtrzymujący siatkę do tenisa
/ stand for supporting the tennis net

rakieta do tenisa ziemnego wish tennis composite 500 
/ tennis racket wish tennis composite 500 

rakieta do tenisa ziemnego wish 500 
/ tennis racket wish 500 

12717h

13334h

12716h

taśma środkowa redukcyjna. wykonana 
z tkaniny poliestrowej, zakończona nierdzewnym 
karabińczykiem

reductive taPe. made of polyester material, 
ended with stainless snap hook.

tuleja aluminiowa z dekielkiem. służy 
do mocowania w podłożu taśmy redukcyjnej.

aluminium sleeve with a caP. it is used for 
fixing the reductive tape into the ground.

obciążnik stalowy do siatki – ciężarek. 
w komplecie z taśmą środkową służy do obniżenia 
siatki z 1,07cm do 91,5 cm w środkowej strefie.

steel weight net. it is designed for reducing 
height of the net in the middle part, from 1,07cm 
to 91,5 cm. reductive tape is included in the set. 
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9701bt

1701

słuPki stalowe do te-
nisa. słupki treningowe 
z tulejami do zamocowa-
nia w podłożu. wykonane 
z rury stalowej lakierowanej 
proszkowo lub cynkowanej 
ogniowo, z zewnętrznym, 
prostym układem naciągu 
siatki, do użytku w halach 
i na obiektach otwartych. 
spełniają wymogi normy 
en 1510.

tennis steel Posts. 
training posts with sleeves 
for fixing to the base. made 
of powder lacquered steel 
pipe, with a simple outer 
system of the net stretch-
ing, to be used in halls and 
outdoor.

krzesło sędziowskie. 
aluminiowe z siedziskiem 
tworzywowym. stelaż krze-
sła składany. spełnia wy-
mogi normy en 1271.

judge chair. made of 
aluminium, foldable with 
a plastic sit. equiped with 
wheels for the transport. 
it complies with en 1271 
standard requirements.

słuPki aluminiowe do tenisa. słupki do tenisa profesjonalne z tu-
lejami do zamocowania w podłożu. wykonane ze specjalnego profilu 
(120 x 100 mm) aluminiowego anodowanego. walorem słupków jest we-
wnętrzne umieszczenie elementów naprężających linkę siatki – w jed-
nym słupku haka zaczepowego, w drugim śrubowego mechanizmu 
napinającego, regulowanego za pomocą korbki. górne otwory słupków 
zabezpieczone są pokrywami z tworzywa sztucznego. mogą być użyt-
kowane na obiektach otwartych i zamkniętych. spełniają wymogi normy 
en 1510. w zestawie do tenisa ziemnego oferujemy siatki czarne lub 
białe ze środkowym pasem nastawczym oraz bocznymi prętami pod-
trzymującymi.

tennis aluminium Posts. Professional posts with bushes for fi xing 
to the base. made of the anodized aluminium profile 120 x 100 mm. 
a special quality is achieved thanks to the net stretching elements 
placed on the one post and a crank on the second one. upper holes 
are covered with caps made of plastics. Posts can be used in halls and 
outdoor.

9716

9709bt

9231

stojak wolnostojący 
Podtrzymujący siatkę 
do tenisa. stojak stalowy 
malowany proszkowo ze śrubą 
regulacyjną.

freestanding stand for 
suPPorting the tennis 
net. steel powder lacquered 
stand with screw for regulation.

siatki. do kompletu oferu-
jemy siatki czarne lub białe 
oraz siatki z fartuchem.

net. we offer for full set: 
black or white nets and nets 
with apron.
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piłka ręczna // handball
kod / code nazwa / name

9428bt bramka do piłki ręcznej 3 x 2 m aluminiowa stacjonarna / stationery aluminium handball goal 3x2 m

9425 bramka do piłki ręcznej 3 x 2 m aluminiowa przenośna / portable aluminium handball goal 3x2 m

9435 bramka do piłki ręcznej 3 x 2 m aluminiowa przyścienna / wall mounted aluminium handball goal 3x2 m

9424bt bramka do piłki ręcznej 3 x 2 stalowa stacjonarna / stationery steel handball goal 3x2 m

9426 bramka do piłki ręcznej 3 x 2 stalowa stała / steel handball goal 3x2 m for permanent installation

9419bt bramka do piłki ręcznej 3 x 2 m drewniana stacjonarna / stationery wooden handball goal 3x2 m

9409 bramka do piłki ręcznej 3 x 2 m drewniana przenośna / portable wooden handball goal 3x2 m

9411 bramka do piłki ręcznej 3 x 2 m drewniana przyścienna / wall-mounted wooden handball goal 3x2 m

1701z tuleja al.zew. ø 76 l-350 do bramek stacjonarnych drewnianych i stalowych (na boisko)
/ aluminium sleeve (outdoor) ø 76 l-350 for stationary wooden and steel football goals (for outdoor usage)

1701w tuleja al.zew. ø 76 l-320 do bramek stacjonarnych drewnianych i stalowych (na halę)
/ aluminium sleeve (indoor) ø 76 l-320 for stationary wooden and steel football goals (for indoor usage)

1633z tuleja stal. zew. ø 70 l-350 do bramek stacjonarnych aluminiowych (na boisko)
/ steel sleeve (outdoor) ø 70 l-350 for stationary aluminium football goal (for outdoor usage)

1633w tuleja stal. zew. ø 70 l-320 do bramek stacjonarnych aluminiowych (na halę)
/ steel sleeve (indoor) ø 70 l-320 for stationary aluminium football goal (for indoor usage)

1633-1-00 pokrywa tulei ø 70 (na boisko) / sleeve cap ø 70 (for outdoor usage)

1656 osłona i pokrywa słupa na salę (dekiel z kołnierzem) / sleeve cap with a flange for sports hall (indoor)

13244 osłona na ścianę 2x1m za bramkę / protection padding for wall 2x1m, to asseble behind the football goal
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bramki do Piłki  ręcznej wykonywane są w trzech wersjach:
- stalowe (mocowane w tulejach lub na stałe). Poprzeczka i słupki wy-

konane z profilu stalowego 80 x 80 mm połączone ze sobą rozłącznie 
wkrętami w czopach stalowych. słupki bramek mocowanych w tulejach 
zakończone są cynkowanymi zaczepami z rury stalowej o średnicy 76 
mm. rama bramki standardowo malowana jest emalią epoksydową 
na biało w czarne pasy. w skład kompletu wchodzą stalowe lub aluminio-
we ramiona boczne o średnicy 38 mm. rama i ramiona wyposażone są 
w zaczepy do mocowania siatki. bramka stała przeznaczona jest do za-
betonowania w gruncie boiska zewnętrznego. wymiary bramki w świetle: 
3 x 2 m. bramki spełniają wymagania normy Pn-en 749.

- aluminiowe (mocowane w tulejach, przenośne lub przyścienne). spawa-
na rama bramki o profilu 80 x 80 mm wykonana z anodowanego stopu 
aluminium, pasy malowane standardowo w kolorze czarnym. słupki bra-
mek mocowanych w tulejach zakończone są cynkowanymi zaczepami 
z rury stalowej o średnicy 76 mm. w skład kompletu wchodzą aluminiowe 
składane ramiona boczne o średnicy 38 mm, łącznik dolny ramion oraz 
uchwyty mocujące bramkę do podłoża. bramki przyścienne posiada-
ją stalowe ramiona górne o średnicy 38 mm oraz uchwyty mocujące 
bramkę do ściany i podłogi. rama i ramiona wyposażone są w zaczepy 
do mocowania siatki. wymiary bramek w tulejach i przenośnych w świe-
tle: 3 x 2 m. spełniają wymagania normy Pn-en 749.

- drewniane (mocowane w tulejach, przenośne lub przyścienne). rama 
bramki o profilu 80 x 80 mm wykonana z klejonego drewna iglastego, 
malowana standardowo na biało w czerwone pasy. słupki bramek moco-
wanych w tulejach zakończone są cynkowanymi zaczepami z rury stalo-
wej o średnicy 76 mm. w skład kompletu wchodzą aluminiowe ramiona 
o średnicy 38 mm oraz uchwyty mocujące bramkę do podłoża. bramki 
przyścienne posiadają stalowe ramiona górne o średnicy 38 mm oraz 
uchwyty mocujące brankę do ściany i podłogi. rama i ramiona wyposa-
żone w zaczepy do mocowania siatki. wymiary bramek: 3 x 2 m. spełnia-
ją wymagania normy Pn-en 749.

handball goals are available in three versions:
- steel (fastened into the ground sleeves or permanently fastened to the 

ground). crossbeam of a frame and pillars made of steel pipe (section 
80x80 mm) are connected by means of screws in steel tenons (can be 
dismantled for transport and storage). side arms of the frame are ended 
with zinc coated anchorages of steel pipe (diameter 76 mm) for fastening 
the goal into sleeves. goal frame is painted white with powder enamel, 
strips are in black colour. the set consists of folding aluminium or steel 
side arms (diameter 38 mm), goal is equipped with net catches. stable 
goal is designed for outer sports grounds. measurements: 3 x 2 m. com-
plies with Pn-en 749

- aluminum (fastened into the sleeves, portable or wall-mounted). welded 
aluminium goal frame (section 80x80 mm), stripes painted black. side 
arms of the frame are ended with zinc coated anchorages of steel pipe 
(diameter 76 mm) for fastening the goal in sleeves.  the set consists of 
aluminum folding arms  (diameter 38 mm), bottom connector of the frame 
and clips fastening the goal into the ground. wall mounted goals are 
equipped with steel upper arms (diameter 38 mm) and catches fastening 
the goal to the ground and the wall the goal is equipped with clips for net 
fastening. measurements: 3 x 2 m, (portable and sleeve fastened goal). 
complies with  Pn-en 749.

- wooden (sleeve fastenned, wall-mounted or portable). goal frame (sec-
tion 80x80mm) made of glued softwood, painted white with red stripes 
side arms of the frame are ended with  zinc coated anchorages of steel 
pipe (diameter 76 mm) for fastening the goal  in sleeves. the set consists 
of aluminum side arms (diameter 38 mm) and anchorages for fastening 
the goal to the ground. wall mounted goals are equipped with upper steel 
side arms (diameter 38mm) and catches for goal fastening to the ground 
and to the wall. goal is equipped with clips for net fastening. measure-
ments: 3 x 2 m.  complies with Pn-en 749

osłona na ścianę 2x1. wykonana z superlekkiej pianki Pe okrytej mate-
riałem Pcv w wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. standar-
dowo elementy osłon ścian są wykonane z segmentów o wymiarach 2x1 m 
i gr. 5 cm. segmenty są mocowane na ścianie za pomocą rzepów. 

wall Protection Pad  2x1. it is made of light Pe foam covered with 
mechanical damage resistant Pvc material. elements of the protection pad 
are made of sections with dimensions 2x1 m, thickness 5 cm. segments are 
fixed to the wall by means of velcro connecting system.

9409

9411

13244
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9426

tuleje do bramek (aluminiowe, stalowe) służą 
do montażu bramek w podłożu.

sleeves for goals (aluminium, steel) are used 
for fixing the goals into the ground.

9424bt

9428bt

9419bt

1701z
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hokej na trawie // field hockey
kod / code nazwa / name

9446 bramka do hokeja na trawie (na boisko)
/ field hockey goal (outdoor)

9431 bramka halowa do hokeja na trawie / freestanding field hockey 
goal for sports hall

14996h siatka do hokeja na trawie
/ net for hockey

9446

bramka do hokeja na trawie na boisko. rama bramki wykonana 
jest z profilu stalowego 50x70 mm, składane wsporniki z rur stalowych oraz 
bandy ze sklejki. bramka wyposażona jest w zaczepy do siatki. Posiada 
dwa koła transportowe. wymiary bramki w świetle 3,66 x 2,14 m, głębokość 
(z słupkiem) 1,27 m.

field hockey goal outdoor. goal frame is made of steel profile 50x70 
mm, foldable steel back supports of the goal and plywood boards. this goal 
is equipped with hooks for net and 2 wheels for transportation. dimensions 
of the goal 3,66x2,14 m, depth 1,27 m.

bramka halowa do hokeja na trawie. rama bramki wykonana 
z profili stalowych 50x50 mm lakierowanych proszkowo. wsporniki bramki 
z rur stalowych składane, burty wykonane ze sklejki. bramka wyposażona 
jest w zaczepy do siatki, kółka ułatwiające jej transport po złożeniu oraz 
elementy kotwiące bramkę w podłożu. wymiary bramki w świetle 3x2 m, 
głębokość (ze słupkiem) 1 m.

field hockey goal (indoor). goal frame is made of powder lacquered 
steel profiles 50x50mm, foldable steel back supports of the goal, boards are 
made of plywood. this goal is equipped with hooks for net, wheels enabling 
easy transportation of folded goal and anchors for fixing the goal to the 
ground. dimensions of the goal 3x2m, depth 1 m.

gr
y 

ze
sp

oł
ow

e 
// 

te
am

 g
am

es



76 // Katalog produktów 8 // Catalogue of products 8 

bramki unihoc. bramki z siatkami, składane, łatwe do transportu, wykonane z ru-
rek stalowych. Przeznaczone do użytku wewnętrznego, jaki i na zewnątrz. dostępne 
w wymiarach: 0,45 x 0,60 m; 0,60 x 0,90 m; 1,05 x 1,40 m; 1,15 x 1,60 m.

unihoc goals. goals with nets, foldable, easy for transportation, made of steel 
pipes. goals are destined both for outdoor and indoor use. available measurements: 
0,45 x 0,60 m; 0,60 x 0,90 m; 1,05 x 1,40 m; 1,15 x 1,60 m.

unihokej // unihoc
kod / code nazwa / name

140h bramka mini 0,45 x 0,60 m / unihoc mini goal0,45 x 0,60 m

141h bramka młodzieżowa 0,60 x 0,90 m / youth goal 0,60 x 0,90 m

139h bramka klubowa 1,05 x 1,40 m / club goal 1,05 x 1,40 m

12670h bramka klubowa 1,05 x 1,40 m / club goal 1,05 x 1,40 m

12669h bramka 60 x 90 cm / youth goal 0,60 x 0,90 m

10431h bramka meczowa 115 x 160 cm / goal 1,15 x 1,60 m

259h piłka do unihokeja / unihoc ball

1398h piłka kolorowa do unihokeja / unihoc colour ball

168h krążek unihoc / disc unihoc

269h pachołek 23 cm / cone marker 23 cm

270h pachołek 37 cm / cone marker 37 cm

kij unihoc cobra junior 101 cm / stick unihoc cobra junior 101 cm

kij unihoc cobra senior 101 cm/ stick unihoc cobra senior 101 cm

kij unihoc cobra senior 95 cm / stick unihoc cobra senior 95 cm

kij unihoc dziecięcy / unihoc children’s stick

kij unihoc senior 95 cm / stick unihoc senior 95 cm

kij unihoc junior 95 cm / stick unihoc junior 95 cm

kij unihoc cobra junior 85 cm / stick unihoc cobra junior 85 cm

kij unihoc klubowy / stick unihoc club

12669h

12670h

10431h

141h

139h

259h

168h

270h

269h
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blok startowy treningowy. służy jako oparcie stóp przy starcie 
do biegów krótkodystansowych. mocowany do bieżni za pomocą kolców 
lub szpilek. Posiada na długości 450 mm skokową (co 30 mm) regulację 
rozstawu płytek oparcia stóp i czterostopniową regulację ich kąta pochy-
lenia. elementy stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi powłokami 
galwanicznymi. Płytki oparcia stóp pokryte gumową wykładziną antypo-
ślizgową. zgodny z przepisami Pzla.

starting block. its main task is to lean both feet during staring. starting 
block is equipped with spikes for fixing to the floor, easy to adjust length 
(every 30 mm, total adjustable length – 450 mm) and angle. steel ele-
ments covered with protective layers. Plates for feet are covered with non-
slip rubber lining. starting block is compliant with Pzla requirements.

Pałeczki sztafetowe. wykonane z rury ze stopu aluminium, malo-
wane lakierem proszkowym w różnych kolorach. wymiary: ø 39 x 285 
mm. waga: od 60 do 100 g.

relay batons. made of aluminium pipe, painted with powder lacquer 
(various colours). dimensions: ø 39 x 285 mm. weight: 60 to 100 g.

sztafeta // relay race
kod / code nazwa / name

6301 pałeczka sztafetowa al / relay baton – aluminium

6117 słupek startowy do biegów / post for athletic racers

biegi // running
6300 blok startowy treningowy / starting block

6301

6300

słuPek startowy do biegów lek-
koatletycznych. wykonany ze sklej-
ki. na czterech bokach naniesiono numer 
toru startowego zawodnika. wyposażony 
również w żółtą i czerwoną płytkę ozna-
czającą odpowiednio spalony lub dys-
kwalifikację zawodnika.

Post for athletic racers. it is 
made of plywood. on its 4 sides there are 
numbers of runway of competitor. yellow 
or red plate can show a falstart or disqual-
ification of racer.

6117
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bieg przez płotki // hurdle
kod / code nazwa / name

6308 płotek lekkoatletyczny stalowy / steeple chase hurdle, steel

6316 płotek samowstający aluminiowy / steeple chase hurdle 
– rebounding, aluminium

6304 płot do biegu z przeszkodami 396 cm / steeple chase hurdle 396 cm

6305 płot do biegu z przeszkodami 500 cm / steeple chase hurdle 500 cm

6313 płot przy rowie z wodą 366 cm / hurdle at water ditch 366 cm

Płotek lekkoatletyczny stalowy. Przeznaczony 
jest do treningu biegów przez płotki w szkołach i klubach spor-
towych. Podstawa i ramiona płotka wykonane są z kształtownika 
stalowego pokrytego powłokami ochronnymi. belka z drewna 
pomalowana jest w biało-czarne pasy. regulacja wysokości płot-
ka w zakresie: 68 cm; 76,2 cm; 84 cm; 91 cm; 106,7 cm. wyrób 
zgodny z przepisami Pzla.

steePle chase hurdle, steel. destined for training in the 
schools and sports clubs. sturdy tubular steel construction. 
beam made of wood and painted alternately with black and 
white colour. height adjustment: 68 cm; 76,2 cm; 84 cm; 91 cm; 
106,7 cm. an article complies with Pzla specifications.

Płoty do biegu z Przeszkodami. drewniana belka płotu malowana 
jest na biało z pasami w kolorze granatowym, czarnym lub czerwonym. 
Podstawa stalowa pokryta jest emalią proszkową lub cynkowana. Płoty wy-
konywane są w wersji wolnostojącej, a płot przy rowie z wodą mocowany 
jest w tulejach. belkę płotu można ustawić na wysokość 0,762 m (dla kobiet) 
lub 0,914 m (dla mężczyzn). wyrób zgodny z przepisami lekkoatletycznymi.

steePle chase hurdle. wooden hurdle beam is lacquered in white col-
our and dark blue, black or red strips. supporting construction is made from 
steel, powder lacquered or hot galvanized. steeple chase hurdles are made 
as freestanding or mounted in sleeves by water ditch. height of hurdle beam 
can be adjusted for women at 0,762m and for men at 0,914 m. the product 
is compliant with athletics specifications.

Płotek samowstający. lekki płotek treningowy, wykonany z rurek alu-
miniowych anodowanych, ze stopniową regulacją wysokości w zakresie 
od 550 mm do 850 mm, stopniowanie co 5 cm. amortyzatory gumowe 
na słupkach pionowych umożliwiają samoczynny powrót płotka do pozy-
cji pionowej. Praktyczny w treningach biegu przez płotki lub w ćwiczeniach 
sprawnościowych. wykorzystywany na obiektach zamkniętych i otwartych. 
zgodny z przepisami Pzla.

training steePle chase hurdle – rebounding. light training hur-
dle, made of anodized aluminium pipes, with height adjustment between 
550–850 mm, every 5 cm. rubber absorbers on vertical posts allow to come 
back automatically to the previous vertical position. a very useful for training 
and exercises, for indoor and outdoor usage. rebounding hurdle is compli-
ant with Pzla requirements.

6308

6316

6304

6313
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materac do zeskoku. Przeznaczony do szkół i klubów. Pokrycie zesko-
ków wykonane jest z bardzo wytrzymałego materiału Pcv. na wszystkich bo-
kach zeskoku znajdują się siatkowe odpowietrzenia wkładu, które eliminują 
efekt „balonu”. spód zeskoku wykonany z materiału antypoślizgowego Pcv. 
wkład materaca jest wykonany metodą tunelową zapewniającą swobodną 
cyrkulację powietrza oraz doskonałą amortyzację. dodatkowe uchwyty uła-
twiają transport. do każdego zeskoku istnieje możliwość dołączania za po-
mocą rzepów kołderki zabezpieczającej oraz kolcoodpornej.

high jumP landing mat. it is destined for schools and sports clubs. cov-
ering of the high jump landing mat is made of very durable Pcv material, 
ventilation on sides enabling for inner air circulation during exercising and 
eliminates “baloon” effect. the bottom of the mat is made of anti-slip Pcv 
material. high jump landing mats are made of polyether foam filling enabling 
for shock absorbtion. additionaly equipped with hand grips for transporta-
tion. special top cover can be used as protection against spikes. 

skok wzwyż // high jump
kod / code nazwa / name

6200 stojak do skoku wzwyż / high jump stand

6201 poprzeczka aluminiowa / aluminium crossbar

378h poprzeczka z włókna szklanego / fiberglass crossbar

336h materac do zeskoku 300 x 200 x 40 cm
/ high jump landing area 300 x 200 x 40 cm

4690h materac do zeskoku z kołderką 300x200x45 cm
/ high jump landing area with top cover 300x200x45 cm

13036h materac do zeskoku 400x300x45 cm
/ high jump landing area 400x300x45 cm

4926h kołderka na zeskok 300x200x50 cm
/ top cover for high jump landing area 300x200x50 cm

12092h kołderka na zeskok 300x400x50 cm 
/ top cover for high jump landing area 300x400x50 cm

stojak do skoku wzwyż. zespół słupków z podstawami do za-
wieszania i podpierania poprzeczki przy skokach wzwyż. Podstawa 
wykonana jest z kształtowników stalowych lakierowanych prosz-
kowo, wypełnionych balastem stabilizującym. słupki ze stopów 
aluminium wyposażone w stalową podpórkę poprzeczki z blokadą 
umożliwiającą płynną regulację wysokości zawieszenia poprzeczki 
w zakresie od 40 do 210 cm. zestaw przeznaczony do treningów 
i zawodów na obiektach zamkniętych i otwartych. spełnia przepisy 
Pzla.

high jumP stand. set of posts with bases to hang and support 
crossbar during high jumps. the base made of powder lacquered 
steel profiles filled with stabilization ballast. Posts made of alumin-
ium alloy, equipped with a steel support for crossbar with blocking 
enables its height adjustment from 40 to 210 cm. set destined for 
indoor as well as outdoor usage. high jump stand complies with 
Pzla specifications.

PoPrzeczki. w komplecie do stojaków oferujemy poprzeczki o długości 
4 m +/- 20 mm, wadze ~2 kg i średnicy ø 30 – 31 mm, w wersjach: 1. 
aluminiowe anodowane, zakończone kwadratowym kształtownikiem alu-
miniowym 2. z włókien szklanych pokrytych tkaniną poliestrową z kwa-
dratowymi końcówkami gumowymi.

crossbar. consent of set: crossbar 4 m +/- 20 mm, weight approx. 2 
kg and diameter ø 30 – 31 mm. version 1 – anodized, aluminium, finished 
with square aluminium profile. version 2 – fiberglass, covered with polyes-
ther cloth and square rubber ends.

6201

378h

6201

6200

336h
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pchnięcie kulą // shot put
kod / code nazwa / name

6124 okrąg Alu do pchnięcia kulą / shot put circle

6125 próg do pchnięcia kulą laminowany / shot put toeboard - laminate

kula stalowa 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7,26 kg
/ steel shot 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7,26 kg

Próg do PchnięciA kulą lAminowAny. wykonany z żywicy 
epoksydowej, posiada wymiary zgodne z przepisami lekkoatletycz-
nymi 1220 x 300 x 100 mm z wycięciem na obręcz 6 x 20 mm oraz 
z trzech stron wypust o szerokości 30 mm z pięcioma otworami do za-
mocowania progu w podłożu.

Shot Put toeboArd. it is made of epoxy resin. dimensions 1220 
x 300 x 100 mm with an opening for a rim 6 x 20 mm, on 3 sides there 
are bolts (30 mm)  enabling assembly of the shot put toeboard into the 
ground. Shot put toeboard is compliant with athletics norms.

okrąg do PchnięciA kulą. dwuczęściowy, wykonany z teowni-
ka 60 x 60 x 6 mm ze stopu aluminium. Średnica wewnętrzna 2135 
mm. Zgodny z przepisami lekkoatletycznymi. wymiary w opakowaniu 
2300 x 1150 x 130 mm.

Shot Put circle. 2-part, made of aluminium t-bar 60 x 60 x 6 mm. 
inner diameter of a circle 2135 mm. it conforms with athletics rules. 
Storage dimensions 2300 x 1150 x 130 mm.

kule treningowe. Stalowe, toczone, malowane proszkowo. dzię-
ki dużej rozpiętości wagowej i wyważeniu doskonale sprawdzają się 
w treningu zarówno młodzieży jak i dojrzałych zawodników. waga: 2, 
3, 4, 5, 6, 7,26 kg.

trAining Shot. Steel, turned, powder painted. due to the wide 
weight range and balance the shots prove excellently both for youth 
and adult competitors. weight: 2, 3, 4, 5, 6, 7,26 kg.

6124

6125
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rzut dyskiem // throw circle
kod / code nazwa / name

6123 okrąg Alu do rzutu dyskiem
/ aluminium discus throw circle

6116 wkładka redukcyjna do obręczy do rzutu dyskiem
/ circle reductive insert

dysk 0,750 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg 
/ discus 0,750 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg

okrąg do rZutu dySkiem. dwuczęściowy, wykonany z teowni-
ka 60 x 60 x 6 mm ze stopu aluminium. Średnica wewnętrzna 2500 
mm. Zgodny z przepisami lekkoatletycznymi. wymiary w opakowaniu 
2650 x 1325 x 130 mm.

diScuS throw circle. 2-part, made of aluminium t-bar 60 x 60 x 6 mm. 
inner diameter of a circle 2500 mm. it conforms with athletics rules. Storage 
dimensions 2650 x 1325 x 130 mm.

wkłAdkA redukcyjnA do obręcZy do rZutu dySkiem. Składa się 
z czterech części wykonanych z wodoodpornej sklejki o gr. 18 mm. wkładka 
redukuje średnicę okręgu do 2135 mm.

reductive inSert for diScuS throw circle. it consists of 4 parts 
made of 18 mm thick waterproof plywood. insert is used for reducing the 
diameter of discus throw circle for measurements adequate for the hammer 
throw requirements (2135 mm).

6116

6123 6116

dySk lekkoAtletycZny. dysk treningowy, plastikowy składa się ze sta-
lowej obręczy cynkowanej, szyldu stalowego cynkowanego, dekla plastiko-
wego. waga od 0,6 do 3 kg.

diScuS. training, plastic discus, consists of steel zinc coated rim, zinc coat-
ed steel fascia and plastic flange. weight 0,6-3 kg.
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skok w dal // take-off
kod / code nazwa / name

6215 belka do skoku w dal laminowana wzmocniona
/ take-off board-laminated, strengtend

6207 skrzynka belki do skoku w dal
/ take-off board box

6210 pokrywa skrzyni do belki do skoku w dal
/ take off board box cover

6207

6210

SkrZynkA belki do Skoku w dAl. wykonana z blachy aluminiowej, jest fundamentowana na stałe 
na rozbiegu skoczni. wymiary wewnętrzne: 1220x300x100 mm. do kompletu polecamy pokrywę wykonaną 
z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykającej skrzynię po wyjęciu belki. górę pokrywy można wykleić 
nawierzchnią sztuczną, z której wykonany jest rozbieg skoczni.

tAke –off boArd box. made of aluminium sheet. it is permanently concreted on the running start and 
enables easy installation of a take-off board. inner dimensions 1220x300x100 mm. for a complete set, the 
cover made of steel hot galvanized sheet is recommended, which is used for closing the take-off board box 
after the take-off board is taken out. top of the cover can be coated with artificial surface (the same which is 
used for running start).

belkA do Skoku w dAl lAminowAnA. wykonana z żywicy 
epoksydowej z nakładką do odbicia ze sklejki wodoodpornej 
oraz listwą drewnianą z obustronnym rowkiem na plastelinę.  
belki można osadzać bezpośrednio w gruncie lub w specjalnej 
skrzynce. wymiary: 1210x340x100 mm. Zgodna z przepisami 
PZlA i iAAf.

lAminAted tAke-off boArd. it is made of epoxy resin lami-
nated, with waterproof plywood replacement board and wooden 
slat with special grooves for a plasticine. these boards can be 
settled directly into the ground or in the special box. dimen-
sions: 1210 x 340 x 100 mm. it is compilant with PZlA and iAAf 
standards.

6215
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skok o tyczce // pole vault
kod / code nazwa / name

6211 skrzynka do skoku o tyczce / pole vault box

6212 pokrywa skrzynki do skoku o tyczce / pole vault box cover

6212

6211

SkrZynkA do Skoku o tycZce wykonana z blach stalowej cynkowanej 
ogniowo. Zgodna z przepisami lekkoatletycznymi.

vAult Pole box is made of hot galvanized steel sheet. meets the require-
ments of athletics norms.

PokrywA SkrZynki do Skoku o tycZce wykonana z blachy stalo-
wej cynkowanej ogniowo. wyposażona w 2 wkręcane uchwyty ułatwiające 
jej wyciąganie oraz przenoszenie. Powierzchnie skrzynki można wykleić 
sztuczną wykładziną, z której wykonany jest rozbieg.

vAult Pole box cover is made of hot galvanized steel sheet. equipped 
with 2 grips enabling easy taking out and lifting. it is possible to line the box 
cover with a liner used for running start.
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rzut oszczepem // javelin throw
nazwa / name

oszczep 400 gr, 600 gr, 700 gr, 800 gr szkolny
/ javelin 400 gr, 600 gr, 700 gr, 800 gr school

oSZcZePy. trzon oszczepu wykonany z duraluminium, malowany lakierem 
proszkowym. grot oszczepu wykonany jest ze stali, a uchwyt opleciony 
jest sznurkiem bawełnianym. 

jAvelinS. javelin shank is made of dur alumin, painted with powder lac-
quer. javelin-head is made of steel and a holder is braided by means of 
cotton string. 
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Wyposażenie hal sportowych // Equipment for sport halls
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ławki // benches
kod / code nazwa / name

4406-xd ławka korytarzowa siedzisko drewniane dł. 2, 3, 4 m
/ corridor bench, wooden seat, length 2, 3, 4 m

4406-xP ławka korytarzowa siedzisko Pcv dł. 2, 3, 4 m
/ corridor bench, Pvc seats, length 2, 3, 4 m

4405-xd ławka szatniowa jednostronna drewniana dł.1,2,3,4 m 
/ one-sided changing room bench, wooden, length 1, 2, 3, 4 m

4405-xP ławka szatniowa jednostronna, Pcv dł.1,2,3,4 m
/ one-sided changing room bench, Pcv material, length 1, 2, 3, 4  m

4404-xd ławka szatniowa dwustronna drewniana dł.2,3,4 m
/ two-sided changing room bench, wooden, length 2,3,4 m

4404-xP ławka szatniowa dwustronna Pcv dł.2,3,4 m
/ two-sided changing room bench, Pcv material, length 2,3,4 m

4424 ławka zawodnicza 5-osobowa, siedziska kubełkowe
/ competition bench, 5 bucket plastic seats

4425 ławka zawodnicza 3-osobowa, siedziska kubełkowe
/ competition bench, 3 bucket plastic seats

1311 ławka dla graczy / players bench

łAwkA dlA grAcZy. Przeznaczona dla zawodników rezerwowych. nogi 
wykonane z profili stalowych spawanych, malowanych proszkowo. Siedzi-
ska z tarcicy iglastej lub fotelików tworzywowych z oparciem. nogi zabez-
pieczone niebrudzącymi stopkami tworzywowymi. wysokość ławki – 40 cm, 
długość – 2,5 m. 

PlAyerS bench. destined for reserve players. legs made of welded steel 
profiles, powder lacquered. Seats made of knotless softwood or bucket type 
plastic seats with a back rest. height of the bench – 40 cm, length – 2,5 m.

łAwkA korytArZowA. nogi wykonane z profili stalowych giętych ma-
lowanych proszkowo. Siedzisko z tarcicy iglastej. nogi wyposażone w nie-
brudzące stopki tworzywowe. wysokość ławki – 40 cm. Standardowe dłu-
gości: 2, 3 lub 4 m. na życzenie klienta wykonujemy ławki w dowolnych 
długościach.

corridor bench. legs made of steel powder lacquered profiles. A seat 
made of knotless softwood. height of bench – 40 cm. Standard length: 2, 3, 
or 4 m. At the desire of customers various lengths available.

łAwki SZAtniowe Z wieSZAkiem. dostępne w wersjach jedno- 
i dwustronnych. Stelaż ławki wykonany z profili stalowych malowanych 
proszkowo. Siedzisko, oparcie i listwa na wieszaki wykonane z tarcicy 
iglastej lub Pcv. nogi wyposażone w niebrudzące stopki tworzywo-
we. walorem ławki jest bezpieczny sposób zamocowania wieszaków 
(od wewnętrznej strony listwy). Standardowa długość – 2 m, na życze-
nie klienta – dowolna.

chAnging room bencheS. benches with hangers. one- or two-
sided. their construction is made of powder lacquered steel profiles. 
A seat, skirting board for hangers made of softwood or Pcv. A stand-
ard length – 2 m, at the desire of clients – various lengths.

4405x2d

1311

4406-xd

4424

4404-xd
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trybuny// bleachers
kod / code nazwa / name

1650 trybuny składane
/ foldable bleachers

1619 trybuna stała 3-rzędowa, siedzisko typu ławka
/ stable 3-row tribune, wooden board type seats

1752 trybuna stacjonarna, siedziska kubełkowe
/ stationery bleachers, plactic seats

6381h siedzisko eco niepalne
/ eco type seat, non-inflammable

12339h siedzisko eco
/ eco type seat

10590h siedzisko colloSeum
/ colloSeum type seat

12340h siedzisko colloSeum niepalne
/ colloSeum type seat, non-inflammable

10589h siedzisko ArenA
/ ArenA type seat

12341h siedzisko ArenA niepalne
/ ArenA type seat, non-inflammable

trybuny roZSuwAne. trybuny dostępne w wersjach 2-, 3-, 4- i 5- rzędo-
wych. konstrukcja nośna trybun wykonywana z kształtowników stalowych 
spawanych, lakierowanych proszkowo w dowolnej kolorystyce. Siedziska 
trybun kubełkowe z tworzywa trudno palnego lub typ ławki z desek drew-
nianych. Podesty i stopnie trybuny wykonane ze sklejki antypoślizgowej lub 
drewna. materiały użyte do produkcji trybun posiadają impregnację ognio-
chronną. rzędy rozsuwane trybun wyposażone są w wytrzymałe, łożysko-
wane kółka z niebrudzącą, antypoślizgową bieżnią (w rzędzie pierwszym 
– kółka z hamulcami). trybuny 4- i 5- rzędowe posiadają dodatkowo barierki 
boczne ochronne. długości trybun dowolne w zakresie do 5,5 m (dla trybun 
z siedziskami kubełkowymi wielokrotność 0,5 m).

foldAble bleAcherS. 2-, 3-, 4- and 5- rows available. Supporting struc-
ture made of steel and welded profiles, powder lacquered in any colour. 
Seats are made of slow-burning plastic or wooden boards. All materials 
are additionaly impregnated against fire. Portable and folding rows are very 
strong and are equipped with bearing wheels and brakes. 4 and 5-rows 
bleachers posses a side railing. various lengths up to 5,5 m.

trybunA StAłA 3-rZędowA. lekka konstrukcja stalowa lakierowana 
proszkowo, podesty ze sklejki z powierzchnią antypoślizgową, siedziska 
drewniane typu ławka. w ostatnim rzędzie zainstalowane demontowalne 
oparcie. trybuna wyposażona jest w 4 kółka umożliwiające jej transport (po 
ustawieniu trybuny w pionie). dostępna w długościach od 2 do 3 m.

StAble 3-rowS bleAcher. light steel construction, powder lacquered. 
the platforms are made of plywood with non-slip surface, wooden bench 
boards type seats. the bleacher is equipped with 4 wheels enabling easy 
transportation (after vertical positioning). the last row of the bleacher is 
equipped with dismantable back rest. Available 2-3 m long bleachers.

16501650

1619

w
yp

os
aż

en
ie

 h
al

 s
po

rto
w

yc
h 

// 
eq

ui
pm

en
t f

or
 s

po
rt 

ha
lls



www.polsport.bielsko.pl //  89  

krzesełka dostępne w kolorach
Available seats colours

trybuny StAłe – foteliki tworzywowe z oparciem lub bez oparcia monto-
wane na stopniach widowni.

StAble bleAcherS – plastic chair – deck with support or without support 
on the foot plates.

trybunA StAcjonArnA. konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo, 
podesty wykonane ze sklejki z powierzchnią antypoślizgową, siedziska ku-
bełkowe z oparciem lub bez oparcia (możliwa jest również wersja siedziska 
drewnianego typu ławka). w trybunę wbudowane są schody wejściowe. 
długość trybun dowolna (wielokrotność 0,5 m). dostępne w wersjach 2-, 
3- i 4-rzędowych.

StrAtionAry bleAcherS. Steel construction, powder lacquered. the 
platforms are made of plywood with non-slip surface. the seats are option-
al: plastic bucket type with or without the back rest or wooden bench boards 
type seats. can be of any lenth. Available 2-, 3- and 4- row bleachers.

SiedZiSkA wykonane metodą wtryskową 
z mieszanki polipropylenowo-polimerowej. 
Przeznaczone na widownie wewnątrz i na ze-
wnątrz. charakteryzują się ciekawą stylistyką, 
dużą trwałością i funkcjonalnością. Siedzenia 
odporne są na promieniowanie uv, przez co 
nie blakną i nie widać po nich naturalnego 
procesu starzenia się. Spełniają wszystkie 
wymagania norm europejskich. na życzenie 
klientów dostępne w wersji niepalnej. Siedze-
nia są na tyle mocne, aby wytrzymać nisz-
czącą siłę czasu, pogody, a nawet wandali. 
krzesełka dostępne w kolorach: biały, żółty, 
zielony, czerwony, czarny,  niebieski, grana-
towy.

SeAtS. bucket type seats are manufacured 
as a one piece by polypropylene-polymer 
injection into the mould. the seats are de-
signed for indoor and outdoor use. interest-
ing design, high endurance and functionality 
adopt every environment, indoors and out-
doors. the seats are uv radiation resistant, 
which means no colour fading and a long-
term life cycle. the seats are manufactured 
according to european norms. flame resist-
ant additive available on request. high quality 
material used in the manufacturing process 
ensure resistance against destructive forces 
of time, weather and vandalism. Available 
colors: white, yellow, green, red, black, blue, 
dark blue.

konstrukcja wsporcza do moco-
wania siedzisk od czoła stopnia 
widowni. / retaining construction 
for seats installation.

1752
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kotary // curtains
kod / code nazwa / name

1653 kotary
/ fencing curtains

1638 konstrukcja podstropowa (torowisko) kotary zsuwanej na bok
/ ceiling mounted construction for fencing curtains drew aside

1675 kotara zawieszana na lince
/ fencing curtain, fixed on a string

1647 kotara pionowa – mechanizm podnoszenia
/ vertical fencing curtain - lifting mechanism

1695 mechanizm (torowisko) kotary rozsuwanej obustronnie
/ mechanism for bilaterally drew aside fencing curtain

1661 mechanizm ręcznego napędu
/ manual drive mechanism

kotAry grodZące. Stosowane w dużych obiektach sportowych w celu 
podziału płyty głównej boiska na niezależne boiska treningowe, umożliwia-
jące prowadzenie różnych zajęć sportowych jednocześnie dla kilku grup. 
wykonywane w wersjach:
- kotary siatkowe: siatka polipropylenowa lub polietylenowa o oczku 

od 4,5 x 4,5 do 12 x 12 mm i gr. sznurka od 2,3 do 5 mm,
- kotary materiałowo-siatkowe: górna część stanowi siatka ochronna, 

dolną- tkanina nieprzeźroczysta lub półprzeźroczysta impregnowana 
ogniochronnie,

- kotary materiałowe, w tym dźwiękochłonne.
Systemy podwieszania i rozsuwania kotar:
- prosty układ linkowy z karabińczykami do zawieszania kotary; zsuwa-

nie i rozsuwanie kotary ręczne
- torowisko podwieszane podstropowo, z układem karabińczyków do za-

wieszania kotary zainstalowanych na łożyskowanych wózkach jezd-
nych; rozsuwanie kotary za pomocą korbowego mechanizmu ręcznego 
lub napędu elektrycznego,

- układ podwieszany podstropowo z napędem elektrycznym do podno-
szenia i opuszczania kotary.

fencing curtAinS. destined for big sports halls to divide the main floor 
into independent training grounds, enabling conducting many different 
sport classes at a time. 
Available options:
- net curtains: polypropylene or polythene net, mesh from 4,5 x 4,5 mm 

to 12 x 12 mm, string thickness from 2, 3 to 5 mm.
- combined curtains: upper part made of protective net, bottom part  

made of non-transparent or semi-transparent fireproof fabric
- sound absorbing fabric curtains 
Suspending and drawing aside system:
- a simple system of strings with clip hooks for hanging the curtain, man-

ual drawing aside
- underceiling  system of rails with clip hooks for curtain suspending. 

clips installed on bearing carriage, the curtain is drawn aside either 
by brace mechanism or by electrical drive

- underceiling system with electrical drive for curtain lifting and dropping
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bandy // rebound boards
kod / code nazwa / name

1632 bandy ochronne halowe / rebound boards

bAndy. Stosowane jako barierki ochronne w rozgrywkach pitki nożnej ha-
lowej. wykonane są z plexi lub sklejki oprawionej w ramę aluminiową. ele-
menty band łączone są ze sobą poprzez słupki stabilizujące instalowane 
w tulejach lub mocowane pokrętłami do podłogi.

rebound boArdS. they can be applied as a protection for hall football 
or hockey games. they are made of plexiglass or plywood framed with alu-
minium. elements are connected each to another by the stand fixed to the 
ground or floor.

1632
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Piłkochwyty nA boiSkA ZewnętrZne. Siatki ochronne polipropyle-
nowe lub polietylenowe o gr. sznurka od 2,3 do 5 mm i oczkach od 4,5 x 
4,5 do 12 x 12 cm. Siatka może być naciągana po obwodzie lub obciążona. 
Słupy piłkochwytu wykonane w wersji stalowej lub aluminiowej na wysokość 
od 3 do 6 m, montowane  w tulejach lub na stałe w rozstawie maksymalnym 
co 5 m.

netting for outer SPortS groundS. Polypropylene or polythene 
net, mesh from 4,5 x 4,5 to 12 x 12 cm, string thickness 2,3-5 mm. the net 
may be either tightened at it’s perimeter or burdened with. netting posts are 
made of steel or aluminum, available height 3-6 m. Posts are installed into 
the sleeves or permanently at maximum gauge every 5 m.

piłkochwyty // nettings
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montaż piłkochwytu montaż siatki ochronnej

SiAtki ochronne. Siatki na okna i galerie polipropylenowe o oczku od 4,5 
x 4,5 do 12 x 12 cm i gr. sznurka od 2,3 do 5 mm. wymiary i sposób montażu 
dostosowane do konstrukcji sal i hal sportowych.

Protective netS. nets are destined for window and gallery protection, 
polypropylene, mesh from  4,5 x 4,5 to 12 x 12 cm, string thickness 2,3-5 
mm. measurements and installation depend on sports hall construction.

Piłkochwyty nA ŚciAny. Siatka polipropylenowa o oczku od 4,5 x 4,5 
do 12 x 12 cm i gr. sznurka od 2,3 do 5 mm, instalowana na ścianach szczy-
towych hal sportowych. Służy do wyłapywania piłek, głównie w rozgrywkach 
piłki ręcznej oraz piłki nożnej halowej. Zabezpiecza ściany oraz zamontowa-
ny na nich sprzęt. Piłkochwyty mogą być zawieszane w układzie stałym (bez 
możliwości zsuwania) lub w układach ruchomych takich jak kotary grodzące. 
Siatka może być obciążona dołem 200 lub 400 g / mb.

netting. Polypropylene net, mesh from 4,5 x 4,5 to 12 x 12 cm, string thick-
ness 2,3-5 mm, installed on gable wall of sports objects. destined for balls 
catching, mainly during handball and football play. netting protects walls 
and equipment installed on the walls. comes as a stable construction (with-
out possibility to slip) or as a mobile construction like fencing curtains. Avail-
able burden at the bottom of the net – 200 or 400 g/mb

w
yp

os
aż

en
ie

 h
al

 s
po

rto
w

yc
h 

// 
eq

ui
pm

en
t f

or
 s

po
rt 

ha
lls



94 // Katalog produktów 8 // Catalogue of products 8 

tablice wyników // scoreboard
kod / code nazwa / name

9230 tablica wyników ręczna uniwersalna ze stojakiem
/ universal manual Scoreboard with a stand

9221 numerator wymiany zawodnika (20)
/ number stamp for changes (20)

9260 numerator wymiany zawodnika (12)
/ number stamp for changes (12)

tAblicA wyników ręcZnA uniwerSAl-
nA – przeznaczona jest do wielu dyscyplin 
sportu. można pokazywać wyniki od 0 do 99 
oraz wyniki setów. rozwiązanie konstrukcyjne 
tablicy umożliwia ustawienie jej na: podłodze, 
na wysokim stojaku, stole oraz zamocowane 
na drabince gimnastycznej.

mAnuAl ScoreboArd destined for many 
sports disciplines. the Scoreboard can show 
results from 0 up to 99 and results of sets. 
Adjustable position (floor, stand, table, wall-
bars).

numerAtor wymiAny ZAwodników. Ze-
staw składający się z 12 lub 20 sztuk tabliczek 
z rękojeścią i skrzynki z przegródkami. nu-
meracja na tabliczkach naniesiona jest z obu 
stron oraz dla wygody obsługi w stopce rę-
kojeści.

cASSette tyPe digit block (to chAnge 
PlAyerS) – set consists of 12 or 20 pieces 
of tablets with handle. numeration is shown 
from both sides and on handle as well.

9221

9230
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tAblice wyników k&g. elektroniczne tablice wyników produkowane 
są z najwyższej jakości materiałów elektronicznych, obudowy wykonane 
z płyty mdf, profili Pcv lub aluminiowych. Płyty czołowe wykonane z po-
liwęglanu odporne na uderzenia piłką. oferta obejmuje całą gamę tablic 
od najprostszych po bardziej skomplikowane, profesjonalne przeznaczone 
do większych obiektów. na życzenie klienta wykonywane są tablice o nie-
standardowych wymiarach czy funkcjach. tablice mogą mieć stały napis 
gospodarze-goście lub panel tekstowy do wyświetlania nazw, składów 
drużyn lub innych dowolnych informacji. Panel tekstowy może być sterowa-
ny wyłącznie za pomocą klawiatury komputerowej lub z komputera. tablice 
z serii tZg50 do tZg700  mogą być sterowane za pomocą pulpitu lub pilota 
bezprzewodowego (mogą również posiadać oba te systemy). Pozostałe ta-
blice tj. tZg 800 do serii tZg 3000 sterowane są z pulpitu sędziowskiego 
połączonego kablowo z tablicą. Pulpit sędziowski może posiadać także 
opcję sterowania bezprzewodowego. konstrukcje tablic umożliwiają rozbu-
dowę o dodatkowe funkcje np.; wyświetlanie historii meczu w siatkówce, 
historii meczu w koszykówce, numerów zawodników, indywidualnych prze-
winień zawodników, ilości zdobytych punktów itd. wszystkie tablice mogą 
współpracować z dodatkową tablicą pomocniczą powielającą dowolne in-
formacje z tablicy głównej.

electronic ScoreboArdS k&g. Scoreboards are made of highest 
quality electronic components, casings are made of mdf boards and Pcv 
or aluminum profiles. front panel cover is made of impact resistant poly-
carbonate. the offer includes full range of scoreboards from simplest to 
professional, designed for larger sports facilities. on request we can offer 
scoreboards with non standard dimensions or functions. Scoreboards can 
have permanent inscription home – gueSt or text panel to display the team 
names, team members or other information. text panel can be controlled 
only by computer keyboard or computer. Series tZg50 and tZg700 can 
be controlled by control panel or remote controller (can also have both sys-
tems). other series from tZg 800 to tZg 3000 are controlled by referee con-
trol panel connected with the scoreboard by cable, but can also be wireless. 
Scoreboards can be extended for additional functions e.g. volleyball or  bas-
ketball match history, numbers of players, individual offenses, number of 
points etc. All scoreboards can work with additional supporting scoreboard 
duplicating any information from the main scoreboard.

tZg100

tZg100g.300

tZg124tZg184

tZg100.200

tZg210 tZg200g
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tZg52

tZg184 tZg300

tZg310
tZg210.702

tZg700g

tZg284

Pilot bezprzewodowy do obsługi tablic szkolnych

Zegary akcji 24

Sterownik do tablic profesjonalnych
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tZg500g.700

tZg600g

tZg624g

tZg724g

w
yp

os
aż

en
ie

 h
al

 s
po

rto
w

yc
h 

// 
eq

ui
pm

en
t f

or
 s

po
rt 

ha
lls



98 // Katalog produktów 8 // Catalogue of products 8 

akcesoria // accessories
kod / code nazwa / name

9322 podium dla zwycięzców / winners podium

9250 podium dla zwycięzców na konstrukcji stalowej
/ winners podium with metal profile

13050h wózek do malowania linii wałkiem
/ carriage for marking game area with a roller

348h wózek do kredowania linii na boisku
/ carriage for marking game area with powdered chalk

9246 wózek akumulatorowy do malowania linii boisk
/ carriage for marking the game area with battery supply

9233 stojak na słupki przejezdny / portable post stand

Podium dlA ZwycięZców.
dostępne w dwóch wersjach:
- ze sklejki
 - z profili stalowych z blatami i czołowymi płytami ze sklejki.
blaty dla zwycięzców pokryte są wykładziną dywanową zabezpieczającą 
przed poślizgiem. wymiary: 1,5 x 0,5 x 0,72 wys. na życzenie klienta możli-
wość wykonania innych wymiarów podium.

winnerS Podium. two options available:
- plywood
- steel sections with tops and front plates made of plywood.
Plates for winners are covered with fitted carpet protecting against sliding. 
measurements: 1,5 x 0,5 x 0,72 m. other measurements available on re-
quest.

9322

9250
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wóZek do kredowAniA linii nA boiSku. Stalowy, wy-
posażony w kółka i zbiornik na sproszkowaną kredę.

cArriAge for mArking gAme AreA with Pow-
dered chAlk. Steel construction, equipped with wheels 
and container for powdered chalk.

348h

9246

9233

StojAk nA SłuPki PrZejeZdny
Przystosowany do transportu oraz przechowywania słupków do siatków-
ki, tenisa ziemnego. Stojak o wymiarach 2400 x 800 x 1000 mm, wykona-
ny z kształtowników stalowych malowanych proszkowo. 

PortAble PoSt StAnd. Adjusted for transportation and storage of vol-
leyball and tennis. the rack is made of steel sections, powder painted. 
measurements: 2400 x 800 x 1000 mm.

13050h

wóZek AkumulAtorowy do mAlowAniA linii boiSk. wózek o kon-
strukcji stalowej wyposażony w zbiornik 5l na emulsję. dozowanie emulsji 
odbywa się poprzez pompkę zasilaną akumulatorem. wózek wyposażony 
jest w cztery kółka o szerokiej bieżni ułatwiającej jego prowadzenie na mura-
wie boiska. wózek posiada regulację ustawienia szerokości malowania linii.

cArriAge for mArking the gAme AreA with bAttery SuPPly. 
Steel construction with a container for lotion 5l. metering pump with battery 
supply. carriage on 4 wheels with wide tread is easy to move on turf. Also 
equipped with a line width regulation.

wóZek do mAlowAniA linii wAłkiem. wózek o konstrukcji stalowej 
wyposażony w zbiornik na ok. 10kg emulsją.  umożliwia malowanie linii 
o szerokości 10cm. wyposażony jest w  pneumatyczne kółka o szero-
kiej bieżni ułatwiające prowadzenie na murawie boiska. wymiary wózka 
650x650.

cArriAge for mArking gAme AreA with A roller. Steel con-
struction with a 10 l container for emulsion. Allows marking 10cm wide 
lines. carriage on wide track, pneumatic wheels  for easy operating on 
the grass. dimensions: 650x650 mm.
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szafy na sprzęt sportowy // clothes and cache wardrobes

kod / code nazwa / name

Su-600
/700;800;1200/ 13048h

szafki ubraniowe
/ clothes wardrobe

SuP-400
/800;1200/ 

szafki ubraniowe z przegrodą
/ clothes wardrobe with partition

łSu ławka do szafki ubraniowej
/ bench for clothes wardrobe

Su-642
/963;1043/

szafa ubraniowo-skrytkowa
/ clothes wardrobe with cache

Sul-400/800/ szafa szkolna ubraniowa typu l
/ school clothes wardrobe type l

SSk-5/10-30/ szafki skrytkowe
/ cache wardrobe

SuS-5
/10;15/

segmenty szatniowe
/ changing room segments

SnS 1 5361h szafa na sprzęt (półki, uchwyty)
/ cupboards (shelves, hooks)

SnS 2 A-5203h drzwi pełne,
b-4276h drzwi siatkowe

szafa na sprzęt (półki)
/ cupboards (shelves)

SnS 3 A-5216h drzwi pełne, 
b-5231h drzwi siatkowe

szafa na sprzęt (półki)
/ cupboards (shelves)

SnS 4 A-5188h drzwi pełne,
b-5499h drzwi siatkowe

szafa na sprzęt (półki, regały)
/ cupboards (shelves, hooks)

SnS-1 5361h SnS-2 A-5203h,
b-4276h

SnS-3 A-5216h,
b-5231h

SnS-4 A-5188h,
b-5499h

SZAfy nA SPrZęt SPortowy. Stalowe lakierowane proszkowo, z półkami 
o regulowanej wysokości i uchwytami do zawieszania sprzętu typu skakanki, 
liny, kółka gimnastyczne. drzwi uchylne lub przesuwane, zamykane zamkami 
patentowymi. dostępne w kolorach rAl 1015, 5010, 7035 i 9005. możliwe 
inne wersje kolorystyczne. wymiary: wysokość 1900/2000 mm, głębokość 
500 mm, szerokość 900 – 1500 mm.

cuPboArdS. cupboards for sports equipment. made of powder lacquered 
steel with adjustable shelves. Set of cupboards can use a storage system 
to suit their own individual storage requirements, the instructor’s cupboard 
can be added to make one unit. extremely sturdy and very stable. the follow-
ing colours available: rAl 1015, 5010, 7035 and 9005. dimensions: height 
1900/2000 mm, depth 500 mm, width 900 – 1500 mm.
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SZAfki metAlowe ubrAniowe i Skrytkowe. drzwi za-
mykane zamkiem patentowym. wyposażone w półki, drążki 
i haczyki na ubranie oraz dodatkowo w „kieszenie” na książki. 
Standardowo lakierowane proszkowo w kolorach rAl 1015; 
5010; 7035; p 9005 (na życzenie – inne kolory). wymiary: wy-
sokość – 1900 mm, głębokość – 500 mm. istnieje możliwość 
łączenia szafek w segmenty.

clotheS And cAche wArdrobeS. the doors are closed 
by means of rotary look. All wardrobes are equipped with 
shelves, clothes hooks and additionally with pockets for 
books. Standard colours acc. to rAl 1015, rAl 5010, rAl 
7035 and rAl 9005. our wardrobes can be also available in 
various colours on request. dimensions: height – 1900 mm, 
depth – 500 mm. there is a possibility to connect wardrobes 
to each other as one segment.

SSk-5 12543h SSk-30 6496h Su-800 13227h

SuS-10 15104h Su-600/łSu 13048h SuP-800 4835h

Su-642 5263h Su-962  5694h Sul-800 5471h

Su-1041

SuP-1200/łSu 13228h
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sprzęt do siłowni // equipment to fitness room

hantla z regulacją obciążenia
/ weight set

ławka z regulacją oparcia 
/ bench with back rest regulation
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talerze 
/ weight plates

Sztangi / bars

gryf olimpijski  
/ clamp for olimpic bar

nakrętki na gryfik  
/ nut
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AtlAS megA fitneSS- 4 StAnowiSkowy
four-stand mega fitness atlas,

jP-22-PrZyrZąd do ĆwicZeŃ mięŚni grZbietu 
back excercise device

jP-21łAwkA Z regulAcją uniwerSAlnA 
universal bench with regulation

jP-12P ławka pozioma do wyciskania z dod. stojakami
horizontal bench with additional stands
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jP-1_AtlAS millenium-8 StAnowiSkowy
8-stand millenium fitness atlas
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rekreacja // recreation
kod / code nazwa / name

9105 gra świetlicowa PiłkA noŻnA – laminat
/ table football (laminated plate)

9106 gra świetlicowa PiłkA noŻnA – sklejka
/ table football (plywood)

9110 gra świetlicowa PiłkA noŻnA – żeton
/ table football – counter

9111 gra „PiłkA noŻnA” podświetlana – żetony
/ table football (highlighted, token-system)

9113 gra „PiłkA noŻnA” sklejka, podstawa metalowa
/ table football (metal base)

9112 gra „PiłkA noŻnA” z pokrywą, laminat
/ table football (with top covering, laminated)

9114 gra „PiłkA noŻnA” z pokrywą, sklejka
/ table footbal (with top covering, plywood)

Rekreacja // Recreation
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9106

9112

9105

9113

grA ŚwietlicowA PiłkA noŻnA. gra świetlicowa przeznaczo-
na do zabaw w klubach, świetlicach, ośrodkach rekreacyjno-wypo-
czynkowych. w grze mogą brać udział dwie bądź cztery osoby. gra 
składa się z 22 tworzywowych graczy w dwóch kolorach, umiesz-
czonych na ośmiu obrotowych i przesuwnych drążkach stalowych 
oraz dwa liczniki goli. wewnętrzne pole gry wynosi 1190x670 mm.

footbAll tAble. recreation game  destined for clubs, common 
rooms, recreational and holiday camps. the game can be played 
by 2 or 4 people .table football consists of 22 plastic players in 
2 colors, placed on 8 rotary and sliding steel bars and two goal 
counters.

9110

grA „PiłkA noŻnA” lAminAt. Skrzynia i podstawa wykonana 
z kolorowej płyty wiórowej laminowanej. wymiary: 1450 x 1200 
x 300 mm.

footbAll tAble, lAminAte. the case and the base are 
made of colored laminated chipboard. measurements: 1450 x 
1200 x 300 mm

grA „PiłkA noŻnA” SklejkA. Skrzynia i podstawa wykonana 
ze sklejki liściastej. wymiary: 1450 x 1200 x 300 mm.

footbAll tAble, Plywood. the case and the base are 
made of plywood. measurements: 1450 x 1200 x 300 mm

grA „PiłkA noŻnA” Z PodStAwą metAlową. Skrzynia wy-
konana ze sklejki, podstawa metalowa z nogami ze stalowego 
profilu kwadratowego 60 mm. wymiary: 1450x1200x300 mm.

footbAll tAble with metAl bASe. the case made of ply-
wood, the base is metal with legs made of steel square  profile 
60 mm. measurements: 1450 x 1200 x 300 mm

grA „PiłkA noŻnA” lAminAt Z Pokrywą. Skrzynia i pod-
stawa wykonana z kolorowej płyty wiórowej laminowanej, wy-
posażona w pokrywę z bezbarwnej płyty plexi oraz dwóch 
umieszczonych na zewnątrz za bramkami koszyczków do łapa-
nia piłeczki. wymiary: 1450x1200x300 mm.

footbAll tAble, lAminAte, with cover. the case and 
the base are made of colored laminated chipboard. the table 
is equipped with a lid made of colorless plexi board  and two 
baskets placed outside the goals destined for catching the ball. 
measurements: 1450 x 1200 x 300 mm

grA „PiłkA noŻnA”- Żeton. Skrzynia i podstawa wykona-
na ze sklejki, wyposażona w rzutnik na żetony, murawa boiska 
z płyty plexi. wymiary: 1450 x 1200 x 580 mm.

tAble footbAll - tAken SyStem.  dimensions: 1450 x 1200 
x 580 mm.
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Montaż sprzętu // Assembly of equipment
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w ostatnich latach wyposażyliśmy w sprzęt 
i urządzenia sportowe ponad 800 obiektów 
na terenie całego kraju. realizujemy dostawy 
sprzętu sportowego dla uczniowskich klu-
bów sportowych w ramach umów z: Polskim 
Związkiem tenisa Stołowego, Polskim Związ-
kiem gimnastyki, Polskim Związkiem Piłki 
nożnej, Polskim Związkiem lekkiej Atletyki.

in the recent past we have delivered our 
equipment to over 800 objects all over Poland.  
our company executes deliveries of sports 
equipment to school sports clubs through 
contracts signed with Polish Association of 
table tennis, Polish Association of gymnas-
tics,  Polish football Association and Polish 
Athletics Association.

Zespół Szkół Samochodowych i ogólnokształcących w bielsku-białej
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koszykówka - konstrukcje naścienne // basketball - wall-mounted constructions

konstrukcja składana z mechanizmem regulacji wysokości

Schemat ideowy montażu
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koszykówka - konstrukcje podstropowe // ceiling-mounted constructions

Konstrukcja stała z regulacją wysokościKonstrukcja stała

Schemat ideowy montażu

m
on

ta
ż 

sp
rz

ęt
u 

// 
as

se
m

bl
y 

of
 e

qu
ip

m
en

t



112 // Katalog produktów 8 // Catalogue of products 8 

Bramka profesjonalna aluminiowa o wym.: 7,32 x 2,44 m

Schemat bramki z masztami odciągowymi siatki

Montaż słupka bandy w tulei

bandy ochronne do piłki nożnej halowej // protection barriers for indoor football

piłka nożna // soccer

Bramka profesjonalna w tulejach o wymiarach 5x2
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Bramka profesjonalna aluminiowa o wym.: 7,32 x 2,44 m

piłka ręczna // handball

Bramka do piłki ręcznej 3 x 2 m mocowana w tulejach

Bramka do piłki ręcznej przykręcana do podłogi

Słupki wolnostojące Schemat ideowy montażu na boiskuSłupki przyścienne

siatkówka // volleyball

Schemat ideowy montażu na sali
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Kotara siatkowo-materiałowa.

siatki ochronne i piłkochwyty // nettings

kotary grodzące // fencing curtains

Torowisko kotary montowane do dźwigarów.

Kotara siatkowa.

Kotara materiałowa.
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Sposób montażu torowiska

konstrukcje podstropowe lin i drabin sznurowych 
// ceiling mounted construction for climbing ropes and rope ladders

Montaż szeregowy drabin

drabiny gimnastyczne // gymnastic wall-bars

Montaż drabiny bezpośrednio do ścianyMontaż drabiny na kątowniku Warunek wytrzymałości na zrywanie
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Piłki // Balls
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piłki ręczne // handballs

piłki damskie // women balls

piłki męskie // men balls

piłki junior // junior balls

Korona-Fund 14841H Selec UltimatReplica II 13265HBlitz 14381H

Select Solera II 15171H Connect Match Lady 1612H Connect Match Lady 1612H

Korona-Fund 14842H Blitz 14843H Connect 14720H

Korona FUND Junior 5501H Blitz Junior 14382H Select Solera Junior 12740H Connect Junior 4533H

Select Solera 12856H pi
łk
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piłki plażowe // beach balls

Olimp Beach Smasch Mikasa VXL20 Mikasa VLS 300 Mikasa VXL20

piłki meczowe // match balls

piłki do siatkówki // volleyballs

Mikasa MVA300 14664HMikasa MVA200 14395H Mikasa MVA330 14396HMikasa MVA310 14397H

Gala Pro-Line BV5091S 1768H Molten 5000 Molten 4500

piłki mini // mini balls

Mikasa MVA 430 Gala BV 4041 S 261H Molten V4 M1500 
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piłki szkolne, treningowe // school, training balls

Gala Velvet BV 5023 Gala Mistral BV 5401 SC 5Gala BV 5061 S Training Colour

Connect 4801

Molten Connect 4801

Molten  IV5XC

Olimp 5 Olimp 5 Olimp Sweet Touch

Molten Mikasa SKV5 Kids Volleyball

Molten 4500 Mikasa VSO 2000

Gala Training 10 Gala Academy
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piłki meczowe // match balls

piłki halowe // football balls for indoor use

piłki nożne // soccer balls

Adidas Terrapas nr 5  
15055H

Korona Hetman Fifa Approved 
15036H

Puma Esito 12824H Samba Advance 13976H Samba Brilliant 13974H

Adidas Terrapas Fifa 
15046H

Nike Total 90 Omni FIFA 
15037H

Puma V1.08  Ekstraklasa 
15045H

Select Super 
Brillant 13295H

Nike T90 Saber
15101H

Allright Indoor

Adidas SHS Olimp 255H Olimp Indor Valor Puma PWR-Cat 5.10 Puma 4 PWR Cat-5.12

Mitre Tempest Select Select Futsal Mimas Select Futsal Mimas 
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piłki szkolne, treningowe // school, training balls

Select Classic-40

Select Replika

Puma Ekstraklasa 
PWR-Cat 5.10

 Tango 12 Adidas Munich Final Nike Mercurial Fade Nike Pitch T90

Puma Ekstraklasa 
V5.08

Puma Power Force 6.12 Select Street

Select Team Select Team Zina Thunder

Select Copa Select Classic 5 Select Dynamic
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piłki szkolne, treningowe // school, training balls

piłki meczowe // match balls

piłki do koszykówki // basketballs

Molten GM7 Molten GF7 FIBA Approved Spalding Platinum ZK PRO Spalding TF-1000 
ZK PRO nr 5

Nike Baller Nr 50

Meteor Fiba 1

Meteor 5 Meteor 6 Mikasa BX712

Meteor Profesional Spalding Neverflat Out 1

Nike Baller 7Nike BallerNike Baller
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SiaTKa Na piłKi (Na 10 SzT). 
Siatka wykonana z sznurka, 
przeznaczona do przecho-
wywania piłek. 

STriNg Bag fOr BallS (10 
BallS). Made of the string, 
destined for balls storing.

regał przejezdNy Na piłKi dO przechOWyWaNia i TraNSpOrTu 
piłeK. Konstrukcja z rurek stalowych malowanych proszkowo. Wyposażony 
w 4 obrotowe kółka i mechanizm regulacji szerokości rozstawu. dł. 1600 
mm, wys. 1200 mm.

MOVABLE BALL STAND. For storage and transport. Made from powder lac-
quered steel pipes, equipped with 4 rotational wheels and width adjustment. 
Length: 1600 mm, height: 1200 mm.

9237

WózeK Na piłKi zaMy-
KaNy. Konstrukcja wy-
konana z rurek stalowych 
lakierowanych proszkowo. 
Wyposażony w 4 obrotowe 
kółka. Wymiary 1150 x 1030 
x 550 mm.
BALL CARRIER. Made from 
steel pipes and 4 rotational 
wheels. Size: 1150 x 1030 x 
550 mm.

9219

Wózek na piłki składany
/ Foldable troyer for balls 

12998H

WózeK Na piłKi MiKaSa. 
Wykonany z aluminium 
i tworzyw sztucznych. Po-
mieści 25-30 piłek. Wymia-
ry: 64x64x100 mm.

BALL CARRIER MIKASA
Made of aluminum and 
plastic. Holds 25-30 balls. 
Measurements: 64 x 64 x 
100 mm

akcesoria // accessories
kod / code nazwa / name

9217 pompka uniwersalna / universal pump

9237 regał na piłki przejezdny / movable ball stand

9219 wózek na piłki zamykany / ball carrier

12998H wózek na piłki składany / foldable trolley for balls

14812H wózek na piłki Mikasa / ball carrier Mikasa

1725H kompresor do piłek / 

1628H siatka na piłki (na 10 szt.) / string bag for balls (10 balls)

Uniwersalna pompka stalowa
/ Universal pump, steel

9217

1725H
1628H

14812H

KOMpreSOr dO piłeK. 
Uniwersalny kompresor wy-
posażony w trzy końcówki 
przydatne do pompowania 
takich artykułów jak baseny, 
materace, piłki itp. Napięcie 
znamionowe : 220-240 V. 
Natężenie prądu : 0,5a. 
Moc nominalna : 95W.

BALL COMPRESSOR. 
Multi - purpose compressor 
equipped with 3 tips useful 
for pumping such equip-
ment as swimming pools, 
mats, balls, etc. Rated vol-
tage: 220-240V. Intensity: 
0,5A. Power: 95 W.
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Stroje sportowe // Sports clothes
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Chicago Senior, Junior

Denver Senior

New york damski,
męski, dziecięcy

Standard

stroje do koszykówki // basketball clothes

stroje do koszykówki // basketball clothes

STROJE SPORTOWE. Stroje do gier zespołowych wykonane pod indywidu-
alne zamówienie, w kolorze i rozmiarze wybranym przez klienta z możliwo-
ścią wykonania nadruków.

SPORTS CLOTHES. Clothes for team games, custom made, colours and 
sizes chosen individually.Printed designs available.
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komplety piłkarskie // football suits

stroje do piłki nożnej // soccer equipment

Champion Passion Premier

Kobo

Astra Kobo

Kobo KoboKobo

Astra 
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bluzy bramkarskie // goalkeeper blouses

spodnie piłkarskie // soccer trousers

Kobo Kobo
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Arek // Arek

stroje do siatkówki // volleyball clothes
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Asia // Asia

Astra // Astra
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getry piłkarskie // soccer spats

akcesoria // accesories

ochraniacze piłkarskie // soccer protectors

Senior Junior Senior ReplikiJunior

Vector X

Spokey 3Spokey 2

Vector X Vector X

Spokey

Colo 2

Tiger

Colo

Aero Anatomic Match
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ochraniacze do siatkówki // volleyball protectors

skarpety siatkarskie // volleyball socks znaczniki na koszulki // shirt markers

Nike aK0023-101 biały Asics

Mikasa Nike AK0023-001 czarny gala Senior teflon

gala długie
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// Producer of the following sports equipment:
/ gymnastic
/ corrective
/ athletic
/ table tennis 
/ recreation 
/ complex eguipment of sports objects

POLSPORT S.A.

// 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 59
// tel. +48 33 816 12 89, fax +48 33 818 12 79
// e-mail: polsport@polsport.bielsko.pl

Export Department
// tel. +48 33 816 23 31
// e-mail: export@polsport.bielsko.pl

EXPORT

Anglia
Arabia
Saudyjska
Austria 
Belgia
Białoruś
Bułgaria 
Chorwacja 
Cypr 
Czechy 
Dania
Egipt 
Estonia 
Finlandia
Francja
Grecja 
Hiszpania 
Holandia
Irlandia 
Izrael
Kuwejt 
Litwa 
łotwa
Malta 
Maroko
Mołdawia 
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja 
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja 
Ukraina
USA 
Węgry
Włochy
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie





POLSPORT S.A.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Wyzwolenia 59
tel. +48 33 816 12 89
fax +48 33 818 12 79
e-mail: polsport@polsport.bielsko.pl

dział handlowy
tel. +48 33 816 23 31
e-mail: sprzedaz@polsport.bielsko.pl

www.polsport.bielsko.pl


