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Marka Coma-Sport istnieje na rynku sportowym od 1989 roku. Wówczas  to powstała firma PPH Coma Andrzej 
Dutka Sp. J., która w 2013 roku przekształciła się w obecną Coma-Sport Sp. z o.o. Siedziba firmy oraz zaplecze 
produkcyjne zlokalizowane są w Czechowicach-Dziedzicach.

Produkty z naszego szerokiego asortymentu znalazły już swoich stałych i ciągle znajdują nowych, odbiorców 
zarówno na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych. W naszej ofercie znajdą Państwo kompletny sprzęt 
do gier zespołowych, gimnastyki, a także lekkoatletyki. Ponadto, oferujemy również wyposażenie z zakresu sal 
sportowych, boisk zewnętrznych, szatni oraz magazynów sportowych.

Nasze wyroby posiadają certyfikaty zaświadczające o zgodności z normami polsko europejskimi (PN-EN), a także 
prawo do oznaczenia ich znakiem bezpieczeństwa „B.” Ciągle dbamy o dynamiczny rozwój marki, wprowadzanie 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie sprzedawanego produktu oraz obsługi klienta. 

Mamy doświadczenie w wyposażaniu obiektów takich jak: szkolne boiska sportowe, boiska wielofunkcyjne, 
stadiony sportowe, hale sportowe oraz sale gimnastyczne. W ramach programów rządowo-samorządowych, 
m. in. „Blisko Boisko” oraz „Moje Boisko – Orlik 2012,” wyposażyliśmy ponad tysiąc boisk w całej Polsce.
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Akcesoria

Boki wykonane są z klejonego drewna iglastego, zaś owalne szczeble 
30 x 40 mm z litego drewna bukowego (opcjonalnie do wykonania szczebli 
stosujemy również sklejkę równoległowarstwową). Krata posiada trzy pola 
ćwiczebne. Całość wykończona jest ekologicznym lakierem bezbarwnym. 
Wymiary: szerokość 1,72 m, wysokość 4,8 m. W zestawie z konstrukcja 
mocującą do ściany. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 12346:2001, 
a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”

GS-011 szt.

Drabiny gimnastyczne podwójne: Drabiny gimnastyczne pojedyncze:

GS-001 GS-002
GS-003
SD-069

GS-004
SD-070

3,0 x 1,8 m z 18 szczeblami 3,0 x 0,9 m z 18 szczeblami 
2,56 x 1,8 m z 15 szczeblami                          
2,27 x 1,8 m z 13 szczeblami                          

2,56 x 0,9 m z 15 szczeblami                         
2,27 x 0,9 m z 13 szczeblami                          

szt. szt.
szt.
szt.

szt.
szt.

Drabiny

Ślizgownica
Drewniana ślizgownica dla dzieci do zakładania na drabinkę. Ślizgownica 
wykonana jest z płyty wiórowej, a boki z klejonego drewna iglastego. 
Wymiary: długość 244 cm, szerokość wewnętrzna 45 cm / zewnętrzna 47 cm.

SD-071 szt.

Zestaw do mini koszykówki zawieszany na drabinkę
Na zestaw składają się: tablica laminowana 0,9 x 1,2 m  
ze specjalnymi stalowymi zaczepami do zawieszenia tablicy na drabince 
oraz mechanizmem blokady zapewniającym bezpieczne użytkowanie tablicy, 
a także obręcz stała z siatką sznurową.

SD-094 kpl.

kpl.
kpl.

Okucia montażowe do drabin
W skład kompletu do indywidualnego montażu drabin wchodzą 4 sztuki 
okuć w przypadku drabin pojedynczych oraz 6 sztuk w przypadku drabin 
podwójnych. Do szeregowego montażu drabinek proponujemy szyny 
naścienne lub kątowniki.

IN-211
IN-212

okucia do drabin podwójnych
okucia do drabin pojedynczych

Drabiny gimnastyczne

Krata gimnastyczna 
do przeplotów trójdzielna

Idealne do wyposażenia hal sportowych oraz sal gimnastycznych, a także do użytku domowego 
lub w gabinetach rehabilitacyjnych. Boki drabin wykonane są z klejonego drewna sosnowego 33 x 100 mm, 
zaś owalne szczeble 30 x 40 mm z litego drewna bukowego (opcjonalnie do wykonania szczebli stosujemy również 
sklejkę równoległowarstwową). Całość wykończona jest ekologicznym lakierem bezbarwnym. Drabiny posiadają 
certyfikat zgodności z normami: PN-EN 12346:2001 oraz 913:2008, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.” Dostępne są w trzech rozmiarach.

Przykłady montażu szeregowego:
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Poduszka na drabinkę gimnastyczną
Wykonanie: spód z laminowanej płyty wiórowej, wyściółka z pianki wtórnie 
spienionej pokryta skajem, metalowe uchwyty do zawieszania na drabinkę. 
Urządzenie szczególnie przydatne podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych.

GS-230 szt.

Lustro korekcyjne zawieszane na drabinkę
Lustro korekcyjne z piaskowaną siatką posturograficzną do zawieszania 
na drabince za pomocą stalowych haków. Wymiary: wysokość 150 cm, 
szerokość 80 cm. 

GR-072 szt.

Składany drążek do ćwiczeń zawieszany na drabinkę
Składany drążek do ćwiczeń zawieszany na drabinkę z drążkiem 
wykonanym ze sklejki oraz malowanymi proszkowo stalowymi ramionami 
jest urządzeniem idealnym do ćwiczeń gimnastyczno-korekcyjnych 
i rehabilitacyjnych. Dostępny w wersji standardowej lub rehabilitacyjnej. 
Każdy z modeli posiada możliwość regulacji wysokości oraz odległości 
drążka od drabinki. Z łatwością można go złożyć by zaoszczędzić 
miejsce w magazynie. Posiada certyfikat zgodności z normami: 
PN-EN 12197:2000 oraz 913:2008, a także prawo do oznaczenia wyrobu 
znakiem bezpieczeństwa „B.” 

GS-145
GS-145-1

wersja standard
wersja rehabilitacyjna

szt.
szt.

GS-145

więcej na str. 19

GS-145-1

Nakładka na drabinkę (drążek)
Nakładka na drabinkę gimnastyczną dostępna jest w dwóch wersjach: 
z metalowymi bokami i drążkiem Ø 37 mm wykonanym ze sklejki 
lub z bokami wykonanymi ze sklejki i owalnym drążkiem bukowym 
z metalowymi hakami do zawieszania na drabince. Nakładkę można 
umieścić na drabince na dowolnej wysokości. Wykorzystywana do ćwiczeń 
gimnastyczno-korekcyjnych.

GS-163
GS-163-1

z metalowymi bokami
z drewnianymi bokami

szt.
szt.

GS-163-1 Idealne do wyposażenia hal sportowych oraz sal gimnastycznych, a także do użytku domowego 
lub w gabinetach rehabilitacyjnych. Boki drabin wykonane są z klejonego drewna sosnowego 33 x 100 mm, 
zaś owalne szczeble 30 x 40 mm z litego drewna bukowego (opcjonalnie do wykonania szczebli stosujemy 
również sklejkę równoległowarstwową). Dostosowując się do potrzeb klientów, do naszej oferty wprowadziliśmy 
drabiny gimnastyczne składane. Dzięki niewielkim zmianom konstrukcyjnym w łączeniu boku ze szczeblami 
udało się uzyskać produkt, który klient może złożyć samodzielnie, co znacząco rzutuje na koszty transportu 
oraz magazynowania. Całość wykończona jest ekologicznym lakierem bezbarwnym. Drabiny posiadają 
certyfikat zgodności z normami: PN-EN 12346:2001 oraz 913:2008, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.” Dostępne są w trzech rozmiarach.
Drabiny gimnastyczne podwójne 
„SELF-ASSEMBLY”

Drabiny gimnastyczne pojedyncze 
„SELF-ASSEMBLY”

GS-001/S 
GS-003/S 
SD-069/S 

3,0 x 1,8 m z 18 szczeblami – składana
2,56 x 1,8 m z 15 szczeblami – składana
2,27 x 1,8 m z 13 szczeblami – składana

pc
pc
pc

GS-001/S 
GS-004/S 
SD-070/S 

3,0 x 0,9 m z 18 szczeblami – składana
2,56 x 0,9 m z 15 szczeblami – składana
2,27 x 0,9 m z 13 szczeblami – składana

pc

pc
pc

Drabiny gimnastyczne „SELF-ASSEMBLY”
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Drabiny rehabilitacyjne

Świetnie sprawdzają się zarówno w gabinetach rehabilitacyjnych jak i na salach gimnastycznych, czy w warunkach domowych.  Boki drabin wykonane są z klejonego drewna 
sosnowego 33 x 100 mm, zaś owalne szczeble 30 x 40 mm z litego drewna bukowego (opcjonalnie do wykonania szczebli stosujemy również sklejkę równoległowarstwową). Całość 
wykończonajest ekologicznym lakierem bezbarwnym. Drabiny posiadają certyfikat zgodności z normami: PN-EN 12346:2001 oraz 913:2008, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.” Dostępne są w trzech rozmiarach.
Drabiny rehabilitacyjne podwójne: Drabiny rehabilitacyjne pojedyncze:

GS-001-1 GS-002-1
GS-003-1
SD-069-1

GS-004-1
SD-070-1

3,0 x 1,8 m z 20 szczeblami 3,0 x 0,9 m z 20 szczeblami 
2,56 x 1,8 m z 17 szczeblami                          
2,27 x 1,8 m z 15 szczeblami                          

2,56 x 0,9 m z 17 szczeblami                         
2,27 x 0,9 m z 15 szczeblami                          

szt. szt.
szt.
szt.

szt.
szt.



GIMNASTYKA

07

Drabiny z nakładką

Przeznaczone są głównie do ćwiczeń rehabilitacyjno-korekcyjnych. Drabiny z nakładką umożliwiają poszerzenie zakresu ćwiczeń o dodatkowe ćwiczenia korekcyjne, na które nie pozwalają 
zwykłe drabiny gimnastyczne czy rehabilitacyjne. Wszystko dzięki specjalnej nakładce zlokalizowanej w górnej części drabiny. Jej boki wykonane są z klejonego drewna sosnowego 
33 x 100 mm, zaś owalne szczeble 30 x 40 mm z litego drewna bukowego (opcjonalnie do wykonania szczebli stosujemy również sklejkę równoległowarstwową). Całość wykończona 
jest ekologicznym lakierem bezbarwnym. Drabiny posiadają certyfikat zgodności z normami: PN-EN 12346:2001 oraz 913:2008, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.”  Dostępne są w trzech rozmiarach.

GS-001-2
GS-003-2
SD-069-2

3,0 x 1,8 m z 20 szczeblami
2,56 x 1,8 m z 17 szczeblami                          
2,27 x 1,8 m z 15 szczeblami                          

szt.
szt.
szt.

Drabiny  z nakładką podwójne:

GS-002-2
GS-004-2
SD-070-2

3,0 x 0,9 m z 20 szczeblami 
2,56 x 0,9 m z 17 szczeblami                         
2,27 x 0,9 m z 15 szczeblami                          

szt.
szt.
szt.

Drabiny z nakładką pojedyncze:
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Ławka wykonana jest z klejonego drewna 
sosnowego, lakierowanego ekologicznym lakierem 
bezbarwnym. Z jednej strony ławka posiada 
zaczep umożliwiający zawieszenie jej na drabinę 
lub skrzynię gimnastyczną. Nogi ławki wykonane 
są z rurki stalowej, lakierowanej proszkowo, 
zaś antypoślizgowe, niebrudzące stopki wykonane 
z miękkiego tworzywa sztucznego gwarantują jej 
stabilność. Wymiary: szerokość 22cm, wysokość 
30cm.  Po odwróceniu, dolna belka ławki może służyć 
za równoważnię o szerokości 10cm. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom klienta, ochronne stopki 
i/lub nóżki ławki oprócz naszego standardowego, 
beżowego, koloru mogą również zostać wykonane 

w innych kolorach, takich jak: żółty, czerwony, 
zielony, niebieski i szary. Ławka posiada certyfikat 
zgodności z normami: PN-N-97063:1996 
oraz PN-EN 913:2008, a także prawo do oznaczenia 
wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.” Dostępna 
w czterech rozmiarach:

Ławki gimnastyczne

Ławka gimnastyczna z drewnianą podstawą 
Ławka wykonana jest z klejonego drewna 
sosnowego, lakierowanego ekologicznym lakierem 
bezbarwnym. Z jednej strony ławka posiada 
zaczep umożliwiający zawieszenie jej na drabinę 
lub skrzynię gimnastyczną. Konstrukcja ławki 
skręcana jest stalowymi, malowanymi proszkowo 
kątownikami, a antypoślizgowe, niebrudzące 
stopki wykonane z miękkiego tworzywa sztucznego 
gwarantują jej stabilność. Wymiary: szerokość 
22cm, wysokość 30cm.  Po odwróceniu, dolna belka 
ławki może służyć za równoważnię o szerokości 
10cm. Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta, 
ochronne stopki i/lub stalowe kątowniki ławki 
oprócz naszego standardowego, beżowego, koloru 

mogą również zostać wykonane w innych kolorach, 
takich jak: żółty, czerwony, zielony, niebieski i szary. 
Ławka posiada certyfikat zgodności z normami: 
PN-N-97063:1996 oraz PN-EN 913:2008, 
a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.” Dostępna w czterech 
rozmiarach:

GS-008
GS-178

2,0 m
2,5 m               

szt.
szt.

GS-009 3,0 m                   szt.
GS-010 4,0 m               szt.

Ławka gimnastyczna z metalową podstawą

GS-005
GS-177

2,0 m
2,5 m               

szt.
szt.

GS-006 3,0 m                   szt.
GS-007 4,0 m               szt.
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Ławka gimnastyczna z drewnianą podstawą wg. DIN 7909

GS-374
GS-375

2,0 m
2,5 m               

szt.
szt.

GS-376 3,0 m                   szt.
GS-378 4,0 m               szt.

Ławka dostosowana jest do wymagań normy DIN 7909. Blat i dolna belka 
ławki wykonane są z klejonego drewna sosnowego, natomiast nogi ławki 
ze sklejki. Całość pokryta jest ekologicznym lakierem bezbarwnym. Z jednej 
strony ławka posiada zaczep umożliwiający zawieszenie jej na drabinę. 
Konstrukcja ławki skręcana jest stalowymi, cynkowanymi galwanicznie 
kątownikami, a antypoślizgowe, niebrudzące stopki wykonane 
z miękkiego tworzywa sztucznego gwarantują jej stabilność. 

Wymiary: szerokość blatu 28 cm, szerokość podstawy 33 cm, wysokość 35 cm.  
Po odwróceniu, dolna belka ławki może służyć za równoważnię o szerokości 10 cm. 
Dostępna w czterech rozmiarach:
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Skrzynie gimnastyczne

Boki skrzyni wykonane są ze sklejki, a całość wykończona jest ekologicznym lakierem bezbarwnym. Górny segment skrzyni 
posiada wyściółkę z pianki wtórnie spienionej pokrytej skajem. Dolny segment skrzyni wyposażony jest w antypoślizgowe, 
niebrudzące stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wymiary: długość 45 cm, szerokość 25 cm, wysokość 25 cm. Spełnia 
wymagania norm: PN-EN 913:2008 oraz 916:2005.
GS-087 skaj  /  1-częściowa

Mała skrzynia gimnastyczna, 1-częściowa

szt.

Segmenty skrzyni wykonane są ze sklejki (grubość ścianki 18mm). 
Stabilność konstrukcji zapewniają skręcane narożniki z litego drewna 
bukowego. Całość wykończona jest ekologicznym lakierem bezbarwnym. 
Górny segment skrzyni posiada wyściółkę z pianki wtórnie spienionej 
pokrytej skajem lub skórą naturalną. Dostępna w wersji z wbudowanym 
wózkiem do transportu lub bez. Dolny segment skrzyni wyposażony 
jest w antypoślizgowe, niebrudzące stopki wykonane z miękkiego 
tworzywa sztucznego. Wymiary: długość 131 cm, szerokość górnego 
segmentu 41 cm, szerokość dolnego segmentu 75 cm, wysokość 102 cm. 
Posiada certyfikat zgodności z normami: PN-EN 913:2008 oraz 916:2005, 
a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  

GS-012
GS-013

skaj  /  bez wózka
skaj  /  z wózkiem

szt.
szt.

GS-014 skóra  /  bez wózka szt.
GS-015 skóra  /  z wózkiem szt.

Skrzynia gimnastyczna, 5-częściowa (skośna)
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Segmenty skrzyni wykonane są ze sklejki (grubość ścianki 18 mm). 
Stabilność konstrukcji zapewniają skręcane narożniki z litego 
drewna bukowego. Całość wykończona jest ekologicznym lakierem 
bezbarwnym. Górny segment skrzyni posiada wyściółkę z pianki wtórnie 
spienionej pokrytej skajem lub skórą naturalną. Dostępna w wersji 
z wbudowanym wózkiem do transportu lub bez. Dolny segment skrzyni 
wyposażony jest w antypoślizgowe, niebrudzące stopki wykonane 
z miękkiego tworzywa sztucznego. Wymiary: długość 145 cm, szerokość 
45 cm, wysokość 110 cm. Posiada certyfikat zgodności z normami: 
PN-EN 913:2008 oraz 916:2005, a także prawo do oznaczenia wyrobu 
znakiem bezpieczeństwa „B.”

Skrzynia gimnastyczna, 6-częściowa (prosta)

GS-290
GS-291

skaj  /  bez wózka                          
skaj  /  z wózkiem                          

GS-292 skóra  /  bez wózka
GS-293 skóra  /  z wózkiem

szt.
szt.
szt.
szt.

Boki skrzyni wykonane są ze sklejki, a całość wykończona jest ekologicznym lakierem bezbarwnym. 
Górny segment skrzyni posiada wyściółkę z pianki wtórnie spienionej pokrytej skajem. Dolny 
segment skrzyni wyposażony jest w antypoślizgowe, niebrudzące stopki wykonane z tworzywa 
sztucznego. Wymiary: długość 70 cm, szerokość 50 cm, wysokość 40 cm. Spełnia wymagania norm: 
PN-EN 913:2008 oraz 916:2005.

Mała skrzynia gimnastyczna, 3-częściowa

GS-086 skaj  /  3-częściowa szt.
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Kozły gimnastyczne

Korpus pokryty jest pianką wtórnie spienioną i obity skajem lub skórą naturalną. 
Stalowe, malowane proszkowo nogi posiadają antypoślizgowe, niebrudzące stopki 
silikonowe. Dodatkowo dwie z nóg wyposażone są w kółka ułatwiające transport. 
Regulacja wysokości w zakresach: 90-140 cm, 100-150 cm, 110-170 cm, skokowo 
co 5 cm. Wymiary korpusu: długość 59 cm, szerokość 33 cm. Posiada certyfikat zgodności 
z normami: PN-EN 12196:2005 oraz  913:2008, a także prawo do oznaczenia wyrobu 
znakiem bezpieczeństwa „B.”
GS-128 90-140 cm, skaj szt.
GS-129 90-140 cm, skóra szt.

GS-332 100-150 cm, skaj szt.
GS-333 100-150 cm, skóra szt.

GS-336 110-170 cm, skaj szt.
GS-337 110-170 cm, skóra szt.

Kozioł gimnastyczny z metalowymi nogami

Korpus pokryty jest pianką wtórnie spienioną i obity skajem lub skórą naturalną. 
Stalowe nogi wykończone są drewnem liściastym i posiadają antypoślizgowe, 
niebrudzące stopki silikonowe. Dodatkowo dwie z nóg wyposażone są w kółka 
ułatwiające transport. Regulacja wysokości w zakresach: 90-140 cm, 100-150 cm, 
110-170 cm, skokowo co 5 cm. Wymiary korpusu: długość 59 cm, szerokość 33 cm. 
Posiada certyfikat zgodności z normami: PN-EN 12196:2005 oraz 913:2008, a także 
prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  
GS-201

GS-334

GS-338

GS-289

GS-335

GS-339

90-140 cm, skaj 

100-150 cm, skaj 

110-170 cm, skaj 

90-140 cm, skóra

100-150 cm, skóra 

110-170 cm, skóra 

Kozioł gimnastyczny z drewnianymi nogami

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

standardowe kolory:

RAL 7024 RAL 9007
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Korpus pokryty jest pianką wtórnie spienioną i obity skajem lub skórą naturalną. Stalowe, 
malowane proszkowo nogi posiadają antypoślizgowe, niebrudzące stopki wykonane 
z tworzywa Vulkollan®. Dodatkowo dwie z nóg wyposażone są w kółka ułatwiające 
transport. Regulacja wysokości w zakresach: 90-140 cm, 100-150 cm, 110-170 cm, skokowo 
co 5 cm. Wymiary korpusu: długość 59 cm, szerokość 33 cm. Posiada certyfikat zgodności 
z normami: PN-EN 12196:2005 oraz  913:2008, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.”  

Kozioł gimnastyczny z metalowymi nogami - Vulkollan®

Korpus pokryty jest pianką wtórnie spienioną i obity skajem lub skórą naturalną. Stalowe 
nogi wykończone są drewnem liściastym i posiadają antypoślizgowe, niebrudzące stopki 
wykonane z tworzywa Vulkollan®. Dodatkowo dwie z nóg wyposażone są w kółka ułatwiające 
transport. Regulacja wysokości w zakresach: 90-140 cm, 100-150 cm, 110-170 cm, skokowo co 5 
cm. Wymiary korpusu: długość 59 cm, szerokość 33 cm. Posiada certyfikat zgodności z normami: 
PN-EN 12196:2005 oraz  913:2008, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.”  
GS-296
GS-297

90-140 cm, skaj 
90-140 cm, skóra

Kozioł gimnastyczny z drewnianymi nogami - Vulkollan®

szt.
szt.

GS-294
GS-295

90-140 cm, skaj 
90-140 cm, skóra

szt.
szt.

GS-340

GS-341

GS-342

GS-343

GS-315

GS-316

GS-317

GS-318

100-150 cm, skaj 

100-150 cm, skaj 

110-170 cm, skaj 

110-170 cm, skaj 

100-150 cm, skóra 

100-150 cm, skóra 

110-170 cm, skóra 

110-170 cm, skóra 

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
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Konie gimnastyczne

Korpus pokryty jest pianką wtórnie spienioną i obity skajem lub skórą naturalną, 
dostępny z łękami lub bez. Łęki wykonane są ze sklejki równoległowarstwowej 
oraz wysokowytrzymałościowego laminatu i posiadają możliwość regulacji rozstawu 
wewnętrznego w zakresie 35-45 cm. Stalowe, malowane proszkowo nogi posiadają 
antypoślizgowe, niebrudzące stopki wykonane z tworzywa Vulkollan®. Dodatkowo 
dwie z nóg wyposażone są w kółka ułatwiające transport. Regulacja wysokości 
w zakresie 100-150 cm, skokowo co 5 cm. Wymiary korpusu: długość 163 cm, 
szerokość 35 cm.  Spełnia wymagania norm PN-EN 12196:2005 oraz  913:2008.

GS-202 skaj; z łękami 
szt.GS-203 skóra; z łękami
szt.

GS-204 skaj; bez łęków szt.
GS-205 skóra; bez łęków szt.

Koń gimnastyczny ze stalowymi nogami - Vulkollan®
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Korpus pokryty jest pianką wtórnie spienioną i obity skórą naturalną, dostępny z łękami 
lub bez. Łęki wykonane są ze sklejki równoległowarstwowej oraz wysokowytrzymałościowego 
laminatu i posiadają możliwość regulacji rozstawu wewnętrznego w zakresie 
35-45 cm. Stalowe nogi wykończone są drewnem liściastym i posiadają antypoślizgowe, 
niebrudzące stopki wykonane z tworzywa Vulkollan®. Dodatkowo dwie z nóg wyposażone 
są w kółka ułatwiające transport. Regulacja wysokości w zakresie 100-150 cm, skokowo 
co 5 cm. Wymiary korpusu: długość 163 cm, szerokość 35 cm.  Spełnia wymagania norm 
PN-EN 12196:2005 oraz  913:2008.

Koń gimnastyczny drewnianymi nogami - Vulkollan®

GS-319
GS-322

skóra; z łękami
skóra; bez łęków

szt.
szt.



GIMNASTYKA

16

Odskocznie

Odskocznia Profesjonalna to rozszerzona wersja odskoczni Turniejowej. Konstrukcja odskoczni wykonana 
jest ze specjalnie wyprofilowanej sklejki liściastej oraz dwie stalowe sprężyny stożkowe zwiększające dynamikę 

odbicia. Pokrycie odskoczni wykonane jest z wykładziny dywanopodobnej w kolorze pomarańczowym 
lub niebieskim. Pod wykładziną umieszczona została warstwa pianki wtórnie spienionej, 

a w czole odskoczni zastosowano amortyzator wykonany z pianki polietylenowej, 
co sprzyja pochłanianiu wstrząsów. Stabilność konstrukcji zapewniają 

antypoślizgowe, niebrudzące stopki gumowe. Wymiary: 120 x 60 x 21 cm. 
Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 913:2008, a także prawo 
do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”

szt.GS-209

Odskocznia Profesjonalna

Odskocznia Treningowa przeznaczona jest do zajęć gimnastycznych w szkołach. Konstrukcja 
odskoczni wykonana jest ze specjalnie wyprofilowanej sklejki liściastej. Pokrycie odskoczni wykonane 
jest z wykładziny dywanopodobnej w kolorze pomarańczowym lub niebieskim, zaś stabilność 

konstrukcji zapewniają antypoślizgowe, niebrudzące stopki gumowe. Dostosowując 
się do potrzeb klientów, do naszej oferty wprowadziliśmy dwa warianty odskoczni 

treningowej – odskocznię bez wykładziny oraz odskocznię, w której dodatkowo 
pod wykładziną zastosowano warstwę pianki wtórnie spienionej. 

Wymiary: 120 x 60 x 15 cm. Posiada certyfikat zgodności z normą 
PN-EN 913:2008, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.” 

Odskocznia Treningowa

GS-206
GS-207
GS-207-P

bez wykładziny; bez pianki
z wykładziną; bez pianki
z wykładziną; z pianką

szt.
szt.
szt.

Odskocznia Turniejowa przeznaczona jest do treningu lub wyczynu 
juniorów. Konstrukcja odskoczni wykonana jest ze specjalnie 
wyprofilowanej sklejki liściastej. Pokrycie odskoczni wykonane 
jest z wykładziny dywanopodobnej w kolorze pomarańczowym 
lub niebieskim. Pod wykładziną umieszczona została dodatkowo warstwa 
pianki wtórnie spienionej, a w czole odskoczni zastosowano amortyzator wykonany 
z pianki polietylenowej, co sprzyja pochłanianiu wstrząsów. Stabilność konstrukcji zapewniają 
antypoślizgowe, niebrudzące stopki gumowe. Wymiary: 120 x 60 x 21 cm. Posiada certyfikat zgodności 
z normą PN-EN 913:2008, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”
GS-208 szt.

Odskocznia Turniejowa

GS-206

GS-207-P

GS-207
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Równoważnie

Równoważnia 3,0 m

GS-019-1 GS-019

Wersja treningowo-wyczynowa składa się z 5-metrowej drewnianej belki, o szerokości 10 cm, pokrytej 
materiałem antypoślizgowym. Metalowa podstawa wyposażona jest w antypoślizgowe, niebrudzące stopki 
gumowe. Regulacja wysokości w zakresie 80-120  cm, skokowo co 5 cm. W komplecie z równoważnią są również 
dwa wózki ułatwiające transport. Posiada certyfikat zgodności z normami: PN-EN 12432:2001 oraz 913:2008, 
a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”
GS-018 szt.

Równoważnia 5,0 m

Wersja treningowo-szkolna składa się z 3-metrowej drewnianej 
belki, o szerokości 10 cm, pokrytej okleiną bukową lub materiałem 
antypoślizgowym, na niskiej podstawie z antypoślizgowymi, 
niebrudzącymi stopkami wykonanymi z miękkiego tworzywa 
sztucznego. Posiada certyfikat zgodności z normami: PN-EN 12432:2001 
oraz 913:2008, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.”  
GS-019
GS-019-1

pokryta okleiną bukową 
pokryta materiałem antypoślizgowym

szt.
szt.
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Znajduje zastosowanie w salach baletowych, gimnastycznych, siłowniach i studiach tanecznych. Szlifowane 
maszynowo lustro o grubości 4 mm mocowane jest do płyty laminowanej specjalną elastyczną taśmą dwustronną do 
luster. Dostępne gładkie lub z piaskowaną siatką posturograficzną, opcjonalnie z pojedynczą lub podwójną poręczą  
Ø 42 mm wykonaną z drewna litego dębowego (na wspornikach przyściennych lub wolnostojących). Posiada certyfikat 
zgodności z normą PN-EN 913:2008, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  

Lustro korekcyjne z piaskowaną siatką posturograficzną do zawieszania na drabince za pomocą stalowych haków. 
Wymiary: wysokość 150 cm, szerokość 80 cm. 

Lustro gładkie przyścienne: Lustro korekcyjne przyścienne:

IN-112 GR-116
IN-218
IN-067

GR-219
GR-073

bez poręczy bez poręczy
z pojedynczą poręczą 
z podwójną poręczą

z pojedynczą poręczą
z podwójną poręczą

m2 m2

m2

m2

m2

m2

Lustra

Lustro

Lustro zawieszane na drabinkę

GR-072 bez poręczy szt.

IN-067

GR-116

GR-116

IN-112

GR-072
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Drążki gimnastyczne

Wersja treningowa drążka dostępna jest w trzech wersjach: drążek gimnastyczny 
przyścienny jednopolowy, drążek gimnastyczny wolnostojący jednopolowy, drążek 
gimnastyczny wolnostojący dwupolowy. Na zestaw z drążkiem przyściennym składa 
się listwa naścienna, słup stalowy wykonany z kwadratowego profilu 80 x 80 mm z tuleją 
montażową oraz drążek wykonany z prętu Ø 30 mm. Odległość od ściany do osi słupka 
wynosi 2306mm. Drążek wolnostojący może być wykonany w wersji jednopolowej 
(2 słupy + 2 tuleje + 1 drążek) lub dwupolowej (3 słupy + 3 tuleje +2 drążki). Drążki 
gimnastyczne posiadają możliwość regulacji wysokości w zakresie 80-250 cm, skokowo 
co 10 cm. Uzupełnieniem każdego drążka gimnastycznego jest pierścień podłogowy 
z pokrywą wykonaną ze sklejki wodoodpornej w ilości odpowiadającej ilości otworów 
w nawierzchni sportowej. Posiadają certyfikat zgodności z normami: PN-EN 12197:2000 
oraz  913:2008, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  

Drążek gimnastyczny

Składany drążek do ćwiczeń zawieszany na drabinkę jest urządzeniem idealnym 
do ćwiczeń gimnastyczno-korekcyjnych. Przyrząd ten składa się z drążka wykonanego 
ze sklejki oraz ramion stalowych, malowanych proszkowo. Ruchome ramiona 
pozwalają na regulację wysokości oraz odległości drążka od drabinki. Z łatwością 
można je złożyć by zaoszczędzić miejsce w magazynie. Wyrób ten posiada certyfikat 
zgodności z normami: PN-EN 12197:2000 oraz 913:2008, a także prawo do oznaczenia 
wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  
GS-145                          szt.

Składany drążek do ćwiczeń zawieszany na drabinkę

GS-134 GS-135

Składany drążek rehabilitacyjny zawieszany na drabinkę
Składany drążek rehabilitacyjny zawieszany na drabinkę jest przyrządem służącym 
do wykonywania ćwiczeń korekcyjno-rehabilitacyjnych mających na celu korygowanie 
zaawansowanych bocznych skrzywień kręgosłupa – skoliozy. Przyrząd ten składa 
się z dwóch drążków wykonanych ze sklejki, jeden z nich z możliwością przesuwania 
na stalowych ramionach. Ruchome ramiona pozwalają na regulację wysokości 
oraz odległości drążka od drabinki. Z łatwością można je złożyć by zaoszczędzić miejsce 
w magazynie. Ćwiczenia wykonywane na drążku rehabilitacyjnym mają na celu 

asymetryczną elongację kręgosłupa z derotacją, przy  zastosowaniu różnej grubości 
podkładek pod dół podkolanowy. Ćwiczenia tego typu polegają na wykonaniu przez 
ćwiczącego zwisu na podudziach z wykorzystaniem drabinki przyściennej i drążka 
rehabilitacyjnego z dodatkowym zastosowaniem podkładki pod dół podkolanowy 
oraz ciężarka. Wyrób ten posiada certyfikat zgodności z normami: PN-EN 12197:2000 
oraz 913:2008, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  

GS-145 -1 szt.

GRubOŚć: 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm

GS-134 
GS-135 
GS-136 

przyścienny  /  1-polowy  /  1 tuleja                                            
wolnostojący  /  1-polowy  /  2 tuleje                                            
wolnostojący  /  2-polowy  /  3 tuleje                                            

kpl.
kpl.
kpl.

IN-106 pierścień z pokrywą szt.
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Liny, drabinki i kółka gimnastyczne

Lina jutowa do wspinania wykonana jest z lin kręconych konopnych. Na jednym 
końcu liny znajduje się element zawiesia - stalowy uchwyt, zaś drugi koniec 
liny jest zabezpieczony przed rozkręcaniem oplotem ze szpagatu lub nakładką 
z tworzywa. Dostępna w czterech standardowych długościach: 5,0 m, 6,0 m, 7,0 m 
i 8,0 m. Niestandardowe długości dostępne są na zamówienie. Posiadają certyfikat 
zgodności z normą PN-N-97062:1996, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.”
GS-219 5,0 m szt.
GS-220 6,0 m szt.
GS-221 7,0 m szt.
GS-222 8,0 m szt.

Lina jutowa do wspinania

Dostępna w standardowej długości: 25,0 m. Niestandardowe długości dostępne 
są na zamówienie. 
GS-227 25,0 m szt.

Lina jutowa do przeciągania

szt.

Drabina sznurowa do wspinania wykonana jest z lin kręconych konopnych . Drabinka 
posiada drewniane szczeble oraz elementy zawiesia. W standardzie dostępne 
są drabiny o długościach 5,0 m, 6,0 m, 7,0 m oraz 8,0 m. Niestandardowe długości 
dostępne są na zamówienie. Posiadają certyfikat zgodności z normą PN-EN 12346:2001, 
a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”
GS-213 5,0 m
GS-224 6,0 m szt.
GS-225 7,0 m szt.
GS-226 8,0 m szt.

Drabina sznurowa do wspinania

W ofercie posiadamy zarówno kompletny zestaw kółek gimnastycznych (składający 
się z dwóch kółek wykonanych ze sklejki wraz z atestowanym zawiesiem pasowym 
z układem obrotowym), jak i same kółka gimnastyczne bez pasów.
GS-229
GS-229-SK

zestaw kółek z zawiesiem
kółko bez zawiesia

kpl.
szt.

Kółka gimnastyczne

GS-229

GS-229-SK
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Elementy montażowe do lin, drabin i kółek gimnastycznych

Stalowy wysięgnik naścienny do zawieszania lin i drabin sznurowych, malowany 
proszkowo.

GS-026
GS-027
GS-026/027

konstrukcja na 1 linę 
konstrukcja na 1 drabinkę
konstrukcja na 2 liny i 1 drabinkę

szt.
szt.
szt.

Wysięgnik naścienny do zawieszania lin i drabin sznurowych 

Stalowa konstrukcja podstropowa do zawieszania lin i drabin zsuwanych na ścianę, malowana proszkowo. Wersja 
standardowa uwzględnia szynę o długości 6,0 m wraz z uchwytami na 3 liny do wspinania i 1 drabinkę sznurową. 
GS-102 konstrukcja na 3 liny i 1 drabinkę kpl

Konstrukcja podstropowa do zawieszania lin i drabin sznurowych

Składana do ściany, stalowa, malowana proszkowo konstrukcja naścienna 
do zawieszenia 1 kompletu kółek gimnastycznych wraz z kompletnym zestawem kółek 
z zawiesiem. 
GS-326 kpl.

Wysięgnik naścienny do zawieszania kółek 
gimnastycznych z kółkami



GIMNASTYKA

22

Materace gimnastyczne

W ofercie posiadamy duży wybór materacy gimnastycznych pokrytych materiałem PCV oraz z antypoślizgowym spodem. Materace dostępne są w różnych rozmiarach, 
grubości oraz gęstości pianki. Dodatkowo, na życzenie klienta każdy materac można wyposażyć w uchwyty do transportu, wzmacniane narożniki lub system łączenia materacy 
za pomocą rzepów.

wzmacniany narożnik

antypoślizg

uchwyty do transportu

paleta barw

łączenie za pomocą rzepów
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Idealny do transportu oraz przechowywania materacy gimnastycznych. Bardzo 
solidna konstrukcja z profili stalowych z ażurową podstawą. Wózek wyposażony 
jest w niebrudzące poliamidowo-poliuretanowe zestawy jezdne (2 kółka skrętne i 2 stałe), 
a także składany uchwyt. Maksymalne obciążenie wózka to 250 kg. Wymiary podstawy: 
100 x 200 cm.

Wózek na materace ze stalową ażurową podstawą

IN-101 szt.

Wózki do transportu materacy

Idealnie sprawdza się zarówno przy transporcie oraz przechowywaniu materacy 
gimnastycznych, a także innego sprzętu sportowego. Bardzo solidna konstrukcja z profili 
stalowych z podstawą pokrytą sklejką, malowana proszkowo (na dowolny kolor). Wózek 
wyposażony jest w niebrudzące poliamidowo-poliuretanowe zestawy jezdne (2 kółka skrętne 
i 2 stałe), a także składany uchwyt. Maksymalne obciążenie wózka to 250 kg. Wymiary 
podstawy: 100 x 200 cm.

Wózek uniwersalny do transportu sprzętu sportowego

IN-126 szt.

Poręcze gimnastyczne

Damskie poręcze gimnastyczne asymetryczne z regulacją wysokości – wersja 
treningowa. Owalne poprzeczki o długości 345 cm wykonane są z  drewna warstwowego 
RANPREX® o wysokiej gęstości. Dobrze wyważona podstawa o wymiarach 255 x 153 cm, 
7cm grubości zapewnia maksimum stabilności. Regulacja wysokości poręczy skokowo 
co 5 cm w zakresie: poręcz  górna 140-230 cm; poręcz dolna 105-195 cm. Szerokość 
między poręczami to 53-57 cm. Spełniają wymagania normy PN-EN 914:2008.
GS-200 szt.

Poręcze asymetryczne, damskie
Męskie poręcze gimnastyczne równoległe z regulacją wysokości – wersja treningowa. 
Owalne poprzeczki o długości 345 cm wykonane są z  drewna warstwowego RANPREX® 
o wysokiej gęstości. Dobrze wyważona podstawa o wymiarach 255 x 153 cm, 
7cm grubości zapewnia maksimum stabilności. Regulacja wysokości poręczy skokowo 
co 5 cm w zakresie 105- 195 cm. Szerokość między poręczami to 53-57 cm. Spełniają 
wymagania normy PN-EN 914:2008.
GS-199 szt.

Poręcze równoległe, męskie



koszykówka
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Tablice i obręcze Konstrukcje jednosłupowe, mocowane w podłożu

Jednosłupowy stojak do mini-koszykówki

Jednosłupowy stojak do koszykówki, do użytku na boiskach zewnętrznych, o wysięgu L=1,65 m wykonany jest z rury 
stalowej Ø 133 mm lub z kwadratowego profilu stalowego 120 x 120 mm, cynkowany ogniowo, w komplecie z tuleją 
montażową. Profil kwadratowy dostępny jest w dwóch wersjach: standardowej lub ze zintegrowanym mechanizmem 
regulacji wysokości w zakresie od 260 do 305 cm. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1270:2006, a także 
prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  

Tablica laminat-extra
Tablica wykonana jest z laminatów poliestrowo-szklanych z wypełnieniem 
płytą wiórową. Jest odporna na działanie warunków atmosferycznych. 
Dostępna w dwóch rozmiarach: 0,9 x 1,2 m oraz 1,05 x 1,8 m. Do użytku 
zarówno na boiskach zewnętrznych jak i halach sportowych. 

K-201 
K-199 

szt.
szt.

0,9 x 1,2 m
1,05 x 1,8 m

Tablica stalowa (ażurowa)
Tablica wykonana ze stalowej kraty zamkniętej w profilach stalowych. Całość 
została ocynkowana ogniowo, dzięki czemu tablica ta idealnie sprawdza 
się na boiskach zewnętrznych. Tablica dostępna jest w dwóch rozmiarach: 
0,9 x 1,2 m i 1,05 x 1,8 m.

K-143 
K-142 

szt.
szt.

0,9 x 1,2 m
1,05 x 1,8 m

Obręcz z siatką łańcuszkową
Obręcz przeznaczona do użytku na boiskach zewnętrznych, cynkowana 
ogniowo, w komplecie z siatką łańcuszkową. Wyposażona jest w 8 lub 12 
uchwytów mocowania siatki. Dodatkowo w ofercie jest również obręcz 
uchylna sprężynowa z 12 uchwytami mocowania siatki.

K-204 
K-205
K-207

8 uchwytów
12 uchwytów
uchylna  /  sprężynowa  /  12 uchwytów                          

szt.
szt.
szt.

K-207 

K-204

K-121-2K-121-1

Jednosłupowy stojak do mini-koszykówki, 
do użytku na boiskach zewnętrznych, o wysięgu 
L=1,25 m wykonany jest z kwadratowego profilu 
stalowego 100 x 100 mm, cynkowany ogniowo,  
w komplecie z tuleją montażową. Dostępny w dwóch 
wersjach: standardowej lub ze zintegrowanym 
mechanizmem regulacji wysokości w zakresie 
od 260 do 305 cm. Posiada certyfikat zgodności 
z normą PN-EN 1270:2006, a także prawo do oznaczenia 
wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.” 

K-122-3
100 x 100 mm ze zintegrowanym 
mechanizmem regulacji 
wysokości  /  wysięg L=1,25 m

szt.

K-122-2 100 x 100 mm  /  wysięg L=1,25 m szt.

K-122-2

Jednosłupowy stojak do koszykówki (wysięg L=1,65 m)

Siatka łańcuszkowa
Cynkowana siatka łańcuszkowa do obręczy na boiska zewnętrzne. 

K-209
K-210

8-zaciskowa
12-zaciskowa

szt.
szt.

K-209 

K-121-1 
K-121-2 
K-121-3 

Ø 133 mm  /  wysięg L=1,65 m                          
120 x 120 mm  /  wysięg L=1,65 m
120 x 120 mm  ze zintegrowanym mechanizmem regulacji wysokości  /  wysięg L=1,65 m

szt.
szt.
szt.

K-122-2
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Jednosłupowy stojak do koszykówki (wysięg L=1,65 m)

K-121-3 K-121-3

Jednosłupowy stojak do koszykówki, do użytku na boiskach zewnętrznych, o wysięgu L=2,25 m wykonany jest z kwadratowego profilu stalowego 150 x 150 mm, cynkowany ogniowo, 
w komplecie z tuleją montażową. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1270:2006, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  
K-141 150 x 150 mm  /  wysięg L=2,25 m szt.

Jednosłupowy stojak do koszykówki (wysięg L=2,25 m)

K-141K-141 K-141

System regulacji wysokości
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Konstrukcje dwusłupowe, mocowane w podłożu

Dwusłupowy stojak do koszykówki, do użytku na boiskach zewnętrznych, o wysięgu L=1,65 m wykonany jest z rury 
stalowej Ø 133 mm lub z kwadratowego profilu stalowego 100 x 100 mm, cynkowany ogniowo, w komplecie z tulejami 
montażowymi. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1270:2006, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.”  

K-184-1 
K-184-2

Ø 133 mm  /  wysięg L=1,65 m 
100 x 100 mm  /  wysięg L=1,65 m

szt.
szt.

Dwusłupowy stojak do koszykówki (wysięg L=1,65 m)

Tablice i obręcze

K-184-2

K-184-2

K-184-2

K-184-2

Tablica laminat-extra
Tablica wykonana jest z laminatów poliestrowo-szklanych z wypełnieniem 
płytą wiórową. Jest odporna na działanie warunków atmosferycznych. 
Dostępna w dwóch rozmiarach: 0,9 x 1,2 m oraz 1,05 x 1,8 m. Do użytku 
zarówno na boiskach zewnętrznych jak i halach sportowych. 

K-201 
K-199 

szt.
szt.

0,9 x 1,2 m
1,05 x 1,8 m

Tablica stalowa (ażurowa)
Tablica wykonana ze stalowej kraty zamkniętej w profilach stalowych. Całość 
została ocynkowana ogniowo, dzięki czemu tablica ta idealnie sprawdza 
się na boiskach zewnętrznych. Tablica dostępna jest w dwóch rozmiarach: 
0,9 x 1,2 m i 1,05 x 1,8 m.

K-143 
K-142 

szt.
szt.

0,9 x 1,2 m
1,05 x 1,8 m

Obręcz z siatką łańcuszkową
Obręcz przeznaczona do użytku na boiskach zewnętrznych, cynkowana 
ogniowo, w komplecie z siatką łańcuszkową. Wyposażona jest w 8 lub 12 
uchwytów mocowania siatki. Dodatkowo w ofercie jest również obręcz 
uchylna sprężynowa z 12 uchwytami mocowania siatki.

K-204 
K-205
K-207

8 uchwytów
12 uchwytów
uchylna  /  sprężynowa  /  12 uchwytów                          

szt.
szt.
szt.

K-207 

K-204

Siatka łańcuszkowa
Cynkowana siatka łańcuszkowa do obręczy na boiska zewnętrzne. 

K-209
K-210

8-zaciskowa
12-zaciskowa

szt.
szt.

K-209 
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Dwusłupowy stojak do koszykówki, do użytku na boiskach zewnętrznych, o wysięgu L=2,25 m wykonany jest z rury 
stalowej Ø 133 mm lub z kwadratowego profilu stalowego 100 x 100 mm, cynkowany ogniowo, w komplecie z tulejami 
montażowymi. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1270:2006, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.”  
K-187-1 
K-187-2

Ø 133 mm  /  wysięg L=2,25 m 
100 x 100 mm  /  wysięg L=2,25 m

szt.
szt.

Dwusłupowy stojak do koszykówki (wysięg L=2,25 m) Akcesoria

Mechanizm regulacji wysokości tablicy
Urządzenie pozwala na regulację wysokości tablicy w zakresie 
od 260 do 305 cm. Znajduje zastosowanie zarówno na boiskach 
zewnętrznych jak i halach sportowych. 

K-068 szt.do tablic 0,9 x 1,2 m oraz 1,05 x 1,8 m

Osłona dolnej krawędzi tablicy
Wykonana z pianki poliuretanowej. Dostępna w dwóch rozmiarach. 

K-224 
K-223 

szt.
szt.

do tablicy 0,9 x 1,2 m
do tablicy 1,05 x 1,8 m

Osłony stojaków do koszykówki
Oferujemy osłony do stojaków o profilach zarówno okrągłych 
jak i kwadratowych. Są one wykonane z pianki wtórnie spienionej 
z pokryciem z materiału PCV oraz zapinane za pomocą rzepów. Każda osłona 
ma 2,0 m wysokości. 

K-215
K-216
K-217
K-218

szt.
szt.
szt.
szt.

profil kwadratowy 100 x 100 mm
profil kwadratowy 120 x 120 mm
profil kwadratowy 150 x 150 mm
profil Ø 133 mm

K-218K-217
K-216
K-215 

K-187-1

K-187-2K-187-1
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Wysięgniki naścienne

Solidna, stabilna konstrukcja wykonana z malowanych proszkowo stalowych profili zapewnia pełne bezpieczeństwo 
użytkowania. Wysięgniki dostosowane są zarówno do tablic pełnowymiarowych (1,0 5x 1,8 m) jak i tablic 
mini (0,9 x 1,2 m). Długość wysięgnika jest indywidualnie dobierana w zależności od wymagań klienta, wielkości sali 
sportowej, itp. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1270:2006 , a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.” 
K-031 
K-030-1 
K-030-2

do tablic 0,9 x 1,2 m, wysięg do 1,0 m max.
do tablic 1,05 x 1,8 m, wysięg do 1,0 m max.
do tablic 1,05 x 1,8 m, wysięg 1,1-1,65 m max.

szt.
szt.
szt.

Wysięgnik naścienny stały

Tablice do koszykówki

Tablica ze szkła akrylowego „PLEXA”
Tablica wykonana jest ze szkła akrylowego o grubości 10 mm, 12 mm 
lub 15 mm, osadzona na ramie metalowej. Wszystkie grubości dostępne 
są w rozmiarze 1,05 x 1,8 m. Dodatkowo tablica o grubości 10 mm dostępna 
jest w rozmiarze 0,9 x 1,2 m. Świetnie sprawdza się w halach sportowych. 

K-029
K-098 
K-099 
K-088 

szt.
szt.
szt.
szt.

1,05 x 1,8m / grubość 10 mm
0,9 x 1,2 m / grubość 10 mm
1,05 x 1,8 m / grubość 12 mm
1,05 x 1,8 m / grubość 15 mm

Tablica laminat-extra
Tablica wykonana jest z laminatów poliestrowo-szklanych z wypełnieniem 
płytą wiórową. Jest odporna na działanie warunków atmosferycznych. 
Dostępna w dwóch rozmiarach: 0,9 x 1,2 m oraz 1,05 x 1,8 m. Do użytku 
zarówno na boiskach zewnętrznych jak i halach sportowych. 

K-201 
K-199 

szt.
szt.

0,9 x 1,2 m
1,05 x 1,8 m

Siatka sznurowa 
Turniejowa siatka sznurowa na obręcz, gr. splotu 5 mm PP. 
Przeznaczona do użytku zarówno na boiskach zewnętrznych 
jak i halach sportowych. 

K-208 szt.

K-208 

Obręcz stała, wzmocniona
Obręcz do użytku zarówno na boiskach zewnętrznych jak i halach 
sportowych, lakierowana proszkowo, wzmocniona blachą o grubości 
3 lub 5 mm. Dodatkowo w ofercie jest również obręcz uchylna 
z siłownikami gazowymi (bez siatki) oraz 12 uchwytami mocowania siatki. 

K-202 
K-203
K-206

3 mm
5 mm
uchylna / z siłownikami gazowymi

szt.
szt.
szt.

K-206 K-202
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Akcesoria

Osłona dolnej krawędzi tablicy
Wykonana z pianki poliuretanowej. Dostępna w dwóch rozmiarach. 

K-224 
K-223 

szt.
szt.

do tablicy 0,9 x 1,2 m
do tablicy 1,05 x 1,8 m

Solidna, stabilna konstrukcja wykonana z malowanych proszkowo stalowych profili zapewnia pełne bezpieczeństwo 
użytkowania. Wysięgniki dostosowane są zarówno do tablic pełnowymiarowych (1,05 x 1,8 m) jak i tablic mini (0,9 x 
1,2 m). Długość wysięgnika jest indywidualnie dobierana w zależności od wymagań klienta, wielkości sali sportowej, 
itp. Z konstrukcją zintegrowany jest mechanizm regulacji wysokości tablicy, który pozwala na regulację wysokości 
tablicy w zakresie od 260 do 305 cm. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1270:2006, a także prawo do 
oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”
K-031 -M
K-030-1 -M
K-030-2-M

do tablic 0,9 x 1,2 m, wysięg do 1,0 m max.
do tablic 1,05 x 1,8 m, wysięg do 1,0 m max.   
do tablic 1,05 x 1,8 m, wysięg 1,1-1,65 m max. 

szt.
szt.
szt.

Na zestaw składają się: tablica laminowana 0,9 x 1,2 m ze specjalnymi stalowymi zaczepami 
do zawieszenia tablicy na drabince oraz mechanizmem blokady zapewniającym bezpieczne 
użytkowanie tablicy, a także obręcz stała z siatką sznurową.

SD-094 kpl.

Wysięgnik naścienny stały z mechanizmem regulacji wysokości tablicy

Zestaw do mini koszykówki zawieszany na drabinkę
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Solidna, stabilna konstrukcja wykonana z malowanych proszkowo stalowych profili zapewnia pełne bezpieczeństwo 
użytkowania. Wysięgniki dostosowane są zarówno do tablic pełnowymiarowych (1,05 x 1,8 m) jak i tablic mini 
(0,9 x 1,2 m). Konstrukcja składana. Długość wysięgnika jest indywidualnie dobierana w zależności od wymagań 
klienta, wielkości sali sportowej, itp. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1270:2006, a także prawo 
do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  
K-033 
K-033-1 
K-033-2
K-033-3
K-139 

wysięg 0,6-1,25 m
wysięg 1,3- 1,65 m max. 
wysięg 1,7-2,25 m max. 
wysięg 2,3-3,25 m max. 
wysięg 3,3-5,3 m max.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Wysięgnik naścienny składanyTablice do koszykówki

Tablica ze szkła akrylowego „PLEXA”
Tablica wykonana jest ze szkła akrylowego o grubości 10 mm, 12 mm 
lub 15 mm, osadzona na ramie metalowej. Wszystkie grubości dostępne 
są w rozmiarze 1,05 x 1,8 m. Dodatkowo tablica o grubości 10 mm dostępna 
jest w rozmiarze 0,9 x 1,2 m. Świetnie sprawdza się w halach sportowych. 

K-029
K-098 
K-099 
K-088 

szt.
szt.
szt.
szt.

1,05 x 1,8m / grubość 10 mm
0,9 x 1,2 m / grubość 10 mm
1,05 x 1,8 m / grubość 12 mm
1,05 x 1,8 m / grubość 15 mm

Tablica laminat-extra
Tablica wykonana jest z laminatów poliestrowo-szklanych z wypełnieniem 
płytą wiórową. Jest odporna na działanie warunków atmosferycznych. 
Dostępna w dwóch rozmiarach: 0,9 x 1,2 m oraz 1,05 x 1,8 m. Do użytku 
zarówno na boiskach zewnętrznych jak i halach sportowych. 

K-201 
K-199 

szt.
szt.

0,9 x 1,2 m
1,05 x 1,8 m

Siatka sznurowa 
Turniejowa siatka sznurowa na obręcz, gr. splotu 5 mm PP. 
Przeznaczona do użytku zarówno na boiskach zewnętrznych 
jak i halach sportowych. 

K-208 szt.

K-208 

Obręcz stała, wzmocniona
Obręcz do użytku zarówno na boiskach zewnętrznych jak i halach 
sportowych, lakierowana proszkowo, wzmocniona blachą o grubości 
3 lub 5 mm. Dodatkowo w ofercie jest również obręcz uchylna 
z siłownikami gazowymi (bez siatki) oraz 12 uchwytami mocowania siatki. 

K-202 
K-203
K-206

3 mm
5 mm
uchylna / z siłownikami gazowymi

szt.
szt.
szt.

K-206 K-202
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Wysięgnik naścienny składany z mechanizmem regulacji 
wysokości tablicy

Akcesoria

Osłona dolnej krawędzi tablicy
Wykonana z pianki poliuretanowej. Dostępna w dwóch rozmiarach. 

K-224 
K-223 

szt.
szt.

do tablicy 0,9 x 1,2 m
do tablicy 1,05 x 1,8 m

Solidna, stabilna konstrukcja wykonana z malowanych proszkowo stalowych profili zapewnia pełne bezpieczeństwo 
użytkowania. Wysięgniki dostosowane są zarówno do tablic pełnowymiarowych (1,05 x 1,8 m) jak i tablic mini 
(0,9 x 1,2 m). Konstrukcja składana. Długość wysięgnika jest indywidualnie dobierana w zależności od wymagań 
klienta, wielkości sali sportowej, itp. Z konstrukcją zintegrowany jest mechanizm regulacji wysokości tablicy, 
który pozwala na regulację wysokości tablicy w zakresie od 260 do 305 cm. Posiada certyfikat zgodności z normą 
PN-EN 1270:2006, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  
K-033 -M
K-033-1 -M
K-033-2-M
K-033-3-M
K-139-M

wysięg 0,6-1,25m
wysięg 1,3- 1,65 m max. 
wysięg 1,7-2,25 m max. 
wysięg 2,3-3,25 m max.
wysięg 3,3-5,3 m max.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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Tablice do koszykówki

Akcesoria

Tablica laminat-extra
Tablica wykonana jest z laminatów poliestrowo-szklanych z wypełnieniem 
płytą wiórową. Jest odporna na działanie warunków atmosferycznych. 
Dostępna w dwóch rozmiarach: 0,9 x 1,2 m oraz 1,05 x 1,8 m. Do użytku 
zarówno na boiskach zewnętrznych jak i halach sportowych. 

K-201 
K-199 

szt.
szt.

0,9 x 1,2 m
1,05 x 1,8 m

Tablica ze szkła akrylowego „PLEXA”
Tablica wykonana jest ze szkła akrylowego o grubości 10 mm, 12 mm 
lub 15 mm, osadzona na ramie metalowej. Wszystkie grubości dostępne 
są w rozmiarze 1,05 x 1,8 m. Dodatkowo tablica o grubości 10 mm dostępna 
jest w rozmiarze 0,9 x 1,2 m. Świetnie sprawdza się na halach sportowych. 

K-029
K-098 
K-099 
K-088 

szt.
szt.
szt.
szt.

1,05 x 1,8m / grubość 10 mm
0,9 x 1,2 m / grubość 10 mm
1,05 x 1,8 m / grubość 12 mm
1,05 x 1,8 m / grubość 15 mm

Osłona dolnej krawędzi tablicy
Wykonana z pianki poliuretanowej. Dostępna w dwóch rozmiarach. 

K-224 
K-223 

szt.
szt.

do tablicy 0,9 x 1,2 m
do tablicy 1,05 x 1,8 m

Konstrukcje podstropowe

Konstrukcja podwieszana tablic z napędem elektrycznym mocowana jest do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej. 
Przeznaczona do stosowania w halach sportowych o długości powyżej 36,0 m i wysokości dolnej powierzchni stropu 
do 9,0 m. Wykonana z profili stalowych zamkniętych, co gwarantuje pełną stabilność poszczególnych elementów 
przy działaniu poszczególnych obciążeń. Konstrukcja mocująca tablicę jest opuszczana i podnoszona za pomocą linek 
stalowych nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 230 V. Po opuszczeniu tablica układa się w pozycji 
pionowej (wysokość obręczy w stosunku do podłoża 3,05 m). Sterowanie silnikami odbywa się za pomocą przycisków 
sterowniczych umieszczonych w kasetach. Ciężar jednej konstrukcji opuszczanej wraz z tablicą  wynosi ok. 250 kg. 
W zależności od konstrukcji hali sportowej możliwe jest składanie tablicy w przód lub w tył.

Konstrukcje podstropowe na sale sportowe z napędem elektrycznym

Siatka sznurowa 
Turniejowa siatka sznurowa na obręcz, gr. splotu 5 mm PP. 
Przeznaczona do użytku zarówno na boiskach zewnętrznych 
jak i halach sportowych. 

K-208 szt.

K-208 

Obręcz stała, wzmocniona
Obręcz do użytku zarówno na boiskach zewnętrznych jak i halach 
sportowych, lakierowana proszkowo, wzmocniona blachą o grubości 
3 lub 5 mm. Dodatkowo w ofercie jest również obręcz uchylna 
z siłownikami gazowymi (bez siatki) oraz 12 uchwytami mocowania siatki. 

K-202 
K-203
K-206

3 mm
5 mm
uchylna / z siłownikami gazowymi

szt.
szt.
szt.

K-206 K-202
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bramki do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m

Rama główna bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120 x 100 mm, wyposażona 
jest w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo malowana proszkowo na kolor biały, RAL 9016. Poprzeczka posiada 
spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone 
są z poprzeczką za pomocą aluminiowej wkładki. Rama dolna wykonana jest z aluminiowego profilu kwadratowego 
45 x 45 mm, wyposażona w tworzywowe zaczepy siatki, w standardzie anodowana; na życzenie klienta może 
również zostać pomalowana proszkowo pod kolor ramy głównej. Odciągi wykonane są z rury stalowej o profilu 
Ø 60 mm, cynkowanej ogniowo. Standardowa głębokość bramki: góra 2,0 m / dół 2,0 m. W komplecie z zestawem 
tulei montażowych. Przeznaczona jest do użytku na boiskach zewnętrznych. Posiada certyfikat zgodności z normą 
PN-EN 748:2013-09, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  

Bramka aluminiowa profesjonalna do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m 
z odciągami

PN-148 bramka tulejowana z masztami szt.

Rama główna bramki wykonana jest z rury stalowej Ø 108 mm z zamocowanym profilem aluminiowym 
wyposażonym w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo cynkowana ogniowo i malowana proszkowo 
na kolor biały, RAL 9016. Poprzeczka posiada spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość, łatwy 
montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone są z poprzeczką za pomocą stalowej wkładki. Rama dolna 
wykonana jest z aluminiowego profilu kwadratowego 45 x 45mm, wyposażona w tworzywowe zaczepy siatki, 
w standardzie anodowana; na życzenie klienta może również zostać pomalowana proszkowo. Odciągi wykonane 
są z rury stalowej Ø 60 mm, cynkowane ogniowo. Standardowa głębokość bramki: góra 2,0 m / dół 2,0 m. 
W komplecie z zestawem tulei montażowych. Przeznaczona jest do użytku na boiskach zewnętrznych. Posiada 
certyfikat zgodności z normą PN-EN 748:2013-09, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  

Bramka stalowa do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m z odciągami 

PN-117L bramka tulejowana z masztami szt.

Akcesoria

Chorągiewki boiskowe uchylne + torba 
Chorągiewka boiskowa uchylna z końcówką metalową ze sprężynką. 
Do zastosowania na narożnikach boiska. Na komplet składają się 4 szt. 
chorągiewek wraz z torbą.

PN-233 kpl.

Siatki PE do bramek 7,32 x 2,44 m
Siatki polietylenowe do piłki nożnej przeznaczone są do bramek na boiskach 
zewnętrznych. Gr. splotu: 4 mm, rozmiar: 7,5 x 2,5 m.

PN-225
PN-227

kpl.
kpl.

głębokość: 2,0 / 2,0 m
głębokość: 0,8 / 2,0 m

Siatki PP do bramek 7,32 x 2,44 m
Siatki polipropylenowe bezwęzłowe  do piłki nożnej przeznaczone 
są do bramek na halach sportowych. Gr. splotu: 4 mm, rozmiar: 7,5 x 2,5 m.

PN-226
PN-228

kpl.
kpl.

głębokość: 2,0 / 2,0 m
głębokość: 0,8 / 2,0 m

Haczyk tworzywowy „OMEGA”
Haczyki tworzywowe „OMEGA” do zaczepiania siatki są dostępne w kolorze 
białym, czarnym lub niebieskim (w standardzie jest kolor biały).

IN-235 szt.
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Bramka aluminiowa przenośna do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m
Rama główna bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120 x 100 mm, wyposażona jest w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo malowana proszkowo 
na kolor biały, RAL 9016. Poprzeczka posiada spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone są z poprzeczką 
za pomocą aluminiowej wkładki. W celu zapewnienia większej stabilności bramki, boczne elementy ramy dolnej wykonane są ze stalowego profilu kwadratowego 50 x 50 mm 
z zamocowanym profilem aluminiowym wyposażonym w tworzywowe zaczepy siatki, zaś jej tylna część z aluminiowego profilu kwadratowego 45 x 45 mm, również z tworzywowymi 
zaczepami siatki. Cynkowane ogniowo pałąki wykonane są z rury stalowej Ø 33mm. Standardowa głębokość bramki: góra 0,8 m / dół 2,0 m. Mocowana jest do podłoża za pomocą 
szpilek, które są dostarczane w komplecie z bramką. Bramka jest również dostępna w wariancie z kołami pneumatycznymi do transportu. Po ustawieniu bramki w wybranym miejscu 
koła są podnoszone i bramkę można na nowo przytwierdzić szpilkami do podłoża. Bramka jest przeznaczona do użytku na boiskach zewnętrznych. Posiada certyfikat zgodności 
z normą PN-EN 748:2013-09, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  

PN-149T
PN-149TK

bramka ze szpilkami
bramka ze szpilkami i kołami

szt.
szt.

System łączenia

PN-149TK

PN-149T
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Bramka aluminiowa przenośna do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m 
z przeciwwagą
Rama główna bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120 x 100 mm, wyposażona 
jest w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo malowana proszkowo na kolor biały, RAL 9016. Poprzeczka 
posiada spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. 
Słupki łączone są z poprzeczką za pomocą aluminiowej wkładki. W celu zapewnienia większej stabilności bramki, 
boczne elementy ramy dolnej wykonane są ze stalowego profilu kwadratowego 50 x 50 mm z zamocowanym 
profilem aluminiowym wyposażonym w tworzywowe zaczepy siatki, zaś jej tylna część z aluminiowego 
profilu kwadratowego 45 x 45 mm, również z tworzywowymi zaczepami siatki. Cynkowane ogniowo pałąki 
wykonane są z rury stalowej Ø 33mm. Standardowa głębokość bramki: góra 0,8 m / dół 2,0 m. Mocowana 
jest do podłoża za pomocą trzech przeciwwag, każda o masie 50 kg, zaczepianych o tylną część ramy dolnej 
bramki. Bramka jest również dostępna w wariancie z kołami pneumatycznymi do transportu. Po ustawieniu 
bramki w wybranym miejscu koła są podnoszone i bramkę można na nowo obciążyć przeciwwagami. Bramka 
jest przeznaczona do użytku na boiskach zewnętrznych. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 748:2013-09, 
a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  

PN-149T-1
PN-149TK-1

bramka z przeciwwagą
bramka z przeciwwagą i kołami

szt.
szt.

Akcesoria

Siatki PE do bramek 7,32 x 2,44 m
Siatki polietylenowe do piłki nożnej przeznaczone są do bramek na boiskach 
zewnętrznych. Gr. splotu: 4 mm, rozmiar: 7,5 x 2,5 m.

PN-225
PN-227

kpl.
kpl.

głębokość: 2,0 / 2,0 m
głębokość: 0,8 / 2,0 m

Siatki PP do bramek 7,32 x 2,44 m
Siatki polipropylenowe bezwęzłowe  do piłki nożnej przeznaczone 
są do bramek na halach sportowych. Gr. splotu: 4 mm, rozmiar: 7,5 x 2,5 m.

PN-226
PN-228

kpl.
kpl.

głębokość: 2,0 / 2,0 m
głębokość: 0,8 / 2,0 m
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Rama główna bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120 x 100 mm, wyposażona 
jest w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo malowana proszkowo na kolor biały, RAL 9016. Poprzeczka posiada 
spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone 
są z poprzeczką za pomocą aluminiowej wkładki. Pałąki wykonane są ze stalowej rury Ø 33 mm, cynkowane ogniowo 
zaś  rama dolna wykonana jest z aluminiowego profilu kwadratowego 45 x 45 mm, wyposażona w tworzywowe 
zaczepy siatki,  w standardzie anodowana; na życzenie klienta może również zostać pomalowana proszkowo. 
Standardowa głębokość bramki: góra 1,0 m / dół 1,2 m. W komplecie z zestawem tulei montażowych. Przeznaczona 
jest do użytku na boiskach zewnętrznych. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 748:2013-09 , a także prawo 
do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  

Bramka aluminiowa do piłki nożnej 5,0 x 2,0 m

Rama główna bramki wykonana jest ze stalowego profilu Ø 108 mm z zamocowanym profilem aluminiowym 
wyposażonym w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor 
biały, RAL 9016. Poprzeczka posiada spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość zastosowanego 
materiału oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone są z poprzeczką za pomocą stalowej wkładki. Pałąki wykonane 
są ze stalowej rury Ø 33 mm, cynkowane ogniowo zaś  rama dolna wykonana jest z aluminiowego profilu 
kwadratowego 45 x 45 mm, wyposażona w tworzywowe zaczepy siatki, w standardzie anodowana; na życzenie 
klienta może również zostać pomalowana proszkowo. Standardowa głębokość bramki: góra 1,0 m / dół 1,2 m. 
W komplecie z zestawem tulei montażowych. Przeznaczona jest do użytku na boiskach zewnętrznych. Posiada 
certyfikat zgodności z normą PN-EN 748:2013-09, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  
PN-053L bramka tulejowana szt.

Bramka stalowa do piłki nożnej 5,0 x 2,0 m

PN-131 bramka tulejowana szt.

bramki do piłki nożnej 5,0 x 2,0 m

Bramka aluminiowa przenośna do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m (na hale sportowe)
Rama główna bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 
120 x 100 mm, wyposażona jest w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo malowana 
proszkowo na kolor biały, RAL 9016. Poprzeczka posiada spawane narożniki, co zapewnia 
wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone 
są z poprzeczką za pomocą aluminiowej wkładki. Pałąki wykonane są ze stalowej rury 
Ø 33 mm, lakierowane zaś  rama dolna wykonana jest z aluminiowego profilu 
kwadratowego 45 x 45 mm, wyposażona w tworzywowe zaczepy siatki, w standardzie 

anodowana; na życzenie klienta może również zostać pomalowana proszkowo. 
Standardowa głębokość bramki: góra 0,8 m / dół 2,0 m. Bramka mocowana 
jest do podłoża za pomocą talerzyków ze śrubami, które są dostarczane w komplecie 
z bramką. Przeznaczona jest do użytku na halach sportowych. Posiada certyfikat 
zgodności z normą PN-EN 748:2013-09, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.”  

Akcesoria

Siatki PE do bramek 5,0 x 2,0 m
Siatki polietylenowe do piłki nożnej przeznaczone są do bramek na boiskach 
zewnętrznych. Gr. splotu: 4 mm, rozmiar: 5,0 x 2,0 m.

PN-229
PN-231

kpl.
kpl.

głębokość: 1,0 / 1,2 m
głębokość: 0,8 / 1,5 m

Siatki PP do bramek 5,0 x 2,0 m
Siatki polipropylenowe bezwęzłowe  do piłki nożnej przeznaczone 
są do bramek na halach sportowych. Gr. splotu: 4 mm, rozmiar: 5,0 x 2,0 m.

PN-230
PN-232

kpl.
kpl.

głębokość: 1,0 / 1,2 m
głębokość: 0,8 / 1,5 m

Haczyk tworzywowy „OMEGA”
Haczyki tworzywowe „OMEGA” do zaczepiania siatki są dostępne w kolorze 
białym, czarnym lub niebieskim (w standardzie jest kolor biały).

IN-235 szt.

PN-150 bramka z talerzykami szt.
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Akcesoria

Siatki PE do bramek 5,0 x 2,0 m
Siatki polietylenowe do piłki nożnej przeznaczone są do bramek na boiskach 
zewnętrznych. Gr. splotu: 4 mm, rozmiar: 5,0 x 2,0 m.

PN-229
PN-231

kpl.
kpl.

głębokość: 1,0 / 1,2 m
głębokość: 0,8 / 1,5 m

Siatki PP do bramek 5,0 x 2,0 m
Siatki polipropylenowe bezwęzłowe  do piłki nożnej przeznaczone 
są do bramek na halach sportowych. Gr. splotu: 4 mm, rozmiar: 5,0 x 2,0 m.

PN-230
PN-232

kpl.
kpl.

głębokość: 1,0 / 1,2 m
głębokość: 0,8 / 1,5 m

Rama główna bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120 x 100 mm, wyposażona 
jest w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo malowana proszkowo na kolor biały, RAL 9016. Poprzeczka posiada 
spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone 
są z poprzeczką za pomocą aluminiowej wkładki. Pałąki wykonane są ze stalowej rury Ø 33 mm, cynkowane 
ogniowo zaś  rama dolna wykonana jest z aluminiowego profilu kwadratowego 45 x 45 mm, wyposażona 
w tworzywowe zaczepy siatki, w standardzie anodowana; na życzenie klienta może również zostać pomalowana 
proszkowo. Standardowa głębokość bramki: góra 0,8 m / dół 1,5 m. Mocowana jest do podłoża za pomocą szpilek, 
które są dostarczane w komplecie z bramką. Bramka jest również dostępna w wariancie z kołami pneumatycznymi 
do transportu. Po ustawieniu bramki w wybranym miejscu koła są podnoszone i bramkę można na nowo przytwierdzić 
szpilkami do podłoża. Bramka jest przeznaczona do użytku na boiskach zewnętrznych. Posiada certyfikat zgodności 
z normą PN-EN 748:2013-09, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  

Bramka aluminiowa przenośna do piłki nożnej 5,0 x 2,0 m

PN-131T
PN-131TK

bramka ze szpilkami
bramka ze szpilkami i kołami 

szt.
szt.

PN-131TK PN-131TK

PN-131T
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Rama główna bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120 x 100 mm, wyposażona 
jest w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo malowana proszkowo na kolor biały, RAL 9016. Poprzeczka posiada 
spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone 
są z poprzeczką za pomocą aluminiowej wkładki. Pałąki wykonane są ze stalowej rury Ø 33 mm, cynkowane ogniowo 
zaś rama dolna wykonanajest z aluminiowego profilu kwadratowego 45 x 45 mm, wyposażona w tworzywowe 
zaczepy siatki, w standardzie anodowana; na życzenie klienta może również zostać pomalowana proszkowo. 
Standardowa głębokość bramki: góra 0,8 m / dół 1,5 m. Mocowana jest do podłoża za pomocą trzech przeciwwag, 
każda o masie 50 kg, zaczepianych o tylną część ramy dolnej bramki. Bramka jest również dostępna w wariancie  
z kołami pneumatycznymi do transportu. Po ustawieniu bramki w wybranym miejscu koła są podnoszone i bramkę 
można na nowo obciążyć przeciwwagami. Bramka jest przeznaczona do użytku na boiskach zewnętrznych. Posiada 
certyfikat zgodności z normą PN-EN 748:2013-09, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  

Bramka aluminiowa przenośna do piłki nożnej 5,0 x 2,0 m (na hale sportowe)
Rama główna bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 
120 x 100 mm, wyposażona jest w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo malowana 
proszkowo na kolor biały, RAL 9016. Poprzeczka posiada spawane narożniki, co zapewnia 
wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone 
są z poprzeczką za pomocą aluminiowej wkładki. Pałąki wykonane są ze stalowej rury 
Ø 33 mm, lakierowane zaś  rama dolna wykonana jest z aluminiowego profilu 
kwadratowego 45 x 45 mm, wyposażona w tworzywowe zaczepy siatki, w standardzie 

anodowana; na życzenie klienta może również zostać pomalowana proszkowo. 
Standardowa głębokość bramki: góra 1,0 m / dół 1,2 m. Bramka mocowana 
jest do podłoża za pomocą talerzyków ze śrubami, które są dostarczane w komplecie 
z bramką. Przeznaczona jest do użytku na halach sportowych. Posiada certyfikat 
zgodności z normą PN-EN 748:2013-09, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.”  
PN-130 bramka z talerzykami szt.

Bramka aluminiowa przenośna do piłki nożnej 5,0 x 2,0 m z przeciwwagą Akcesoria

Dodatkowa przeciwwaga 50 kg do bramki przenośnej
Dodatkowa przeciwwaga do bramek przenośnych produkcji 
Coma-Sport Sp. z o.o. Zalecana ilość to minimum 3 sztuki na bramkę. 

PN-262 szt.

Wózek do malowania linii boiska
Dostępne są dwa rodzaje wózków: wózek do kredowania linii boiska 
oraz wózek do malowania linii boiska farbą. Wózek do kredowania linii 
wyposażony jest w system rozpylający zasilany przez koło obrotowe 
zamocowane na dnie pojemnika. Zapewnia to równomierne rozpylenie 
proszku kredowego na malowane nawierzchnie. 15-centymetrowy wskaźnik 
prowadzący umożliwia jazdę wózka wzdłuż wyznaczonej uprzednio linii 
boiska bądź po widocznych już starych liniach. Pojemność zbiornika: 15 litrów. 
Możliwość regulacji szerokości sypania do 5 i 10 cm. Wózek do malowania linii 
farbą wyposażony jest w system rolek, które w prosty sposób nakładają 
równomiernie linię o stałej szerokości 10 cm na murawę boiska. Jeden pełny 
zbiornik pozwala na wymalowanie pełnowymiarowego boiska do piłki 
nożnej. Pojemność zbiornika: 15 litrów. Waga urządzenia: 22 kg. 

IN-127
PN-234

szt.
szt.

wózek do kredowania linii boiska 
wózek do malowania linii boiska farbą

PN-234 

IN-127

PN-131T-1
PN-131TK-1

bramka z przeciwwagą
bramka z przeciwwagą i kołami

szt.
szt.

PN-131TK-1 PN-131T-1

PN-131T-1
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bramki do piłki nożnej 3,0 x 2,0 m

Rama główna bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120 x 100 mm, wyposażona 
jest w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo malowana proszkowo na kolor biały, RAL 9016. Poprzeczka posiada 
spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone 
są z poprzeczką za pomocą aluminiowej wkładki. Pałąki wykonane są ze stalowej rury Ø 33 mm, cynkowane ogniowo 
zaś  rama dolna wykonana jest z aluminiowego profilu kwadratowego 45 x 45 mm wyposażona w tworzywowe 
zaczepy siatki, w standardzie anodowana; na życzenie klienta może również zostać pomalowana. Standardowa 
głębokość bramki: góra 1,0 m / dół 1,2 m. W komplecie z zestawem tulei montażowych. Przeznaczona jest do użytku 
na boiskach zewnętrznych. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 748:2013-09, a także prawo do oznaczenia 
wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  

Bramka aluminiowa do piłki nożnej 3,0 x 2,0 m

PN-257 bramka tulejowana szt.

Rama główna bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120 x 100 mm, wyposażona 
jest w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo malowana proszkowo na kolor biały, RAL 9016. Poprzeczka posiada 
spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone 
są z poprzeczką za pomocą aluminiowej wkładki. Pałąki wykonane są ze stalowej rury Ø 33 mm, cynkowane 
ogniowo zaś  rama dolna wykonana jest z aluminiowego profilu kwadratowego 45 x 45 mm, wyposażona 
w tworzywowe zaczepy siatki, w standardzie anodowana; na życzenie klienta może również zostać pomalowana 
proszkowo. Standardowa głębokość bramki: góra 0,8 m / dół 1,5 m. Mocowana jest do podłoża za pomocą szpilek, 
które są dostarczane w komplecie z bramką. Przeznaczona jest do użytku na boiskach zewnętrznych. Posiada 
certyfikat zgodności z normą PN-EN 748:2013-09, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  

Bramka aluminiowa przenośna do piłki nożnej 3,0 x 2,0 m

PN-257T bramka ze szpilkami szt.

Akcesoria

Siatki PE do bramek 3,0 x 2,0 m
Siatki polietylenowe do piłki nożnej przeznaczone są do bramek na boiskach 
zewnętrznych. Gr. splotu: 4 mm, rozmiar: 3,0 x 2,0 m.

PN-258
PN-260

kpl.
kpl.

głębokość: 1,0 / 1,2 m
głębokość: 0,8 / 1,5 m

Siatki PP do bramek 3,0 x 2,0 m
Siatki polipropylenowe bezwęzłowe  do piłki nożnej przeznaczone 
są do bramek na halach sportowych. Gr. splotu: 4 mm, rozmiar: 3,0 x 2,0 m.

PN-259
PN-261

kpl.
kpl.

głębokość: 1,0 / 1,2 m
głębokość: 0,8 / 1,5 m



PIŁKA NOŻNA

43

Bramka aluminiowa przenośna do piłki nożnej 3,0 x 2,0 m z przeciwwagą
Rama główna bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 
120 x 100 mm, wyposażona jest w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo malowana 
proszkowo na kolor biały, RAL 9016. Poprzeczka posiada spawane narożniki, co zapewnia 
wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone 
są z poprzeczką za pomocą aluminiowej wkładki. Pałąki wykonane są ze stalowej rury 
Ø 33 mm, cynkowane ogniowo zaś  rama dolna wykonana jest z aluminiowego profilu 
kwadratowego 45 x 45 mm, wyposażona w tworzywowe zaczepy siatki, w standardzie 

anodowana; na życzenie klienta może również zostać pomalowana proszkowo. 
Standardowa głębokość bramki: góra 0,8 m / dół 1,5 m. Mocowana jest do podłoża 
za pomocą trzech przeciwwag, każda o masie 50 kg, zaczepianych o tylną część ramy 
dolnej bramki. Przeznaczona jest do użytku na boiskach zewnętrznych. Posiada certyfikat 
zgodności z normą PN-EN 748:2013-09, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.”  

PN-257T-1 bramka z przeciwwagą szt.
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bramki do piłki nożnej „ŻAK”

bramki do piłki nożnej „SKRZAT”

bramki MINI

Rama bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120 x 100 mm lub kwadratowego 
80 x 80 mm i wyposażona jest w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo malowana proszkowo na kolor biały, 
RAL 9016. Poprzeczka posiada spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość zastosowanego materiału 
oraz bezpieczne użytkowanie. Pałąki wykonane są ze stalowej rury Ø 33 mm, cynkowane ogniowo zaś rama dolna 
wykonana jest z aluminiowego profilu kwadratowego 45 x 45 mm, w standardzie anodowana; na życzenie klienta 
może również zostać pomalowana proszkowo. Standardowa głębokość bramki: góra 1,0 m / dół 1,2 m. Mocowana jest 
do podłoża za pomocą szpilek, które są dostarczane w komplecie z bramką. Spełnia wymagania najnowszej unifikacji 
PZPN w kategorii dzieci U8 i U9.

Bramka aluminiowa przenośna do piłki nożnej 3,0 x 1,55 m - „ŻAK”

PN-356
PN-357

profil owalny 120 x 100 mm
profil kwadratowy 80 x 80 mm

szt.
szt.

Akcesoria

Do bramek typu „ŻAK” oferujemy siatki polietylenowe (bardziej 
wytrzymałe na działanie czynników pogodowych) oraz bezwęzłowe 
siatki polipropylenowe. Gr. splotu: 4 mm, rozmiar: 3,0 x 1,55 m, 
głębokość: 1,0 / 1,2 m.

Siatki do bramek „ŻAK”

PN-360
PN-361

kpl.
kpl.

siatki PE
siatki PP

Siatki do bramek „SKRZAT”
Do bramek typu „SKRZAT” oferujemy siatki polietylenowe (bardziej 
wytrzymałe na działanie czynników pogodowych) oraz bezwęzłowe siatki 
polipropylenowe. Gr. splotu: 4 mm, rozmiar: 3,0 x 1,0 m, głębokość: 1,0 / 1,2 m.

PN-358
PN-359

kpl.
kpl.

siatki PE
siatki PP

Siatka PE

Siatka PP

Bramka MINI
Rama główna bramki wykonana jest z aluminiowego profilu 45 x 45 mm, lakierowanego proszkowo na dowolny 
kolor z palety RAL, oraz wyposażona w tworzywowe zaczepy siatki. Poprzeczka posiada spawane narożniki, 
co zapewnia wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone są z poprzeczką 
za pomocą stalowej wkładki. Pałąki wykonane są z aluminiowej rury, lakierowanej proszkowo, a rama dolna wykonana 
jest również z aluminiowego profilu 45 x 45 mm, wyposażona w tworzywowe zaczepy siatki,  lakierowanego 
proszkowo. Standardowa głębokość bramki: góra 0,6 m / dół 0,8 m. W komplecie z zestawem stalowych elementów 
montażowych do przytwierdzenia do nawierzchni (szpilki) oraz siatką polipropylenową, oko 100 x 100 mm. 
Przeznaczona jest do użytku na boiskach zewnętrznych. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 749:2006/
Ap1:2009, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  
PN-298
PN-299
PN-300

bramka MINI 180 x 120 cm
bramka MINI 200 x 140 cm
bramka MINI 220 x 160 cm

szt.
szt.
szt. PN-298

PN-354

PN-356

Rama bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120 x 100 mm lub kwadratowego 80 x 80 mm i wyposażona jest w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo 
malowana proszkowo na kolor biały, RAL 9016. Poprzeczka posiada spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość zastosowanego materiału oraz bezpieczne użytkowanie. 
Pałąki wykonane są ze stalowej rury Ø 33 mm, cynkowane ogniowo zaś rama dolna wykonana jest z aluminiowego profilu kwadratowego 45 x 45 mm, w standardzie anodowana; 
na życzenie klienta może również zostać pomalowana proszkowo. Standardowa głębokość bramki: góra 1,0 m / dół 1,2 m. Mocowana jest do podłoża za pomocą szpilek, które są dostarczane 
w komplecie z bramką. Spełnia wymagania najnowszej unifikacji PZPN w kategorii dzieci U6 i U7.

Bramka aluminiowa przenośna do piłki nożnej 3,0 x 1,0 m - „SKRZAT”

PN-354
PN-355

profil owalny 120 x 100 mm
profil kwadratowy 80 x 80 mm

szt.
szt.
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bramki do piłki nożnej plażowej

Rama główna bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120 x 100 mm, wyposażona jest w tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo malowana proszkowo 
na kolor żółty. Poprzeczka posiada spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone są z poprzeczką za pomocą 
aluminiowej wkładki. Standardowa głębokość bramki: góra 0,8 m. W komplecie z parą tulei z krzyżakiem trójramiennym z drewnianymi odnogami do zasypania w piachu.

Bramka aluminiowa do piłki nożnej plażowej 5,5 x 2,2 m

PN-311 szt.

Akcesoria

Linie do wyznaczania boiska do piłki nożnej plażowej
Linie wykonane są z taśmy polipropylenowej o szerokości 5 cm i służą 
do wyznaczania pełnowymiarowego pola gry do beach soccera. W komplecie 
ze szpilkami do mocowania w podłożu (14 sztuk). Całkowita długość 
taśmy wynosi 128 m (wymiar boiska 27,5 x 36,5 m). Dostępne kolory linii 
to: czerwony oraz niebieski.

PN-313 kpl.

Siatki do bramek do piłki nożnej plażowej
Siatki polipropylenowe do piłki nożnej plażowej w dolnej części posiadają 
obciążenie 400 g. Gr. splotu: 4 mm, rozmiar: 5,5 x 2,2 m.

PN-312 kpl.głębokość: 0,8 m

Haczyk tworzywowy „OMEGA”
Haczyki tworzywowe „OMEGA” do zaczepiania siatki są dostępne w kolorze 
białym, czarnym lub niebieskim (w standardzie jest kolor biały).

IN-235 szt.



piłka ręczna
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System łączenia

bramki do piłki ręcznej

Rama główna bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu 
80 x 80 mm, anodowanego, w standardzie dostępna z niebieskimi pasami, 
wyposażona w tworzywowe zaczepy siatki. Poprzeczka posiada spawane 
narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne 
użytkowanie. Słupki łączone są z poprzeczką za pomocą stalowej wkładki. Pałąki 
wykonane są ze stalowej rury Ø 33 mm, cynkowanej ogniowo, zaś  rama dolna 
wykonana jest z aluminiowego profilu 45 x 45 mm, wyposażona w tworzywowe 
zaczepy siatki, w standardzie anodowana. Standardowa głębokość bramki: góra 
0,8 m / dół 1,0 m (inne wymiary na życzenie klienta). W komplecie z zestawem 
tulei montażowych. Przeznaczona jest do użytku na boiskach zewnętrznych. 
Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 749:2006, a także prawo 
do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  

Bramka aluminiowa do piłki ręcznej 3,0 x 2,0 m

PR-109 szt.
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System łączenia

Bramka stalowa do piłki ręcznej 3,0 x 2,0 m

PR-162 szt.

Rama główna bramki wykonana jest ze stalowego profilu 
80 x 80 mm, cynkowanego ogniowo, z zamocowanym profilem 
aluminiowym wyposażonym w tworzywowe zaczepy siatki. 
W standardzie bramkę wykonujemy z niebieskimi pasami. Poprzeczka 
posiada spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość, 
łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone  
są z poprzeczką za pomocą stalowej wkładki. Pałąki wykonane 
są ze stalowej rury Ø 33 mm, cynkowanej ogniowo, zaś  rama dolna 
wykonana jest z aluminiowego profilu 45 x 45 mm, wyposażona 
w tworzywowe zaczepy siatki, w standardzie anodowana. Standardowa 
głębokość bramki: góra 0,8 m / dół 1,0 m (inne wymiary na życzenie 
klienta). W komplecie z zestawem tulei montażowych. Przeznaczona 
jest do użytku na boiskach zewnętrznych. Posiada certyfikat zgodności 
z normą PN-EN 749:2006, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.”  

System łączenia
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Bramka aluminiowa przenośna do piłki ręcznej 3,0 x 2,0 m (na hale sportowe)
Rama główna bramki wykonana jest ze specjalnego aluminiowego profilu 80 x 80 mm, anodowanego, w standardzie dostępna z niebieskimi pasami, wyposażona w tworzywowe zaczepy 
siatki. Poprzeczka posiada spawane narożniki, co zapewnia wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone są z poprzeczką za pomocą stalowej wkładki. 
Pałąki składame wykonane są ze stalowej rury Ø 33 mm, malowanej proszkowo, zaś  rama dolna wykonana jest z aluminiowego profilu 45 x 45 mm, wyposażona w tworzywowe zaczepy 
siatki, w standardzie anodowana. Standardowa głębokość bramki: góra 0,8 m / dół 1,0 m (inne wymiary na życzenie klienta). Bramka mocowana jest do podłoża za pomocą talerzyków 
ze śrubami, które są dostarczane w komplecie z bramką. Przeznaczona jest do użytku na halach sportowych. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 749:2006, a także prawo 
do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  
PR-108 szt.
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Akcesoria

Siatki PE do bramek do piłki ręcznej
Siatki polietylenowe do piłki ręcznej są dostępne w wersji zarówno 
z łapaczem jak i bez.  Gr. splotu: 4 mm, rozmiar: 3,0 x 2,0 m.

PR-236

PR-238
PR-240

PR-242

kpl.

kpl.
kpl.

kpl.

głębokość: 1,0 / 1,2 m

głębokość: 0,8 / 1,0 m
głębokość: 1,0 / 1,2 m z łapaczem

głębokość: 0,8 / 1,0 m z łapaczem

PR-237

PR-239
PR-241

PR-243

kpl.

kpl.
kpl.

kpl.

głębokość: 1,0 / 1,2 m

głębokość: 0,8 / 1,0 m
głębokość: 1,0 / 1,2 m z łapaczem

głębokość: 0,8 / 1,0 m z łapaczem

Siatki PP do bramek do piłki ręcznej
Siatki polipropylenowe do piłki ręcznej są dostępne w wersji zarówno 
z łapaczem jak i bez.  Gr. splotu: 4 mm, rozmiar: 3,0 x 2,0 m.

Haczyk tworzywowy „OMEGA”
Haczyki tworzywowe „OMEGA” do zaczepiania siatki są dostępne w kolorze 
białym, czarnym lub niebieskim (w standardzie jest kolor biały).

IN-235 szt.

Bramka aluminiowa przyścienna do piłki ręcznej 3,0 x 2,0 m 
(na hale sportowe)
Rama główna bramki wykonana jest ze specjalnego z aluminiowego profilu 80 x 80 mm, anodowanego, w standardzie 
dostępna z niebieskimi pasami,  wyposażona w tworzywowe zaczepy siatki. Poprzeczka posiada spawane narożniki, 
co zapewnia wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne użytkowanie. Słupki łączone są z poprzeczką 
za pomocą stalowej wkładki. Rama dolna wykonana jest z aluminiowego profilu 45 x 45 mm, wyposażona 
w tworzywowe zaczepy siatki, w standardzie anodowana, a górne elementy mocujące bramkę do ściany z profili 
stalowych, lakierowanych. W zestawie z okuciami  montażowymi. Głębokość bramki ustalana jest indywidualnie. 
Przeznaczona jest do użytku na halach sportowych. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 749:2006, 
a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  
PR-171 szt.



52

siatkówka



53



SIATKÓWKA

54

Słupki do siatkówki

Uniwersalne aluminiowe słupki do siatkówki

Akcesoria

Wieszak na siatkę
Niezwykle praktyczny, niedrogi sposób na przechowywanie siatek.

IN-147 szt.

Słupki uniwersalne przeznaczonesą do użytku 
zarówno na boiskach zewnętrznych jak i na 
halach sportowych. Wykonane są ze specjalnego, 
wzmocnionego, aluminiowego profilu o kształcie owalnym 
120 x 100 mm, w standardzie anodowane. Posiadają płynną 
regulację wysokości, dzięki czemu można ich również użyć do gry 
w tenisa ziemnego, siatkonogę czy badmintona, oraz wewnętrzny 
naciąg śrubowy  blokowany mimośrodowo. Dodatkowo, w ofercie 
posiadamy również słupek środkowy z regulacją wysokości. W komplecie 
z zestawem tulei montażowych. Zgodne z wymogami przepisowymi rozgrywek 
siatkarskich ligi męskiej, damskiej, a także juniorów. Posiada certyfikat zgodności 
z normą PN-EN 1271:2015-01 oraz prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.”  

S-089
S-091 słupek środkowy

kpl.
szt.

Siatka treningowa z antenkami
Bezwęzłowa, wykonana z polipropylenu siatka z antenkami przeznaczona 
jest do użytku zarówno na boiskach zewnętrznych jak i na halach 
sportowych. Wzmocniona taśma z czterech stron. Wymiary: 9,5 x 1 m. Linki 
naciągowe –  góra: linka stalowa, dół: linka propylenowa. Dostępna w dwóch 
kolorach: czarnym i białym. 

S-246
S-247

szt.
szt.

biała
czarna

S-247

Siatka treningowa bez antenek
Bezwęzłowa, wykonana z polipropylenu siatka bez antenek przeznaczona 
jest do użytku zarówno na boiskach zewnętrznych jak i na halach 
sportowych. Wymiary: 9,5 x 1 m. Linki naciągowe –  góra: linka stalowa, 
dół: linka propylenowa. Dostępna w dwóch kolorach: czarnym i białym. 

S-244
S-245

szt.
szt.

biała
czarna

S-244 S-245

Osłony słupków do siatkówki
Oferujemy osłony do słupków aluminiowych i stalowych, które są wykonane 
z pianki wtórnie spienionej z pokryciem z materiału PCV oraz zapinane 
za pomocą rzepów. Każda osłona ma 2,0 m wysokości. Na jeden zestaw 
składają się 2 osłony.  

S-040
S-041

kpl.
kpl.

do słupków aluminiowych
do słupków stalowych

S-041
S-040
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Uniwersalne stalowe słupki do siatkówki

S-037
S-039-1 słupek środkowy

kpl.
szt.

Stojaki sędziowskie

Szyny przyścienne wykonane są ze stalowego profilu, malowane proszkowo na dowolny kolor. Posiadają 
płynną regulację wysokości, dzięki czemu można ich użyć do gry w tenisa ziemnego, siatkonogę czy badmintona 
oraz naciąg śrubowy blokowany mimośrodowo. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1271:2015-01, 
a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  
S-123 kpl.

Zestaw stalowych szyn przyściennych do siatkówki

S-037 S-039-1

Solidna stalowa konstrukcja malowana proszkowo (na dowolny kolor), 
na czterech nogach wyposażonych w antypoślizgowe, niebrudzące stopki wykonane z miękkiego 
tworzywa sztucznego oraz dwa kółka ułatwiające transport. Podest wykonany jest ze sklejki 
liściastej lub antypoślizgowej. Stojak posiada również dogodny pulpit do pisania i oparcie 
wykonaneze sklejki liściastej. Dodatkowo posiadamy w ofercie stojaki z siedziskiem lub regulacją 
wysokości. Wszystkie modele przeznaczone są do użytku zarówno na boiskach zewnętrznych 

jak i na halach sportowych. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 913:2008, 
a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”

Stojak sędziowski do siatkówki

S-042
S-146
S-043

stojak sędziowski, z certyfikatem
stojak sędziowski z siedziskiem
stojak sędziowski z regulacją wysokości, z certyfikatem

szt.
szt.
szt.

S-042 S-146

Słupki uniwersalne przeznaczone są do użytku zarówno na boiskach zewnętrznych 
jak i na halach sportowych. Wykonane są z rury stalowej Ø 76 mm, cynkowane ogniowo 
– opcjonalnie malowane proszkowo na dowolny kolor. Słupki posiadają płynną regulację 
wysokości, dzięki czemu można ich użyć do gry w tenisa ziemnego, siatkonogę czy badmintona, 
oraz zewnętrzny naciąg śrubowy. Dodatkowo, w ofercie posiadamy również słupek środkowy 
z regulacją wysokości. W komplecie z zestawem tulei montażowych. Zgodne z wymogami przepisowymi 
rozgrywek siatkarskich ligi męskiej, damskiej, a także juniorów. Posiada certyfikat zgodności 
z normą PN-EN 1271:2015-01 oraz prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.” 

S-043

S-123
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Słupki do siatkówki plażowej

Aluminiowe słupki do siatkówki plażowej

Wykonane są z rury stalowej Ø 76 mm, cynkowane ogniowo – opcjonalnie malowane proszkowo na dowolny 
kolor. Słupki posiadają płynną regulację wysokości oraz zewnętrzny naciąg śrubowy. W komplecie z parą tulei 
z krzyżakiem trójramiennym (metalowe elementy cynkowane) z drewnianymi odnogami. Zgodne z wymogami 
przepisowymi rozgrywek siatkarskich ligi męskiej, damskiej, a także juniorów. Posiada certyfikat zgodności z normą 
PN-EN 1271:2015-01, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.” 
S-095 kpl.

Stalowe słupki do siatkówki plażowej

Akcesoria

Wieszak na siatkę
Niezwykle praktyczny, niedrogi sposób na przechowywanie siatek.

IN-147 szt.

Linie do wyznaczania boiska do siatkówki plażowej
Linie wykonane są z taśmy polipropylenowej o szerokości 5 cm i służą 
do wyznaczania pełnowymiarowego pola gry do siatkówki plażowej. 
W komplecie ze szpilkami do mocowania w podłożu (6 sztuk). Całkowita 
długość taśmy wynosi 48 m (wymiar boiska 16,0 x 8,0 m). Dostępne kolory 
linii to: czerwony oraz niebieski.

S-264 kpl.

S-264

Siatka do siatkówki plażowej z antenkami
Czarna, bezwęzłowa, siatka propylenowa z antenkami i kolorową taśmą. 
Wymiary: 8,5 x 1 m. Linki naciągowe –  propylenowe. 

S-248 szt.czarna

Osłony słupków do siatkówki
Oferujemy osłony do słupków aluminiowych i stalowych, które są wykonane 
z pianki wtórnie spienionej z pokryciem z materiału PCV oraz zapinane 
za pomocą rzepów. Każda osłona ma 2,0 m wysokości. Na jeden zestaw 
składają się 2 osłony.  

S-040
S-041

kpl.
kpl.

do słupków aluminiowych
do słupków stalowych

S-041
S-040

Stojaki sędziowskie

Solidna stalowa konstrukcja malowana proszkowo (na dowolny kolor), na czterech nogach wyposażonych 
w stopki wykonane z miękkiego tworzywa sztucznego oraz dodatkowe talerzyki wykonane ze szkła akrylowego, 
które zapewniają dodatkową stabilność na piaszczystym podłożu, a także dwa kółka ułatwiające transport. Podest 
wykonany jest ze sklejki antypoślizgowej. Stojak posiada również dogodny pulpit do pisania i oparcie wykonane 
ze sklejki liściastej. Stojak dostępny jest w dwóch wersjach: z oraz bez regulacji wysokości. 

Stojak sędziowski do siatkówki plażowej

S-119
S-096

z regulacją wysokości
bez regulacji wysokości

szt.
szt.

Wykonane są ze specjalnego, wzmocnionego, 
aluminiowego profilu o kształcie owalnym 
120 x 100 mm, w standardzie anodowane – opcjonalnie 
malowane proszkowo na dowolny kolor. Słupki posiadają 
płynną regulację wysokości oraz wewnętrzny naciąg śrubowy  
blokowany mimośrodowo. W komplecie z parą tulei z krzyżakiem 
trójramiennym (metalowe elementy cynkowane) z drewnianymi 
odnogami. Zgodne z wymogami przepisowymi rozgrywek siatkarskich 
ligi męskiej, damskiej, a także juniorów. Posiada certyfikat zgodności 
z normą PN-EN 1271:2015-01 oraz prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.” 

S-144 kpl.
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Akcesoria

Siatki PP
Siatki polipropylenowe do bramek do hokeja na trawie przeznaczone 
są do bramek na boiskach zewnętrznych. Gr. splotu: 3 mm, 
rozmiar: 3,66 x 2,14 m.

H-310 kpl.głębokość: 1,0 / 1,4 m

Wykonana ze stalowego profilu 70 x 50 mm rama bramki posiada spawane narożniki. Poprzeczka łączona jest 
ze słupkami za pomocą stalowej wkładki, co zapewnia wysoką wytrzymałość, łatwy montaż oraz bezpieczne 
użytkowanie. Pałąki wykonane są z rury stalowej Ø 33 mm, a bandy w dolnej części bramki ze sklejki wodoodpornej. 
Bramka wyposażona jest w tworzywowe zaczepy siatki oraz dwa koła ułatwiające transport. W ofercie posiadamy 
bramkę ocynkowaną lub ocynkowaną i malowaną proszkowo (na dowolny kolor z palety RAL). Standardowa 
głębokość bramki: góra 0,9 m / dół 1,3 m. Bramka przeznaczona jest do użytku na boiskach zewnętrznych. Spełnia 
wymagania normy PN-EN 750:2006.
H-308
H-309

ocynkowana
ocynkowana i lakierowana

szt.
szt.

Bramka stalowa przejezdna do hokeja na trawie 3,66 x 2,14 m

bramki do hokeja na trawie

H-308

H-308
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Słupki do tenisa ziemnego

Aluminiowe słupki do tenisa

Akcesoria

Słupki sprawdzają się zarówno na boiskach zewnętrznych jak i na halach sportowych. Wykonane są z aluminiowego 
profilu kwadratowego 80 x 80 mm, w standardzie malowane proszkowo na kolor szary (RAL 9006). Wyposażone 
w wewnętrzny, śrubowy mechanizm naciągu siatki. W komplecie z zestawem tulei montażowych. Posiada 
certyfikat zgodności z normą PN-EN 1510:2006, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.” 

Aluminiowe słupki do tenisa
Słupki sprawdzają się zarówno na boiskach zewnętrznych jak i na halach sportowych. Wykonane są ze specjalnego, 
wzmocnionego aluminiowego profilu owalnego 120 x 100 mm, w standardzie malowane proszkowo na kolor szary 
(RAL 9006). Wyposażone w wewnętrzny, śrubowy mechanizm naciągu siatki. W komplecie z zestawem tulei 
montażowych. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1510:2006, a także prawo do oznaczenia wyrobu 
znakiem bezpieczeństwa „B.” 
T-092 profil owalny 120 x 100 mm kpl.

T-303 profil kwadratowy 80 x 80 mm kpl.

Siatki PE do tenisa ziemnego
Siatka polietylenowa do tenisa ziemnego, gr. splotu: 2 mm, przeznaczona 
głównie na boiska zewnętrzne. Dostępna w dwóch kolorach:czarnym 
i białym. 

T-249
T-250

szt.
szt.

biała
czarna

T-249 T-250

Wieszak na siatkę
Niezwykle praktyczny, niedrogi sposób na przechowywanie siatek.

IN-147 szt.

Naciąg środkowy siatki do tenisa ziemnego
Stalowy, cynkowany ogniowo ciężarek służący do obniżenia siatki. 

T-125 szt.

dółgóra

Komplet podpórek bocznych siatki do tenisa ziemnego
Zestaw dwóch stalowych, cynkowanych i malowanych proszkowo podpórek 
siatki do tenisa. Podpórka posiada okrągłą podstawę oraz widełki 
do potrzymania siatki.

T-124 kpl.

Osłony słupków do tenisa ziemnego
Oferujemy osłony do słupków aluminiowych i stalowych, które są wykonane 
z pianki wtórnie spienionej z pokryciem z materiału PCV oraz zapinane 
za pomocą rzepów. Każda osłona ma 1,0 m wysokości. Na jeden zestaw 
składają się 2 osłony.  

T-045
T-046

kpl.
kpl.

do słupków aluminiowych
do słupków stalowych
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Słupki sprawdzają się zarówno na boiskach zewnętrznych jak i na halach sportowych. Wykonane są z rury stalowej Ø 76 mm, w standardzie cynkowane. Wyposażone w wewnętrzny, 
śrubowy mechanizm naciągu siatki. W komplecie z zestawem tulei montażowych. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1510:2006 , a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.” 
T-161 profil okrągły Ø 76 mm kpl.

Stalowe słupki do tenisa

Krzesła sędziowskie

Krzesło sędziowskie do tenisa ziemnego
Solidna stalowa konstrukcja malowana proszkowo (na dowolny kolor) lub ocynkowana, na czterech nogach 
wyposażonychw antypoślizgowe, niebrudzące stopki wykonane z miękkiego tworzywa sztucznego wraz z dwoma 
kółkami ułatwiającymi transport, plastikowe siedzisko z oparciem oraz pulpit do pisania; składane. Model 
przeznaczony do użytku zarówno na boiskach zewnętrznych jak i na halach sportowych. Posiada certyfikat zgodności 
z normą PN-EN 913:2008 , a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.” 
T-047 szt.
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Stojaki i słupki do badmintona

Stojaki do badmintona z przeciwwagą

b-048
b-279

z przeciwwagą 25 kg
z przeciwwagą 50 kg

kpl.
kpl.

Stojaki przejezdne do badmintona z przeciwwagą. Słupki wykonane są z kwadratowego profilu 
aluminiowego, anodowanego. Stalowe obciążenie malowane proszkowo. Każdy stojak jest w komplecie 
z przeciwwagą 25 kg lub 2 x 25 kg z kółkami oraz antypoślizgowymi, niebrudzącymi stopkami wykonanym z miękkiego 
tworzywa sztucznego. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1509:2008, a także prawo do oznaczenia wyrobu 
znakiem bezpieczeństwa „B.” 

b-048

b-279

Akcesoria

Siatka do badmintona
Siatka o wymiarze: 6,1 x 0,76 m. 

b-251
b-252

szt.
szt.

biała
czarna lub zielona

b-251

b-251

b-252

b-252

Wieszak na siatkę
Niezwykle praktyczny, niedrogi sposób na przechowywanie siatek.

IN-147 szt.

Wykonane z rury stalowej Ø 60 mm, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo. W komplecie z zestawem tulei 
montażowych.
b-180 kpl.

Stalowe słupki do badmintona

Krzesła sędziowskie

Solidna stalowa konstrukcja malowana proszkowo (na dowolny kolor) lub ocynkowana, na czterech nogach 
wyposażonychw antypoślizgowe, niebrudzące stopki wykonane z miękkiego tworzywa sztucznego wraz z dwoma 
kółkami ułatwiającymi transport, plastikowe siedzisko z oparciem oraz pulpit do pisania; składane. Model 
przeznaczony do użytku zarówno na boiskach zewnętrznych jak i na halach sportowych. Posiada certyfikat zgodności 
z normą PN-EN 913:2008 , a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.” 

Krzesło sędziowskie do badmintona

b-253 szt.
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Skok w dal i trójskok

Belka do skoku w dal

LA-154 szt.

Pokrywa ramki

Cynkowana ogniowo, stalowa pokrywa ramki do montażu belki jest niezbędnym 
elementem zabezpieczającym ramkę (LA-054) po wyjęciu belki (LA-154). Górę pokrywy 
można pokryć otaczającą ją nawierzchnią. Pokrywa posiada certyfikat zgodności 
z przepisami lekkoatletycznymi, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.”
LA-176 szt.

Ramka do montażu belki
Cynkowana ogniowo, stalowa ramka do montażu belki do skoku w dal. Wymiary 
wewnętrzne ramki: długość 1220 mm, szerokość 345 mm, wysokość 100 mm. 
Do kompletu polecamy pokrywę ramki (LA-176). Ramka posiada certyfikat zgodności 
z przepisami lekkoatletycznymi, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.”

LA-054 szt.

Wykonana z laminatu 
poliestrowo-szklanego z nakładką 
do odbicia wykonaną ze sklejki wodoodpornej 
oraz listwą z obustronnym rowkiem na plastelinę. Belkę można osadzać 
bezpośrednio w gruncie lub w specjalnej stalowej ramce (LA-054). Wymiary: długość 1210 mm, 
szerokość 340 mm, wysokość 100 mm. Model zaprojektowany z przeznaczeniem treningowo-szkolnym. Posiada 
certyfikat zgodności z przepisami lekkoatletycznymi, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”
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Próg do pchnięcia kulą

Koło do rzutu dyskiem

Koło do pchnięcia kulą

Koło do rzutu młotem

Pchnięcie kulą

Rzut dyskiem / młotem

Wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego z wypustką z trzech stron 
z otworami do przymocowania progu do podłoża. Próg w kształcie łuku. 
Posiada certyfikat zgodności z przepisami lekkoatletycznymi, a także 
prawo do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”

Stalowe, cynkowane i malowane proszkowo na biało koło do rzutu dyskiem. 
Średnica wewnętrzna koła: Ø 2500 mm.

Stalowe, cynkowane i malowane proszkowo na biało, koło do pchnięcia 
kulą. Wewnętrzna średnica koła: Ø 2135 mm. Posiada certyfikat zgodności 
z przepisami lekkoatletycznymi, a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.”

Stalowe, cynkowane i malowane proszkowo na biało koło do rzutu młotem. 
Średnica wewnętrzna koła: Ø 2135 mm.

LA-155

LA-153 LA-156

szt.

szt. szt.

LA-055 szt.

Pierścień redukcyjny do rzutu młotem
Zestaw 4 wkładek redukcyjnych wykonanych z włókna szklanego służących do zredukowania średnicy koła do rzutu dyskiem 
do wymiarów koła do rzutu młotem. Wersja treningowa. Średnica zewnętrzna: Ø 2500 mm, średnica wewnętrzna: Ø 2135 mm.
LA-157 szt.  /  1 szt. = 4 wkładki

LA-155

LA-055
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Stojak do skoku wzwyż

Zeskok do skoku wzwyż – treningowy

Skok wzwyż

Komplet składa się z dwóch słupków wykonanych z profilu aluminiowego (w standardzie anodowanego) 
oraz dwóch podstaw stalowych w kształcie litery T, malowanych proszkowo. Podstawy posiadają 
antypoślizgowe, niebrudzące stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Słupki posiadają regulację 
wysokości w zakresie 40-210 cm. Stojak idealnie nadaje się do treningów czy zawodów zarówno 
na obiektach zamkniętych jak i otwartych. Posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 913:2008, 
a także prawodo oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B.”  

Uzupełnieniem naszej oferty dotyczącej sprzętu do skoku wzwyż są jednosegmentowe zeskoki treningowe. Góra zeskoku  wykonana jest z materiału PCV jednostronnie powlekanego. 
Na specjalne życzenie klienta można wykonać zeskok z kołderką kolcoodporną, chroniąca materac przed uszkodzeniem. W bokach zeskoku zainstalowana jest siatka odpowietrzająca 
zapewniająca swobodną cyrkulację powietrza. Antypoślizgowy spód zabezpiecza zeskok przed niekontrolowanym przemieszczaniem się. W standardzie są również mocne uchwyty 
do transportu. Komorowa konstrukcja wewnętrzna zeskoku oraz wykorzystanie wysokogatunkowej pianki PU jako wypełnienia gwarantują doskonałą amortyzację i stabilność materaca 
podczas użytkowania. Standardowe kolory: materiał PCV w kolorze błękitnym (RAL 5012), a siatka odpowietrzająca w kolorze żółtym (RAL 1003).

LA-057 kpl.

Poprzeczka do skoku wzwyż
Do wyboru są dwa rodzaje poprzeczek: aluminiowa oraz z włókna szklanego 
(w losowo wybranym kolorze). Długość: 4 m.
LA-272
LA-273

szt.
szt.

aluminiowa   
z włókna szklanego

LA-273

antypoślizg



LEKKOATLETYKA

71

Zeskok do skoku wzwyż – treningowy

Wózek ten przeznaczony jest do transportu materaca do zeskoku. 
Bardzo solidna konstrukcja z profili stalowych z podstawą wzmocnioną 
stalowym profilem i pokrytą sklejką, malowana proszkowo 
(na dowolny kolor). Wózek wyposażony jest w niebrudzące 
poliamidowo-poliuretanowe zestawy jezdne (2 kółka skrętne i 2 stałe). 
Wymiary wózka: długość 200 cm, szerokość wewnętrzna / zewnętrzna 
40 / 50 cm, wysokość 118 cm.

Wózek na materac do zeskoku

IN-172 szt.

paleta barw: materiał PCV

paleta barw: siatka odpowietrzająca

paleta barw: kołderka kolcoodporna



wyposażenie 
szatni i magazynu 

sportowego
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Wieszaki i ławki szatniowe

Wieszak szatniowy przyścienny
Drewniana listwa naścienna z podwójnymi haczykami do zawieszania 
ubrań itp. Wycena za metr bieżący wieszaka. 
IN-111 mb

Ławka szatniowo-korytarzowa

Wieszak szatniowy wolnostojący z ławką

Ławka idealna do wyposażenia korytarzy lub szatni sportowych. Konstrukcja 
wykonana z profili stalowych, malowanych proszkowo (na dowolny kolor), 
z siedziskami z drewnianych listew malowanych ekologicznym lakierem 
bezbarwnym. W dolnej części ławka posiada stalową półkę, którą można 
wykorzystać do przechowywania obuwia. Dostępna w wersji z oparciem 
lub bez. Wycena za metr bieżący ławki. Posiada certyfikat zgodności 
z normą PN-EN 913:2008 , a także prawo do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa „B.”

Stalowa konstrukcja malowana proszkowo (na dowolny kolor), z siedziskiem, 
oparciem i wieszakiem wykonanym z listew malowanych ekologicznym 
lakierem bezbarwnym. W dolnej części ławka posiada stalową półkę, 
którą można wykorzystać do przechowywania obuwia. Dostępny w wersji 
jednostronnej i dwustronnej. Wycena za metr bieżący ławki. Posiada certyfikat 
zgodności z normą PN-EN 913:2008 , a także prawo do oznaczenia wyrobu 
znakiem bezpieczeństwa „B.”

IN-061

IN-063 

IN-110

IN-064

mb

mb

mb

mb

bez oparcia

 jednostronny

z oparciem

dwustronny                          

IN-110

IN-063

IN-061
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Akcesoria magazynowe

Wózek na piłki
Idealnie nadaje się do transportu i przechowywania piłek. Stalowa konstrukcja 
malowana proszkowo (na dowolny kolor), zamykana, z czterema kółkami 
ułatwiającymi transport. Wymiary: 100 x 60 x 80 cm. Posiada certyfikat 
zgodności z normą PN-EN 913:2008 , a także prawo do oznaczenia wyrobu 
znakiem bezpieczeństwa „B.”
IN-066 szt.

Podium dla zwycięzców
Stalowa, cynkowana ogniowo konstrukcja pokryta cynkowaną ogniowo 
i malowaną proszkowo (na dowolny kolor) blachą z numerami 1, 2, 3. Podesty 
wykonane ze sklejki antypoślizgowej lub drewnianych listew.
IN-132 szt.

Stacjonarny regał na sprzęt sportowy
Idealnie nadaje się do magazynów ze sprzętem sportowym. Stalowa, 
malowana proszkowo (na dowolny kolor) konstrukcja  z półkami z płyty 
wiórowej laminowanej. Wymiary: 100 x 200 x 60 cm.
IN-137 szt.

Regał przejezdny na piłki z regulowaną szerokością półki
Regał przejezdny jest urządzeniem niezwykle praktycznym i przydatnym jeśli chodzi 
o przechowywanie i transport piłek. Stalowa, malowana proszkowo (na dowolny kolor) 
konstrukcja wykonana z rurek. Regał posiada możliwość regulacji szerokości półki, 
tak aby zmieściła piłki o różnych średnicach. Wyposażony w cztery kółka ułatwiające 
transport. Wymiary: długość 140 cm, szerokość 50 cm, wysokość 130 cm.
IN-164-1 szt.

Zestaw uchwytów magazynowych naściennych na słupki
Zestaw ten jest szczególnie przydatny do przechowywania słupków, np. do siatkówki, tenisa 
lub badmintona. W skład jednego zestawu wchodzą dwa niezależne, malowane proszkowo 
ramiona i pomieści on jeden komplet słupków. Każde ramię mocowane jest do ściany 
za pomocą dwóch kołków.
IN-179 kpl.
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Idealny do transportu oraz przechowywania materacy gimnastycznych. Bardzo 
solidna konstrukcja z profili stalowych z ażurową podstawą. Wózek wyposażony 
jest w niebrudzące poliamidowo-poliuretanowe zestawy jezdne (2 kółka skrętne i 2 stałe), 
a także składany uchwyt. Maksymalne obciążenie wózka to 250 kg. Wymiary podstawy: 
100 x 200 cm.

Wózek na materace ze stalową ażurową podstawą

IN-101 szt.

Wózek ten przeznaczony jest do transportu materaca do zeskoku. Bardzo solidna 
konstrukcja z profili stalowych z podstawą wzmocnioną stalowym profilem i pokrytą 
sklejką, malowana proszkowo (na dowolny kolor). Wózek wyposażony jest w niebrudzące 
poliamidowo-poliuretanowe zestawy jezdne (2 kółka skrętne i 2 stałe). Wymiary wózka: 
długość 200 cm, szerokość wewnętrzna / zewnętrzna 40 / 50 cm, wysokość 118 cm.

Wózek na materac do zeskoku

IN-172 szt.

Wózki do transportu materacy

Idealnie sprawdza się zarówno przy transporcie oraz przechowywaniu materacy 
gimnastycznych, a także innego sprzętu sportowego. Bardzo solidna konstrukcja z profili 
stalowych z podstawą pokrytą sklejką, malowana proszkowo (na dowolny kolor). Wózek 
wyposażony jest w niebrudzące poliamidowo-poliuretanowe zestawy jezdne (2 kółka skrętne 
i 2 stałe), a także składany uchwyt. Maksymalne obciążenie wózka to 250 kg. Wymiary 
podstawy: 100 x 200 cm.

Wózek uniwersalny do transportu sprzętu sportowego

IN-126 szt.
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Piłkochwyty

Do piłkochwytów oferujemy słupy stalowe (cynkowane lub cynkowane i lakierowane) oraz aluminiowe (lakierowane), wykonane z profilu 80 x 80 mm, o standardowych wysokościach 
4 m, 5 m lub 6 m, montowane w tulejach. Do nich proponujemy siatki osłonowe polipropylenowe o grubości splotu Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm oraz wielkości oczka 45 x 45 mm 
lub 100 x 100 mm, w kolorze zielonym lub niebieskim, w zestawie z okuciami montażowymi.

Przykładowe realizacje:
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Siatki osłonowe

Kurtyny grodzące

W standardzie oferujemy siatki ochronne polipropylenowe o grubości splotu Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm oraz wielkości oczka 45 x 45 mm lub 100 x 100 mm, w kolorze zielonym 
lub niebieskim, w zestawie z okuciami montażowymi. Inne wymiary lub kolory dostępne na specjalne życzenie klienta.

W swojej ofercie posiadamy różne systemy kurtyn grodzących siatkowo-tkaninowych na hale sportowe. Do wysokości ok. 2,5 / 3,0 m od podłogi zastosowana jest tkanina z materiału 
półprzeźroczystego w kolorze zielonym lub niebieskim, zaś powyżej siatka polipropylenowa z oczkiem 100 x 100 mm oraz obciążeniem dolnej krawędzi Pb 200 g/m.

 • ręcznie przesuwane na lince stalowej;
 • ręcznie przesuwane na lince stalowej, do demontażu;
 • ręcznie przesuwane na szynie;

Proponujemy kurtyny grodzące:

Przykładowe realizacje:

Przykładowe realizacje:
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Systemy osłon ściennych

Drewniane osłony ścienne
Innowacyjne rozwiązanie ochrony ścian stanowią drewniane osłony ścienne. Montowane na stałe płyty ze sklejki liściastej o grubości 18 mm są wykończone ekologicznym lakierem 
bezbarwnym oraz łączone za pomocą specjalnego profilu aluminiowego. Tego typu rozwiązanie trwale chroni elewację i może służyć jako maskownica na kaloryfery. Maksymalny wymiar 
pojedynczej osłony: szerokość 125 cm, wysokość 250 cm. Dzięki zastosowaniu maszyny CNC, możliwe jest wycięcie w płytach dowolnego wzoru, zgodnie z życzeniem klienta.
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Materace osłonowe na ściany
Naszą ofertę zakresie osłon ściennych dopełniają materace osłonowe na ściany. Pozwalają one na zabezpieczenie ścian przed zniszczeniem oraz stwarzają bezpieczne otoczenie dla graczy 
podczas ćwiczeń. Osłony naścienne wykonane są z lekkiej i sztywnej pianki polietylenowej pokrytej materiałem PCV jednostronnie powlekanym. Każda posiada również antypoślizgowy 
spód. Standardowy wymiar osłony wynosi 200 x 100 x 5 cm. Na życzenie klienta możemy również wykonać materace w innych wymiarach i/lub grubościach. Specjalny system montowania 
osłon - na rzepy, umożliwia łatwy demontaż i wykorzystanie ich jako materacy do ćwiczeń.
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bandy sportowe

System band boiskowych z piłkochwytem 4,0 m „MULTI GAME”

System band boiskowych z piłkochwytem „MULTI GAME” to propozycja na boiska zewnętrzne mająca na celu stworzenie optymalnego środowiska gry. Stalowa, cynkowana ogniowo 
konstrukcja zakotwiona w betonowych fundamentach tworzy bazę do zamocowania specjalnych płyt odbojowych wykonanych ze sklejki liściastej pokrytej warstwą elastycznego 
tworzywa, dzięki czemu panele są odporne na pęknięcia, zarysowania i czynniki pogodowe, takie jak wilgoć czy promienie UV, a jednocześnie są całkowicie bezpieczne dla środowiska. 
Na słupach o wysokości 4,0 m wykonanych z profilu 80 x 80 mm zintegrowanych z konstrukcją band zainstalowana jest polipropylenowa siatka ochronna. System „MULTI GAME” można 
dostosować do potrzeb klienta i zintegrować go ze sprzętem do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, koszykówkę i/lub siatkówkę. Każde boisko projektowane jest indywidualnie w zależności 
od dostępnego miejsca i potrzeb klienta.
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Kabiny dla zawodników rezerwowych

Naszą ofertę uzupełniają kabiny dla zawodników rezerwowych, dostępne w trzech podstawowych kształtach: S1, S3 i S4. Konstrukcja wiaty stadionowej wykonana jest z profili stalowych, 
stalowych cynkowanych lub aluminiowych, malowana na wybrany kolor z palety RAL. Pokrycie konstrukcji może być wykonane z płyt z poliwęglanu komorowego lub z poliwęglanu litego 
bezbarwnego lub brązowego z wykończeniami aluminiowymi. Miejsca siedzące wykonane są z siedzisk plastikowych (szerokość siedziska: 43 cm, wysokość z oparciem: 25 lub 36 cm) 
lub drewnianych listew. Długości kabin dostosowujemy do potrzeb klienta.

Dodatkowo oferujemy fundamenty punktowe prefabrykowane, napisy (Goście, Gospodarze), podest ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej, wykończony sztuczną trawą 
(szerokość 1 m), podest z ryflowanej blachy aluminiowej (szerokość 1 m), komplet kół jezdnych (koła podporowe demontowane po przetransportowaniu wiaty na miejsce).

Przykładowe realizacje:

kształt S 1

kształt S 4

kształt S 4
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Trybuny sportowe

Trybuny niezadaszone

W naszej ofercie znajdują się standardowe trybuny sportowe bez zadaszenia. Oferujemy trybuny maksymalnie 6-rzędowe na dowolną ilość miejsc, w modułach o długości 1,5 m. 
W trybunach stosujemy jednoosobowe siedziska plastikowe lub drewniane siedziska typu ławka. Konstrukcja trybuny składa się z profili stalowych i zabezpieczona jest antykorozyjnie 
przez cynkowanie ogniowe. Podesty wykonane są z cynkowanej kraty pomostowej. Przygotowanie podłoża pod trybuny jest w zakresie klienta. Projekt trybun wykonywany 
jest indywidualnie dla każdego obiektu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i normami dotyczącymi widowni.
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Trybuny zadaszone

Na boiska zewnętrzne polecamy trybuny zadaszone, które są zdecydowanym udogodnieniem i ukłonem w stronę kibica. Oferujemy trybuny 3- lub 4-rzędowe na dowolną ilość miejsc 
z siedziskami plastikowymi, w modułach o długości 2,0 m. Konstrukcja trybuny z profili stalowych zabezpieczona jest antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Podesty wykonane 
są z cynkowanej kraty pomostowej, a zadaszenie trybuny z poliwęglanu komorowego bezbarwnego o grubości 10 mm z powłoką zabezpieczającą przed działaniem promieniowania UV. 
Projekt trybun wykonywany jest indywidualnie dla każdego obiektu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i normami dotyczącymi widowni, a konstrukcja 
została zaprojektowana w oparciu o normy budowlane z uwzględnieniem obciążeń stałych, obciążeń zmiennych technologicznych, a także czynniki atmosferyczne takie jak wiatr 
i śnieg. Zastosowanie profili o przekroju nawet do 5 mm oraz specjalna konstrukcja łuków zadaszenia gwarantują stabilność i brak odkształceń trybuny przy prędkości wiatru do 80 km/h 
oraz obciążeniu do 73 kg/m2 śniegu.
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Trybuny na hale sportowe

Trybuny stacjonarne

W naszej ofercie trybun znajdują się także trybuny na hale sportowe. Oferujemy stacjonarne trybuny w konfiguracji do 6 rzędów,  na dowolną ilość miejsc, w modułach 
o długości 1,5 m. Konstrukcja trybuny składa się z profili stalowych malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Oferujemy klientowi możliwość wyboru rodzaju siedziska: 
stosujemy jednoosobowe siedziska plastikowe lub drewniane siedziska typu ławka, natomiast podesty standardowo wykonane są ze sklejki antypoślizgowej.
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Trybuny mobilne

Naszą ofertę trybun na hale sportowe uzupełniają  niskie 2- i 3-rzędowe zabudowane trybuny mobilne. Konstrukcja trybuny wykonana jest z profili stalowych obitych płytami meblowymi, 
co pozwala na szeroki zakres doboru kolorów i wzorów wykończenia. Dodatkowo trybuna wyposażona jest w system kół jezdnych, dzięki czemu poszczególne segmenty można dowolnie 
przemieszczać na hali sportowej. Siedziska typu ławka wykonane są z litego lub klejonego drewna (opcjonalnie ze sklejki liściastej) i polakierowane ekologicznym lakierem bezbarwnym. 
Podłoga standardowo wykonywana jest ze sklejki antypoślizgowej. Dzięki zastosowaniu zabudowy konstrukcja trybuny może również pełnić funkcję band lub osłon. Istnieje również 
możliwość zaprojektowania i wykonania otworów wentylacyjnych, dzięki którym konstrukcja trybuny pozwala na zasłonięcie grzejników.
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