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AKCESORIA TRENINGOWE

RAMA SIATKOWA

Rama o kształcie kwadratu o wymiarach 1300 x 1300 mm z naciągniętą siatką polipropyle-
nową w kolorze niebieskim, o oczku 40 mm.  Kąt nachylenia ramy jest ustalany przy pomocy 
łącznika teleskopowego, w zakresie 45°, 60°, i 75° +/-2°. Konstrukcja ramy i podstawy wy-
konana jest z rur stalowych o średnicy 35 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie farbą prosz-
kową w kolorze niebieskim (RAL 5010). Certyfi kat bezpieczeństwa B. /001910/

DRABINKA KOORDYNACYJNA PŁASKA
Długość 4,5 lub 9 m. Wykonana z płaskich, plastikowych szczebli.
Zaczepy/klamry pozwalają na połączenie kilku drabinek. W komplecie wygodna do 
przenoszenia i magazynowania torba. Certyfi kat Bezpieczeństwa B

 4 m /111206/ szer. 43 cm, 10 szczebli
 9 m /111566/ szer. 47 cm, 21 szczebli

SANIE

Sanie do treningu piłkarskiego, wykonane ze stalowych profi li zabezpieczonych antykoro-
zyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Sanie posiadają możliwość dokładania obciążeń żeliw-
nych  z tuleją 30 mm.Certyfi kat bezpieczeństwa B /002087/

DRABINKA KOORDYNACYJNA OKRĄGŁA
Długość 7,8 m, szerokość 60 cm, 13 szczebli, wykonanych z rurki polietylenowej o średnicy 
25 mm.
Zaczepy/klamry pozwalają na dowolną konfi gurację - połączenie kilku drabinek wzdłuż 
i wszerz. W komplecie wygodna do przenoszenia i magazynowania torba. Certyfi kat 
Bezpieczeństwa B. /000245/

Interplastic 2014.indb   11Interplastic 2014.indb   11 2014-03-09   22:22:032014-03-09   22:22:03



12

AKCESORIA TRENINGOWE

PŁOTEK TRENINGOWY SAMOWSTAJĄCY

Wykonany z rurki aluminiowej anodowanej o średnicy 18 i 22 mm. Konstrukcja składana, 
wysokość regulowana w zależności od potrzeb, z samoczynnym powrotem do pozycji sto-
jącej. Górna poprzeczka zabezpieczona materiałem syntetycznym, zabezpieczającym przed 
ewentualną kontuzją. Certyfi kat bezpieczeństwa B.

Typy:
 mini – 5 poziomów wysokości (400-450-500-550-600 mm), szerokość 780 mm, podsta-

wa 303mm, waga 1,5kg /001695/
 midi – 7 poziomów wysokości (550-600-650-700-750-800-840 mm), szerokość 820 mm, 

podstawa 433 mm, waga 2,0kg /001694/
 maxi – 7 poziomów wysokości (660-710-760-840-910-980-1060 mm), szerokość 

850 mm, podstawa 513 mm, waga 2,4kg /001693/

PŁOTEK TRENINGOWY STAŁY

Płotek przeznaczony do ćwiczeń pliometrycznych i koordynacyjnych. Wykonany z rury stalo-
wej Ø 22 mm, malowanej proszkowo. Szerokość 45 cm, wysokość 20 lub 30 cm.

Warianty:
 wysokość 20 cm – kolor żółty /108391/
 wysokość 30 cm – kolor czerwony /108392/

PŁOTEK TRENINGOWY STAŁY

Płotek wykonany z rurki stalowej o średnicy 25 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie farbą 
proszkową w kolorze białym (RAL 9003). Końce rurek zabezpieczone zaślepką z tworzywa. 
Certyfi kat bezpieczeństwa B.

Typy:
 wysokość 120 mm, szerokość 1000 mm, głębokość 400 mm /001699/
 wysokość 210 mm, szerokość 1000 mm, głębokość 400 mm /001698/
 wysokość 300 mm, szerokość 1000 mm, głębokość 400 mm /001700/

PRZYRZĄD DO ĆWICZENIA RÓWNOWAGI 

I KORDYNACJI – SUPER SKIMMY C2

Przyrząd do treningu i rehabilitacji. Doskonałe urozmaicenie treningu w wielu dyscyplinach 
sportu. Pompowany pompką. Wymiary przyrządu: średnica 40 cm; waga 2,2 kg.
Certyfi kat Bezpieczeństwa B. /102200/
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PACHOŁKI TRENINGOWE

Pachołek wykonany z tworzywa sztucznego (polietylen 
miękki). W górnej części otwory odpowietrzające. Certyfi kat 
bezpieczeństwa B.

Dostępne wysokości:
 37 cm z otworami – żółty /103513/ czerwony /103511/
 37 cm – żółty /102891/ czerwony /001390/
 26 cm – żółty /101489/ czerwony /101488/
 6 cm – zielony /102255/ żółty /102256/ 

niebieski /102257/ czerwony /101391/

POPRZECZKA DO PACHOŁKA Z OTWORAMI 
 100 cm żółta (polietylen) /103370/
 100 cm czerwona (polietylen) /103371/
 100 cm żółta (poliwęglan) /108903/
 100 cm czerwona (poliwęglan) /108907/

TYCZKA SLALOMOWA Z PODSTAWĄ 

GUMOWĄ
Rura tyczki o średnicy 25 mm wykonana z poliwęglanu 
(kolor żółty i czerwony) lub polietylenu (kolor żółty, 
czerwony, zielony, niebieski), zakończona od góry zaślepką. 
Podstawa do tyczki o średnicy 235 mm, wykonana z czarnej 
gumy. Certyfi kat bezpieczeństwa B.

Typy:
 tyczka slalomowa (polietylen), czerwona /106013/ 
 tyczka slalomowa (polietylen), żółta /106014/ 
 tyczka slalomowa (poliwęglan), czerwona /002465/ 
 tyczka slalomowa (poliwęglan), żółta /102128/

TYCZKA SLALOMOWA UCHYLNA
Rura tyczki o średnicy 25 mm wykonana z poliwęglanu 
(kolor żółty lub czerwony) zakończona od góry zaślepką. 
Szpilka uchylna ze sprężyną, wykonana ze stali, cynkowana 
galwanicznie. Certyfi kat bezpieczeństwa B /002463/
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