
Interplastic 2014.indb   55Interplastic 2014.indb   55 2014-03-09   22:35:102014-03-09   22:35:10



56

GIMNASTYKA

SKRZYNIE GIMNASTYCZNE

Segmenty skrzyni wykonane ze sklejki liściastej, narożniki i czo-
py z twardego drewna. Wysoka sztywność każdego segmentu 
dzięki klejeniu i skręcaniu poszczególnych elementów. Górny 
segment skrzyni pokryty jest naturalną lub sztuczną skórą. 
Skrzynie wykonywane są w wersji z wózkiem lub bez wózka, w 
odmianach 1-, 5-, 6- i 7-częściowych, o kształtach trapezu (sko-
śna) lub prostopadłościanu. Spełniają wymogi normy EN 916.

 skrzynia rehabilitacyjna 1-częściowa, pokrycie syntetycz-
ne /104582/

 skrzynia gimnastyczna 5-częściowa skośna, pokrycie syn-
tetyczne /002216/

 skrzynia gimnastyczna 5-częściowa skośna, skóra 
/002214/

 skrzynia gimnastyczna 5-częściowa skośna z wózkiem, 
pokrycie syntetyczne /002215/

 skrzynia gimnastyczna 5-częściowa skośna z wózkiem, 
skóra /002213/

ŁAWKI GIMNASTYCZNE

Wykonane z drewna iglastego lub liściastego. Nogi drew-
niane posiadają niebrudzące plastikowe stopki, nogi sta-
lowe posiadają kółeczka ułatwiające jej przemieszczanie. 
Wsporniki stalowe łączące elementy ławki, usztywniają jej 
konstrukcję zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo 
eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg są 
zaokrąglone. Ławki posiadają stały zaczep umożliwiający 
zawieszanie na drabinkę, drążek lub skrzynię gimnastyczną. 
Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm może służyć 
jako równoważnia. Ławki spełniają wymogi normy EN 913.

 Ławka gimnastyczna 2 m, drewniane nogi /001110/
 Ławka gimnastyczna 2,5 m, drewniane nogi /103656/
 Ławka gimnastyczna 3 m, drewniane nogi /001113/
 Ławka gimnastyczna 4 m, drewniane nogi /001116/
 Ławka gimnastyczna 5 m, drewniane nogi /001118/
 Ławka gimnastyczna 2 m, metalowe nogi /001111/
 Ławka gimnastyczna 2,5 m, metalowe nogi /102527/
 Ławka gimnastyczna 3 m, metalowe nogi /001114/
 Ławka gimnastyczna 4 m, metalowe nogi /001117/
 Ławka gimnastyczna 5 m, metalowe nogi /102684/

KONIE GIMNASTYCZNE

Koń z łękami oraz koń bez łęków. 
Korpus konia wykonany z  drewna klejonego pokrytego 
otuliną elastyczną i  skórą lub materiałem skóropodobnym. 
Podstawa z  profi li stalowych malowanych proszkowo 
i niklowanych z możliwością regulacji wysokości  w zakresie 
od 110 do 170 cm skokowo co 5 cm. Całość mocowana do 
podłoża atestowanym napinaczem. Jedna z  nóg podstawy 
posiada kółka ułatwiające przemieszczanie konia. Łęki 
wykonane ze sklejki równoległo-warstwowej oraz laminatu. 
Spełniają wymogi normy EN 12196.

 Koń gimnastyczny z łękami, pokrycie syntetyczne /IP1505/
 Koń gimnastyczny z łękami, skóra /IP1514/
 Koń gimnastyczny, pokrycie syntetyczne /IP1507/
 Koń gimnastyczny, skóra /IP1521/
 Kozioł gimnastyczny, pokrycie syntetyczne /IP1506/
 Kozioł gimnastyczny, skóra /IP1508/
 Kozioł gimnastyczny, nogi drewniane, skóra /IP1512/

RÓWNOWAŻNIA GIMNASTYCZNA NISKA

Belka równoważni wykonana jest z drewna iglastego kle-
jonego. Powierzchnia belki równoważni pokryta jest mate-
riałem antypoślizgowym. Belka umocowana jest na dwóch 
podstawach drewnianych.
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RÓWNOWAŻNIA GIMNASTYCZNA WYSOKA

Przyrząd do wykonywania ćwiczeń z zakresu koordynacji ruchowej i równowagi ciała. Równoważnie mogą być wykonywane w wersji treningowej – szkolnej 3-metrowej oraz wyczynowej 
5-cio metrowej. Równoważnia składa się z belki wykonanej z drewna iglastego i metalowej podstawy z regulowaną skokowo co 5 cm wysokością w zakresie 80 – 120 cm. Powierzchnia 
pracująca belki wyłożona jest materiałem elastycznym o właściwościach sprężystych a następnie pokryta wykładziną antypoślizgową – Rolfi z Nov 1 gwarantującą bezpieczeństwo kroku 
i balansowania. Podstawa metalowa w miejscach styku z podłożem posiada na końcówkach gumowe ochraniacze przeciwpoślizgowe.
Wózki 4-kołowe ułatwiają przemieszczanie równoważni.

DRABINY GIMNASTYCZNE

Boki drabiny wykonane z  drewna iglastego, szczeble ze 
sklejki warstwowej. Spełniają wymagania normy EN 913.
Dostępne w wersjach:

 drabiny pojedynczej (1 pole ćwiczebne) /000235/
 drabiny podwójnej (2 pola ćwiczebne) /000231/

DRĄŻEK GIMNASTYCZNY ZAKŁADANY NA DRABINKĘ

Drążek zakładany na drabinę gimnastyczną. Konstrukcja drążka stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowa-
nie proszkowe na kolor srebrny (RAL 9006). Drążek o  średnicy 30 mm wykonany jest z  klejonego drewna, wzmocniony 
wewnętrznie prętem stalowym. Może być zawieszany na drabinie gimnastycznej o szerokości 90 cm, posiadającej szczeble 
o grubości do 32 mm i wysokości do 42 mm. Dopuszczalne statyczne obciążenie drążka: 120 kg. Ruchome ramiona umożli-
wiają regulację wysokości i odległości drążka od drabiny (długość ramion górnych - 100 cm, dolnych - 74 cm).

ODSKOCZNIE GIMNASTYCZNE 

TRENINGOWE

Odskocznia treningowa wykonana ze specjalnie profi lowa-
nej sklejki liściastej. Dostępna w 2 wersjach:

 pokryta wykładziną
 bez pokrycia

Wymiary: 1200x600 mm.
Wysokość czoła odskoczni – 15 cm. 
Spełnia wymogi normy EN 913.

ODSKOCZNIE GIMNASTYCZNE PRO

Odskocznia przeznaczona do treningu lub zawodów. Wy-
konana ze specjalnie profi lowanej sklejki liściastej, pokry-
ta wykładziną na gąbczastym podkładzie. Wyposażona 
w amortyzator z mikrogumy zwiększający elastyczność. 
Wymiary: 1200x600 mm. 
Wysokość czoła odskoczni – 21,5 cm. 
Spełnia wymogi normy EN 913.
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DRĄŻEK GIMNASTYCZNY 

WOLNOSTOJĄCY

Drążek gimnastyczny uniwersalny wolnostojący, jedno polo-
wy, z regulacja wysokości poprzeczki co 10 cm.
Wyroby komplementarne: 

 Tuleja drążka gimnastycznego
 Rama podłogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. 

Oklejona wykładziną sportową (tożsamą z wykładziną 
zainstalowaną na hali)

LINY DO WSPINANIA

Lina do wspinania jutowa. Długości 4m, 5m, 6m i 7m

DRABINY DO WSPINANIA 

Drabina gimnastyczna jutowa do wspinania 4m, 5m, 6m 
i 7m

DRĄŻEK GIMNASTYCZNY PRZYŚCIENNY

Drążek gimnastyczny przyścienny, jedno polowy, z regulacja 
wysokości poprzeczki co 10 cm.

Wyroby komplementarne: 
 Tuleja drążka gimnastycznego
 Rama podłogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. 

Oklejona wykładziną sportową (tożsamą z wykładziną 
zainstalowaną na hali)
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MATERACE GIMNASTYCZNE

Pokrowiec:  szyty, wykonany z materiału PVC jednostron-
nie powlekanego (wersja comfort) lub materiału typu skaj 
(wersja standard). Spód materaca wykonany z materiału 
antypoślizgowego.
Wypełnienie: wysokogatunkowa, elastyczna pianka 
poliuretanowa wtórnie spieniona.

OPCJE DODATKOWE
 wzmocnione narożniki z tkaniny PVC (chronią najbardziej 

narażone na przetarcia części materaca)
 uchwyty do transportu (ułatwiają przenoszenie materaców)
 system łączenia materaców (rzep)

 Comfort 200x120x5 cm, antypoślizgowy /001199/
 Comfort 200x120x5 cm, antypoślizgowy, PVC narożniki 

/001191/
 Comfort 200x120x5 cm, antypoślizgowy, uchwyty 

/002979/
 Comfort 200x120x5 cm, antypoślizgowy, PVC narożniki, 

uchwyty /001198/
 Comfort 200x120x10 cm, antypoślizgowy /001204/
 Comfort 200x120x10 cm, antypoślizgowy, PVC narożniki 

/001205/
 Comfort 200x120x10 cm, antypoślizgowy, uchwyty 

/001192/
 Comfort 200x120x10 cm, antypoślizgowy, PVC narożniki, 

uchwyty /001190/

 Standard 200x120x5 cm, antypoślizgowy /001195/
 Standard 200x120x5 cm, antypoślizgowy, PVC narożniki 

/103224/
 Standard 200x120x5 cm, antypoślizgowy, uchwyty 

/001188/
 Standard 200x120x5 cm, antypoślizgowy, PVC narożniki, 

uchwyty /001197/
 Standard 200x120x10 cm, antypoślizgowy /001186/
 Standard 200x120x10 cm, antypoślizgowy, PVC narożniki 

/001187/
 Standard 200x120x10 cm, antypoślizgowy, uchwyty 

/103226/
 Standard 200x120x10 cm, antypoślizgowy, PVC narożni-

ki, uchwyty /101913/

MATERACE GIMNASTYCZNE SKŁADANE

Pokrowiec: szyty, wykonany z materiału PCV jednostronnie 
powlekanego lub materiału typu skaj. 
Wypełnienie: wysokogatunkowa, lekka i  sztywna pianka 
polietylenowa lub wysokogatunkowa, elastyczna pianka 
poliuretanowa wtórnie spieniona. 

 3 części 195x90x5 mm /104497/
 3 części 195x120x5 mm /104088/
 2 części 200x90x5 mm /104498/
 2 części 200x120x5 mm /104499/

OSŁONY NA FILARY

Osłony zabezpieczające fi lary wykonane są ze specjalnego 
materiału PCV z wkładem piankowym.

OSŁONY NA DRABINKI

Osłony zabezpieczające drabinki wykonane są ze specjalne-
go materiału PCV z wkładem piankowym.
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DYSKI MIĘKKIE, GUMOWE – TRIAL DSK

Dyski do rzutów są wykonane z nietoksycznej, miękkiej i elastycznej gumy syntetycznej. Są 
idealne dla początkujących zawodników do nauki i wyrabiania odpowiednich technik rzu-
towych. Idealne do treningu w hali, mogą być również używane na obiektach otwartych. 
Dysk DSK 300 g posiada aprobatę IAAF jako element  programu “Offi  cial Kids’ Athletics for 
Schools”. Waga: od 0,300 do 3 kg.

DYSKI TRENINGOWE – TRIAL IAAF DSK

Idealne dla początkujących zawodników do nauki i wyrabiania odpowiednich technik rzuto-
wych. Umożliwiają trzy sposoby chwytu.
Dyski TRIAL IAAF DSK posiadają aprobatę IAAF jako element  programu “Offi  cial Kids’ 
Athletics for Schools”.

KULE MIĘKKIE, GUMOWE
Kule do rzutów są wykonane z  nietoksycznej, miękkiej i  elastycznej gumy syntetycznej. 
Są idealne dla początkujących zawodników do nauki i  wyrabiania odpowiednich technik 
rzutowych. Idealne do treningu w hali, mogą być również używane na obiektach otwartych.
Waga: od 0,150 do 7,265 kg

PIŁKI LEKARSKIE CIŚNIENIOWE – TRIAL NEW NEMO

Piłki ciśnieniowe o regularnych kształtach, wykonane ze specjalnej nietoksycznej gumy syn-
tetycznej. Piłka pompowana przy użyciu normalnej pompki. Piłki posiadają Certyfi kat Bez-
pieczeństwa B. Piłka NEW NEMO 1 kg posiada aprobatę IAAF jako element programu „Offi  cial 
Kids’ Athletics for Schools”.

Nazwa  Waga  Średnica  
New Nemo 1 /001539/ 1 kg 19 cm
New Nemo 2 /001540/ 2 kg 19 cm
New Nemo 3 /001541/ 3 kg 19 cm
New Nemo 4 /001542/ 4 kg 24 cm
New Nemo 5 /001543/ 5 kg 24 cm

PRZYRZĄDY TRENINGOWE GUMOWE
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Przedstawiamy państwu produkty fi rmy Miracle Recreation Equipment Company, która z powodzeniem działa na rynku od ponad 85 lat. Unikatowy charakter projektów fi rmy Miracle pod-
kreśla oznaczenie wyrobów „made in USA”.

Firma Interplastic stając się partnerem fi rmy Miracle realizuje w Polsce z powodzeniem budowy placów zabaw.

Nowoczesne place zabaw, przygotowane z myślą o wymagających dzieciach w wieku od 2 do 12 lat.
Zaprojektowane przestrzennie place pozwalają rozwijać zmysł orientacji, zdolności koordynacyjno ruchowej a także stanowią ogromną atrakcję dla najmłodszych.

Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci zaprojektować swój własny plac zabaw.
Jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia.

PLACE ZABAW

SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

Siłownie zewnętrzne to złoty środek dla osób czujących potrzebę spędzania aktywnie czasu na świeżym powietrzu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które po całych dniach 
pracy w biurze potrzebują aktywności fi zycznej przy jednoczesnym dotlenieniu organizmu oferujemy pakiet urządzeń siłowych, których użycie jest w pełni intuicyjne i wyjątkowo łatwe. 
Różnorodność urządzeń pozwala na przeprowadzenie treningów z zakresu siłowego, kardio czy też koordynacyjnego.

Parametry techniczne:
Konstrukcja urządzeń (pylon) wykonana z profi lu stalowego Ø 90 mm o grubości ścianki 3,6 mm, pozostałe elementy wykonane z profi lu stalowego Ø 40 mm o grubości ścianki 2 mm.
Urządzeń są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i malowane proszkowo. 
Maksymalna waga osoby ćwiczącej – 120 kg.
Urządzenia montowane są do kotw mocujących osadzonych w fundamentach betonowych.
Urządzenia wykonane są zgodnie z normą PN-EN 1176:2009
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