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SIATKÓWKA

STANOWISKO SĘDZIOWSKIE

Regulacja w górę i w dół w zakresie 600mm, kontrolowana przez rączkę z 
tyłu stanowiska. Szeroki podest i mocne drabinki z osłonami bezpieczeństwa. 
Osłony korpusu dla bezpieczeństwa sędziów i zawodników. 
Kółka ułatwiające przemieszczanie. 

Wymiary: wysokość 1865mm x szerokość 970mm x długość 1008 mm. 
Waga: 126 kg. 
Certyfi kat: FIVB APPROVED 
Certyfi kat Bezpieczeństwa B /002978/

OSŁONY DO SŁUPKÓW 

DO SIATKÓWKI

Osłony słupków profesjonalnych z Certyfi katem FIVB. 
Wykonane z pianki poliuretanowej. 
Wewnątrz przestrzeń na instalację kabli audio wideo. 
Mocowane do słupków za pomocą rzepów.
Wymiary: wysokość 1850 mm x szerokość 230 mm x głębokość 280 mm. 
Kolor niebieski. 
Waga kompletu: 16 kg. 
Certyfi kat Bezpieczeństwa B /002974/

SŁUPKI DO SIATKÓWKI

Profesjonalne słupki do siatkówki z Certyfi katem FIVB i Certyfi katem bezpieczeństwa B. Wykonane ze specjalnego profi lu stalowego o średnicy 76,3 mm 
(lakierowane proszkowo), z wewnętrznym naciągiem siatki. Zakres regulacji wysokości: od 1920 do 2550 mm. Kolor czerwony. Waga kompletu słupków: 
60 kg. Certyfi kat Bezpieczeństwa B /002973/
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SIATKA PROFESJONALNA Z CERTYFIKATEM FIVB

Górna linka napinająca wykonana ze splotu aramidowego (siedmiokrotnie mocniejszego niż standardowa linka stalowa). Siatka polietylenowa o oczku 100x100 mm, mocowana do słupka 
w 6. punktach, kolor czarny. Wymiary siatki: długość 9500 mm, wysokość 1000 mm.  Certyfi kat Bezpieczeństwa B /102398/

TULEJA Z POKRYWĄ

Tuleja słupka z certyfi katem FIVB. 
Przesuwana pokrywa wykonana ze specjalnego 
stopu aluminium. 
Głębokość całkowita: 350 mm.
Średnica wewnętrzna: 77 mm. 
Wymiary ramy podłogowej: 170 x 146 mm. 
Waga kompletu: 7 kg. 
Certyfi kat Bezpieczeństwa B /101957/

PRZYMIAR DO POMIARU WYSOKOŚCI SIATKI

Aluminiowy. 
Płynna regulacja w zakresie 91-305 cm. /003036/

ANTENKI DO SIATKI

Antenki do siatki z Certyfi katem FIVB. Wykonane z włókna szklanego. 
Wymiary: średnica: 10 mm, długość 1800 mm. 
Certyfi kat Bezpieczeństwa B /002977/
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SŁUPKI DO SIATKÓWKI PROFESJONALNE

Słupki wykonane z profi lu aluminiowego 80x80 mm, w kształcie litery C, zapewniającego wysoką sztywność na zginanie i małą strzałkę ugięcia. Aparat napinający blokowany mimośrodowo, 
w całości ukryty wewnątrz profi lu. Korba napinająca dwukrotnie łamana, chowana wewnątrz słupka. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości zawieszenia 
siatki w zakresie 106-250 cm, co daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintona. Słupki montowane w tulejach aluminiowych z regulowaną głębokością 335 mm 
(hale sportowe) lub 350 mm (boiska zewnętrzne). /104467/

SŁUPKI DO SIATKÓWKI PROFESJONALNE

montaż

WYROBY KOMPLEMENTARNE:

 tuleja aluminiowa gł. 335 mm – hale sportowe /111149/
 tuleja aluminiowa gł. 350 mm – boiska zewnętrzne 

/111139/
 tuleja ze stali nierdzewnej
 rama podłogowa i dekle – hale sportowe /001904/
 pokrywy tulei ze stali nierdzewnej – boiska zewnętrzne 

/101433/
 adapter aluminiowy – umożliwia instalacje słupków 

Senoh z certyfi katem FIVB w tulei słupków 80x80 mm 
/106004/

Zastosowanie aluminiowego adaptera umożliwia instalację 
słupków SENOH w tulei aluminiowej do profi lu 80x80 mm.
To nowatorskie rozwiązanie sprawia, że decyzję o zakupie 
słupków z certyfi katem FIVB można odłożyć na później, bez 
konieczności wymiany tulei.
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RAMA PODŁOGOWA

Rama podłogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. 
W  komplecie z deklem maskującym wykonanym z pleksi 
(wyposażonym w magnesy przeciwdziałające wypadaniu 
dekla z ramy). Oklejona laminatem drewnopodobnym 
w kolorze dopasowanym do posadzki w hali lub wykładziną 
sportową. 
Średnica całkowita ramy 215 mm, średnica dekla 180 mm. 

Rama podłogowa cynkowana + dekiel pleksi w okleinie buk 
/105582/
Rama podłogowa cynkowana + dekiel pleksi w okleinie dąb 
/104112/
Rama podłogowa cynkowana + dekiel pleksi w okleinie klon 
/105583/

AKCESORIA

OSŁONY SŁUPKÓW

Wykonane z pianki amortyzującej pokrytej PVC. Mocowane do słupków za pomocą rzepów. 
Dostępne w dowolnym kolorze z możliwością wykonania własnego nadruku. /103533/

STANOWISKO SĘDZIOWSKIE DO SIATKÓWKI

Stanowisko sędziowskie do siatkówki profesjonalne, stalowe malowane proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020), wyposażone 
w kółka, ułatwiające przemieszczanie. Posiada płynną regulację wysokości podestu. Trzy punkty mocowania do słupka. /102143/

PRZYMIAR DO POMIARU WYSOKOŚCI 

SIATKI

Przymiar wysokości siatki z wysuwanym 
ramieniem. Wykonany z aluminium, lakierowany 
proszkowo. Przymiar posiada skokową regulację 
z zaznaczonymi wysokościami obowiązującymi 
dla każdej kategorii wiekowej (200, 210, 215, 
224, 235, 243 cm). /104521/
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SIATKÓWKA PLAŻOWA
SŁUPKI DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

Słupki wykonane z profi lu aluminiowego 80x80 mm, w kształcie litery C, zapewniającego wysoką sztywność na zginanie i małą strzałkę ugięcia. Aparat napinający blokowany mimośrodowo, 
w całości ukryty wewnątrz profi lu. Korba napinająca dwukrotnie łamana, chowana wewnątrz słupka. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości zawieszenia 
siatki w zakresie 106-250 cm. Słupki montowane w tulejach aluminiowych zakopywanych w piasku. /104467/

DESKI IMPREGNOWANE DO TULEI SŁUPKÓW TULEJA SŁUPKÓW 

DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

Tuleja aluminiowa do słupków o profi lu 
80x80 mm. Zakopywana w piasku.
/106063/

LINIE DO WYZNACZANIA POLA GRY
Linie na boisko 16 m x 8 m, z możliwością regulacji. 
Wykonane są z taśmy polipropylenowej, szerokość linii: 5cm 
/002370/

OSŁONY SŁUPKÓW

Wykonane z pianki amortyzującej 
pokrytej PCV. Dostępne w dowolnym 
kolorze z możliwością wykonania 
własnego nadruku. /103533/
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SŁUPKI DO SIATKÓWKI TRENINGOWE

Wykonane z profi lu aluminiowego, owalnego 115x76 mm, wzmocnionego wewnętrznie. Słupki są malowane proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). Komplet składa się z dwóch słupków 
(jeden z elementami napinającymi biernymi, drugi z dwuczęściowym aparatem napinającym śrubowym). Słupki posiadają regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m 
do 2,43 m, co umożliwia ich wykorzystanie do rozgrywek w siatkówkę: mężczyzn, kobiet i juniorów, jak również do gry w tenisa ziemnego oraz badmintona. Słupki są przeznaczone do 
użytku w obiektach zamkniętych i otwartych (zewnętrznych). Spełniają wymogi normy PN-EN 1271 i posiadają certyfi kat bezpieczeństwa B. /101530/

SŁUPKI DO SIATKÓWKI STALOWE

Słupki uniwersalne do siatkówki, badmintona i tenisa, wykonane z profi lu okrągłego stalowego 076 mm. Słupki są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Komplet 
składa się z dwóch słupków (jeden z elementami napinającymi biernymi, drugi z dwuczęściowym aparatem napinającym śrubowym). Słupki posiadają regulację wysokości zawieszenia 
siatki w zakresie od 1,07 m do 2,43 m, co umożliwia ich wykorzystanie do rozgrywek w siatkówkę: mężczyzn, kobiet i juniorów, jak również do gry w tenisa ziemnego oraz badmintona.
Słupki są przeznaczone zarówno do użytku w halach sportowych jak i na boiskach zewnętrznych.
Spełniają wymogi normy PN-EN 1271 i posiadają certyfi kat bezpieczeństwa B. /101137/

WYROBY KOMPLEMENTARNE:
 tuleje i pokrywy stalowe /102246/
 ramy podłogowe z deklem /001904/

SYGNALIZATORY OPTYCZNO-DŹWIĘKOWE

Zaprojektowane zgodnie z przepisami FIVB. Źródłem zasilania jest akumulator wielokrotnego ładowania. Sygnalizatory komunikują się ze sobą za pomocą fal radiowych.
Zestaw 3-elementowy - składa się z 3 sygnalizatorów stojących (po 1 dla każdej z drużyn i 1 dla sekretarza)
4-elementowy - składa się z 3 sygnalizatorów stojących (po 1 dla każdej z drużyn i 1 dla sekretarza) oraz z dodatkowego elementu optycznego mocowanego na słupku siatki. 

Element nasłupkowy Sygnalizator sekretarza Sygnalizator stojący
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PLATFORMA POZIOMA I SKOŚNA

Platforma pozioma i skośna to dwa komplementarne ele-
menty tworzące jeden przyrząd umożliwiający wykonywa-
nie ćwiczeń mających na uwadze ochronę stawów skoko-
wo-goleniowych, jak i kolanowych. Stelaże obu platform 
są wykonane z rur metalowych malowanych proszkowo. 
Wierzchnia część wykończona jest sklejką antypoślizgową. 

Wymiary: szerokość: 40 cm, długość: 40 cm, wysokość: 
18 cm. /108371/

PODSIATKA

Siatka zabezpiecza przed przemieszczaniem piłek pod siatką do gry. Siatka podczepiana jest za pomocą rzepów do 
dolnej taśmy siatki do gry. Oczko siatki: 10x10 cm, grubość 3 mm, materiał: polipropylen. 
Wymiary siatki: dł. 10,5 m, wys. 2,5 m. /108395/

PLATFORMA RÓWNOWAŻNA

Przyrząd wykonany z okrągłej podstawy ze sklejki o 
średnicy ok. 36 cm, z centralnie zamocowaną półku-
lą o średnicy ok. 10 cm wykonaną z drewna. 
Wysokość przyrządu: 7 cm. /108367/

PLATFORMA PLIOMETRYCZNA

Platforma pliometryczna (skrzynka) wykonana ze sklejki. Narożniki skrzynki są dodatkowo wzmocnione listwą bukową. 
Wierzchnią część podestu stanowi sklejka antypoślizgowa zwiększająca stabilność osoby ćwiczącej. Wyposażona w ochron-
ne stopki gumowe oraz otwory umożliwiające przenoszenie. Dopuszczalne obciążenie: 300 kg.

Warianty:
 wysokość 20 cm /108368/
 wysokość 30 cm /108369/
 wysokość 40 cm /108370/

Możliwość magazynowania „jednej pod drugą”.
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PODEST TRENINGOWY 

TRAPEZOWO – SZCZEBLOWY

Podest treningowy służący do umieszczania zawodnika na 
wysokości 50 cm lub 60 cm. 
Wierzchnia część wykonana ze sklejki antypoślizgowej, boki 
podestu wykonane z drewna iglastego, szczeble z drewna 
bukowego. Wyposażony w ochronne stopki gumowe 
oraz otwory umożliwiające przenoszenie. Dopuszczalne 
obciążenie: 120 kg.
Możliwość magazynowania „jeden pod drugim”.

Warianty: 
 wysokość 50 cm, szerokość 40 cm, długość 60 cm 

/108372/
 wysokość 60 cm, szerokość 48 cm, długość 60 cm 

/108373/

PODEST TRENINGOWY STAŁY

Urządzenie do treningu dla zawodników rozgrywających, 
atakujących i blokujących. Wykonany jest ze sklejki wzmoc-
nionej na rogach i  części centralnej podestu. Wzmocniona 
konstrukcja pozwala na obciążenie do 500 kg. Na jednym z 
dłuższych boków zamontowana składana półka na kosz na 
piłki. Wyposażony w ochronne stopki gumowe oraz 4 kółka 
transportowe.

Warianty: 
 wysokość 50 cm /108374/
 wysokość 60 cm /108375/

ATRAPA BLOKU WIESZANA 

NA SIATKĘ – PROSTA

Urządzenie przeznaczone do treningu ataku oraz obro-
ny. Wykonana z rury aluminiowej 0 22 mm, malowanych 
proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). Górna oraz dolna 
rama wyposażone w rzepy umożliwiające montaż do siatki. 
/108376/

ATRAPA BLOKU WIESZANA 

NA SIATKĘ – POCHYLONA

Urządzenie przeznaczone do treningu ataku, asekuracji oraz 
obrony. Wykonana z rury aluminiowej 0 22 mm, malowanej 
proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006).  Górna część – sklej-
ka o gr. 6 mm, nachylona pod kątem 25°. Górna oraz dolna 
rama wyposażone są w rzepy umożliwiające montaż do siat-
ki. Dolny element składany teleskopowo. /108377/

ATRAPA BLOKU STAŁA

Urządzenie przeznaczone do treningu ataku, asekuracji oraz 
obrony. 
Atrapa bloku o wymiarach 100x50 cm wykonana ze sklejki 
obitej pianką poliuretanową oraz eko-skórą. Możliwość 
regulacji wysokości oraz kąta pochylenia atrapy za pomocą 
systemu pokręteł. Stalowa podstawa z przeciwwagą ok. 50 
kg  wyposażona w kółka transportowe. /108378/
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OBRĘCZ TRENINGOWA 

Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Urządzenie przeznaczone do treningu celności wystawiają-
cych oraz przyjmujących. 
Obręcz stalowa, o średnicy 45 cm z możliwością regulacji 
wysokości od 165 do 305 cm oraz kąta jej nachylenia. 
W komplecie siatka do obręczy o dł. 1200 mm w kolorze 
białym, wyposażona w rzepy umożliwiające montaż do 
obręczy. Stalowa podstawa z przeciwwagą wyposażona w 
kółka transportowe. /108379/

ZESTAW WYMIENNYCH 

TRENAŻERÓW

Wielofunkcyjny zestaw treningowy umożliwiający treningi 
bloku, ataku i wystawiania. Możliwość regulacji wysokości 
zawieszenia obręczy lub atrapy bloku w zakresie 190 - 320 
cm, a także kąta ich nachylenia. W komplecie: obręcz stalo-
wa o średnicy 45 cm, siatka do obręczy w kolorze białym z 
rzepami oraz piankowa atrapa bloku o wymiarach 67x50 cm 
i grubości 40 mm. Stalowa podstawa z przeciwwagą ok. 28 
kg wyposażona w kółka transportowe. /108380/

ZESTAW PALETEK I OBRĘCZY
Zestaw do nauki odbić sposobem dolnym. 
Zestaw składa się z:

 6 paletek do odbijania
 2 obręczy do chwytania z siatką
 3 piłek tenisowych

koszyka do transportu. /108382/

CHWYTAK PIŁKI DO NAUKI ATAKU

Przyrząd pozwalający na szybkie zamocowanie piłki i 
uniesienie jej na wysokość ataku piłki (~320 cm). Miękkie 
gumowe uchwyty zabezpieczają piłkę oraz chronią dłoń ata-
kującego przy niedokładnym trafi eniu.
Wykonany z rury stalowej 0 22 mm, malowanej proszkowo 
na kolor srebrny (RAL 9006) /108389/

URZĄDZENIE DO POMIARU 

WYSOKOŚCI SKOKU DOSIĘŻNEGO

Możliwość regulacji wysokości do max. 370 cm. 
Stalowa podstawa z przeciwwagą ok. 28 kg wyposażona 
w kółka transportowe. W komplecie: podstawa (stojak), 
obciążenie, profi l regulowany, przystawka umożliwiająca 
montaż do słupka.
/108401/
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PŁOTEK TRENINGOWY SAMOWSTAJĄCY

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 stojącej. 
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, podstawa 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/

TABLICZKI ZMIAN ZAWODNIKÓW

Tabliczki zmian zawodników dla dwóch drużyn z numerami 
od 1 do 20. Znajdujące się w komplecie skrzynki pozwalają 
na bezpieczne przechowywanie tabliczek. Wymiary: szero-
kość: 28 cm, długość: 30 cm, wysokość: 29,5 cm. Komplet 
składa się z 2 skrzynek. /109185/

NUMERATOR

Numerator – ręczna tablica wyników, wykonany z miękkie-
go materiału PVC w kolorze czarnym. Numeracja punktowa 
od 0 do 30 oraz setów od 0 do 5. Wyposażony dodatkowo w 
kieszonki do oznaczania czasu na żądanie oraz przewinień. 
Wygodny w transporcie i przechowywaniu – w formie skła-
danej teczki. Wymiary: szer. 49 cm, wys. 30 cm
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ZESTAW TERENOWY 

SIATKÓWKA / TENIS 

NOŻNY / SIATKONOGA 

Zestaw składa się z:
 uniwersalnych słupków wykona-

nych z rur aluminiowych, składa-
nych teleskopowo, mocowanych 
do podłoża za pomocą linek odcią-
gających i zaczepów; zakres regu-
lacji wysokości: 1060, 1550, 2015, 
2035, 2024, 2430 mm

 linek odciągowych z zaczepami do 
mocowania

 siatki do siatkówki o wymiarach 
9,5x1 m

 linii do wyznaczania pola gry
 torby do przenoszenia i składowa-

nia
Certyfi kat bezpieczeństwa B
/101413/

Maszyna AirCat jest nowoczesnym trenażerem piłek 
usprawniającym trening siatkarski. AirCat pozwala skupić się 
trenerowi na wyłapywaniu błędów zawodników i poprawie 
techniki w każdym aspekcie gry. 
Maszyna może być wykorzystana do treningu: rozegrania, 
bloku, przyjęcia zagrywki, ataku, ataku z  użyciem 
rozgrywającego, przyjęcia sposobem dolnym.
AirCAT można regulować pod względem czasu wyrzutu 
piłek za pomocą bezprzewodowego pilota lub programatora 
czasowego. Prędkość piłki można dostosować do różnych 
stopni trudności. Funkcja programatora czasowego 
umożliwia wyrzucenie do 1200 piłek na godzinę.
Wygodne w przestawianiu i magazynowaniu - posiada kółka 
skrętne z hamulcem. Posiada wbudowany akumulator, który 
pozwala na ciągłą pracę przez 8h. /106648/

W  2012 roku fi rma Interplastic dostarczyła 32 
maszyny do wyrzucania piłek AIRCAT dla Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej w  ramach programu 
„Wsparcie dla działań młodzieżowych klubów i sekcji 
piłki siatkowej”

Użytkownikami maszyn są również:
 Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel SA
 Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

MASZYNA DO WYRZUCANIA PIŁEK AIRCAT
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