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  Firma INTERPLASTIC Roger Żółtowski zajmuje się produkcją i dystrybucją sprzętu sportowego oraz wyposażaniem obiektów sportowych. Tradycję i doświadczenia rodzinne łączymy 
w naszej działalności z najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki i technologii.

W 2010 roku obchodziliśmy 25-tą rocznicę istnienia. Jubileusz uczciliśmy – jako pierwszy producent w Polsce i siódmy na świecie – uzyskaniem certyfi katu IHF (Międzynarodowej Federacji 
Piłki Ręcznej) na produkowane przez nas bramki do piłki ręcznej. Certyfi kat ten jest potwierdzeniem spełniania przez nasz wyrób najwyższych wymogów jakościowych określonych przez 
Międzynarodową Federację Piłki Ręcznej. 

Produkowane przez nas wyroby spełniają obowiązujące normy, posiadają m.in. certyfi katy uprawniające do oznakowania wyrobów znakiem bezpieczeństwa B i  certyfi katy 
międzynarodowych federacji umożliwiające używanie naszych produktów na zawodach najwyższej rangi:

 XXII Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn (Szwecja)
 Super Globe 2011 (Klubowe Mistrzostwa Świata – Katar)
 XVIII Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej (Argentyna) 
 IV Mistrzostwa Świata Juniorów w Piłce Ręcznej (Grecja)

Bardzo aktywni byliśmy w związku z największą w historii imprezą sportową organizowaną w Polsce – Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. W ramach przygotowań do EURO 2012 
wyposażyliśmy poniższe centra pobytowe: Stadion Miejski w Puławach, Stadion w Gniewinie, Stadion Miejski w Gdyni, Miejskie Centrum Sportu w Gdańsku, Stadion Miejski w Ostródzie. 
Dostarczyliśmy także bramki na arenę EURO 2012 – PGE Arena Gdańsk. 

Ostatnio zrealizowane obiekty:
 WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWA – CZĘSTOCHOWA
 WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWA – KOSZALIN            
 ERGO ARENA – GDAŃSK/SOPOT
 ORLEN ARENA – PŁOCK
 HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA – JASTRZĘBIE ZDRÓJ
 CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO – SZCZECIN
 STADION MIEJSKI – INOWROCŁAW
 PLAC ZABAW – JANIKOWO

Jesteśmy przedstawicielem takich fi rm jak:
 Exel – nordic walking
 iGoal – bramki przenośne
 Lifetime – koszykówka
 Miracle Recreation – place zabaw 
 Nova Timing – tablice wyników
 Polanik – lekkoatletyka
 Schelde Sports – koszykówka
 Senoh – siatkówka
 Stramatel – tablice wyników
 Trial – piłki medyczne, piłki dydaktyczne
 Unihoc i Zone – unihokej

Co roku do grona naszych usatysfakcjonowanych klientów dołączają kolejne fi rmy, związki i federacje sportowe, szkoły i hurtownie. Ponad ćwierć wieku wytężonej pracy nad podnoszeniem 
jakości naszych wyrobów i konsekwentne poszerzanie naszego asortymentu sprawiły, iż sprzęt produkowany przez fi rmę INTERPLASTIC Roger Żółtowski jest też prawdziwym hitem eksportowym. 

Zapraszając Państwa do współpracy, gwarantujemy wysoką jakość wyrobów, służymy bogatym doświadczeniem w branży sportowej i profesjonalnym serwisem. Największym atutem 
naszej fi rmy jest niezawodna załoga pracowników, dzięki którym możemy produkować najwyższej jakości wyroby ze znakiem „Made in Poland”.  

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku – https://www.facebook.com/interplasticPL
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BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ
ALUMINIOWA 7,32 x 2,44 M TYP 1 PRO

Światło bramki wykonane z  profi lu aluminiowego 120x100mm z  wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym od-
kształceniom. Szkielet bramki wykonany z  rur stalowych ocynkowanych ogniowo lub aluminiowych malowanych farbą 
proszkową w kolorze srebrnym (RAL 9006) lub białym (RAL 9003). 

Szkielet bramki mocowany do światła za pomocą ocynkowanych galwanicznie zawiasów.
W komplecie wymienne zapinki i zaczepy do mocowania siatki do światła i szkieletu bramki. 

CERTYFIKATY
 Certyfi kat bezpieczeństwa B wyrobu – bramki do piłki nożnej
 Certyfi kat bezpieczeństwa B wyrobu – siatki na bramki do piłki nożnej
 Certyfi kat jakości powłoki lakierniczej Qualicoat

BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ ALUMINIOWA 7,32 x 2,44 M
Światło bramki wykonane z profi lu aluminiowego 120x100mm z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym 
odkształceniom. Szkielet bramki wykonany z rur stalowych ocynkowanych ogniowo lub aluminiowych malowanych farbą 
proszkową w kolorze białym (RAL 9003). Szkielet bramki mocowany do światła za pomocą ocynkowanych galwanicznie 
zawiasów. 

W komplecie wymienne zapinki i zaczepy do mocowania siatki do światła i szkieletu bramki.
Bramki TYP PRO oraz 1A/1S – bramki profesjonalne montowane w tulejach, wyposażone w odciągi siatki.
Bramki TYP 2 – bramki montowane w tulejach, treningowe.
Bramki TYP 3 – bramki przestawne, w komplecie z akcesoriami do mocowania do podłoża.
Bramki TYP 4 – bramki przestawne z obciążeniem.

BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ ALUMINIOWA 5 x 2 M
Światło bramki wykonane z profi lu aluminiowego 120x100mm z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym 
odkształceniom. Szkielet bramki wykonany z rur stalowych ocynkowanych ogniowo lub aluminiowych malowanych farbą 
proszkową w kolorze białym (RAL 9003). Szkielet bramki mocowany do światła za pomocą ocynkowanych galwanicznie 
zawiasów. 
W komplecie wymienne zapinki i zaczepy do mocowania siatki do światła i szkieletu bramki.

Bramki TYP 2 – bramki montowane w tulejach.
Bramki TYP 3 – bramki przestawne, w komplecie z akcesoriami do mocowania do podłoża.
Bramki TYP 4 – bramki przestawne z obciążeniem.

Interplastic 2014.indb   2Interplastic 2014.indb   2 2014-03-09   22:20:192014-03-09   22:20:19



3

DETALE TECHNICZNE BRAMEK

AKCESORIA

PROFIL ŚWIATŁA BRAMKI

Profi l światła bramki posiadający najmniejsza strzałkę ugię-
cia z bramek dostępnych na rynku.

RAMIĘ

Ramię pomiędzy szkieletem a światłem bramki. Wykonane 
ze stali cynkowanej galwanicznie.

ŁĄCZNIK

Spawane naroże światła bramki (spojenie poprzeczki ze 
słupkiem).

002571

101195

101196

ZAPINKA SIATKI

Wymienne zapinki wykonane z poliamidu zapewniającego 
trwałość i wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na 
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, umożliwiające 
montaż siatki do światła bramki.

ZACZEP SIATKI

Wymienne zaczepy wykonane z poliamidu zapewniającego 
trwałość i  wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na 
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, umożliwiające 
montaż siatki do szkieletu bramki – na rurę Ø35 mm.

002578

100581

101232

OBCIĄŻENIE DO BRAMKI

Obciążenie bramek o  wadze 50 kg, ocynkowane ogniowo, 
z kółkiem umożliwiającym przetaczanie i uchwytem do pro-
wadzenia. Posiada uchwyty umożliwiające zaczepienie do 
podstawy szkieletu bramki.  /101743/

TULEJA Z POKRYWĄ DO PROFILU 80x80 MM

 tuleja aluminiowa gł. 335 mm – hale sportowe /111149/
 tuleja aluminiowa gł. 350 mm – boiska zewnętrzne /111139/
 pokrywa tulei ze stali nierdzewnej /101433/

TULEJA DO PROFILU 80X80 MM
Tuleja ze stali nierdzewnej.

TULEJA Z POKRYWĄ DO PROFILU 120x100 MM

Tuleja aluminiowa o głębokości 500 mm z pokrywą aluminiową.
tuleja /102674/, pokrywa /103460/

Interplastic 2014.indb   3Interplastic 2014.indb   3 2014-03-09   22:20:272014-03-09   22:20:27



4

MINI BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ
ALUMINIOWA

indeks:
1.2x1.8 m /103264/
1.2x0.8 m /103251/

kolor światła: srebrny (RAL 9006)

głębokość: 0,70 m

szkielet bramki: profi l aluminiowy 40x80 mm, malowany proszkowo, srebrny (RAL 9006)

jednostka miary: szt.

certyfi kat: Certyfi kat Bezpieczeństwa B

MINI BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ, ALUMINIOWE

Światło bramki wykonane z  profi lu aluminiowego 80x80 mm z  wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym 
odkształceniom. Światło bramki spawane, malowane farbą proszkową w kolorze srebrnym (RAL 9006).

Podstawa szkieletu bramki, w kształcie litery „C” wykonana z profi lu aluminiowego 40x80 mm.

W  komplecie siatka wykonana z  polipropylenu (oko 10x10 cm, linka o  średnicy 3mm) oraz wymienne zapinki i  zaczepy 
do mocowania siatki do światła i szkieletu bramki.

WYROBY KOMPLEMENTARNE:
 Obciążenie bramki o wadze 50 kg, cynkowane ogniowo, z kółkiem umożliwiającym przetaczanie i uchwytem do prowa-

dzenia. Posiada haki umożliwiające zaczepienie o tył bramki z profi lu 80x40 mm.
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BRAMKA ALUMINIOWA 3X2 M

MINI BRAMKI

indeks: 101825

wymiary: 3x2 m

głębokość: 80/100 cm

kolor światła: srebrny (RAL 9006)

szkielet bramki: rura stalowa Ø35 mm, cynkowana

norma: PN-EN 749

jednostka miary: szt.

certyfi kat: Certyfi kat Bezpieczeństwa B

indeks: 45x60 cm /104250/ 60x90 cm /102204/ 90x120 cm /102976/ 115x160 cm /000139/

światło bramki: rura stalowa 22 mm, malowana proszkowo

kolor światła: srebrny (RAL 9006)

jednostka miary: szt.

certyfi kat: Certyfi kat Bezpieczeństwa B

45x60 60x90

90x120 115x160
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PIŁKOCHWYTY

SŁUPY PIŁKOCHWYTU

o wysokości:
 5,0 m; 6,0 m; 6,5 m od poziomu gruntu, wykonane z pro-

fi lu aluminiowego 100x120 mm z wewnętrznym użebro-
waniem przeciwdziałającym odkształceniom, zgodnie 
z normą PN-EN 748, montowane w rozstawie 5m, w tulei 
aluminiowej;

 4,0 m; 5,0 m; od poziomu gruntu, wykonane z profi lu alu-
miniowego 80x80 mm z  wewnętrznym użebrowaniem 
przeciwdziałającym odkształceniom, zgodnie z  normą 
PN-EN 749,montowane w rozstawie 5 m, w tulei alumi-
niowej;

 4,0 m; 5,0 m; od poziomu gruntu, wykonane z profi lu sta-
lowego 80x80 mm, zgodnie z normą PN-EN 749, monto-
wane w rozstawie 5 m, w tulei aluminiowej;

Pomiędzy słupami zewnętrznymi wzmocnienia (zastrzały) 
z profi lu aluminiowego poziome lub skośne, 2 szt. na jeden pił-
kochwyt, wsparte na łącznikach (4 szt. na jeden piłkochwyt). 
Słupy malowane farbą proszkową – kolor do uzgodnienia: 
biały (RAL 9003), czerwony (RAL 3020), niebieski (RAL 5010), 
szary (RAL 9006), zielony (RAL 6029) lub żółty (RAL 1021).

SIATKA PIŁKOCHWYTU

Wykonana z polipropylenu lub polietylenu o wysokiej wytrzy-
małości z  lamówką na krawędziach oraz wzmocnieniami co 
5m w pionie.
Siatka mocowana górą i  dołem za pomocą karabińczyków 
tefl onowych do linki stalowej ocynkowanej, zakończonej 
obustronnie kauszą i  śrubą rzymską, rozpiętej na słupach 
krańcowych (w  słupach środkowych – przelotki) oraz 
za pomocą zapinek do słupów piłkochwytu (4 szt. na 1 mb).

Do uzgodnienia:
 kolor siatki: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony lub 

żółty 
 grubość linki: 3,0 mm lub 4,0 mm lub 5,0 mm
 wielkość oczka: 100x100 mm lub 120x120 mm

słupy są dostępne w kolorach:

siatki są dostępne w kolorach:
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WYPOSAŻENIE BOISK

TUNEL WYJŚCIOWY „SZATNIA-BOISKO”

Zapewnia bezpieczeństwo zawodnikom w drodze z szatni 
na boisko. Lekka aluminiowa konstrukcja na kołach oraz 
harmonijkowy system umożliwia szybkie składanie i rozkła-
danie. Wymiary: szer. 2,3 m x wys. 2,4 m, długość min. 3 m, 
max. 35 m; Pokrycie PVC, kolor do uzgodnienia.

URZĄDZENIE DO ZBIERANIA WODY WÓZEK DO MALOWANIA LINII BOISK WÓZEK DO KREDOWANIA LINII BOISK

Urządzenie do zbierania wody z płaskich powierzchni np. 
sportowe powierzchnie takie jak poliuretan, trawa sztuczna i 
naturalna. Pojemność zbiornika na wodę około 40l.

Pojemność zbiorników 10 l., szerokość malowania regulo-
-wana w zakresie od 70 do 125mm. Wykonany ze stali, 
malowany proszkowo na kolor granatowy (RAL 5010). Wy-
sokość kierownicy regulowana w zakresie 700-1000 mm. 
Koła gumowe pompowane.

Pojemność zbiornika 35 l., szerokość kredowania 100 mm. 
Wykonany ze stali, malowany proszkowo na kolor granato-
wy (RAL 5010). Wysokość kierownicy regulowana w zakresie 
800-1000 mm. Koła gumowe pompowane z tyłu, gumowe 
pełne z przodu.

101324 101323002486

CHORĄGIEWKA NAROŻNA

Rura chorągiewki o średnicy 50 mm i długości 1660 mm, 
wykonana z poliwęglanu (kolor żółty), zakończona od góry 
zaślepką, mocowana w tulei. Certyfi kat bezpieczeństwa B.

 chorągiewka narożna uchylna /102678/
 tuleja chorągiewki narożnej Ø50 mm, standard, wykona-

na z aluminium /102679/
 pokrywa tulei chorągiewki narożnej Ø50 mm, standard, 

wykonana z aluminium /102680
 tuleja chorągiewki narożnej Ø50 mm, profesjonalna, ze-

spolona z pokrywą; posiada wewnętrzną kieszeń na po-
krywę; wykonana ze stali, cynkowana ogniowo /100208/

Dostępne opcje:
 fotele tapicerowane z zagłówkiem (możliwość ha-

ftu logo na zagłówku)
 siedzisko z tworzywa sztucznego.

Ławka zawodników rezerwowych dla 2, 4, 8, 12, lub 16 zawodników. Konstrukcja z profi li stalo-
wych cynkowanych ogniowo lub aluminiowych malowanych proszkowo na dowolny kolor z pa-
lety RAL. Zadaszenie i boki wykonane z poliwęglanu. Koła skrętne z hamulcem, demontowalne.
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MOBILNE BOISKO

MOBILNE BOISKO

To system przenośnych boisk do szybkiego montażu i demontażu, elastycznie dopasowujący 
się do otoczenia, zapewniający wiele możliwości wykorzystania, jako boisko stacjonarne lub 
tymczasowe dla różnych dyscyplin sportowych oraz gier i zabaw.

Odporne na warunki atmosferyczne materiały umożliwiają użytkowanie boiska zarówno na 
zewnątrz jak i w obiektach zamkniętych. Boisko nie wymaga specjalnie przygotowanego 
podłoża, można rozłożyć je na równej powierzchni. Na nawierzchniach twardych (asfalt, 
kostka brukowa, podbudowa betonowa) zaleca się stosowanie sztucznej trawy typu puzzle. 

Standardowym i najbardziej popularnym wymiarem boiska mobilnego jest 10x15 m. Inne 
dostępne wymiary: 6x9 m, 10x20 m, 15x25 m, 15x30 m, 20x40 m. Modułowa konstrukcja 
pozwala na dopasowanie wymiarów boiska do potrzeb klienta. 

ELEMENTY BOISKA MOBILNEGO: 

Panel boczny wykonany z płyty warstwowej, gładkiej o grubości 24 mm osadzonej w ramie 
aluminiowej. Panel o wymiarach 2010 x 1022 mm. W górnej części panelu rama aluminio-
wa z zamkiem umożliwiającym montaż siatki za pomocą wymiennych zapinek. Po bokach 
panelu 2 zaczepy umożliwiające montaż do słupka z przewyższeniem. Powierzchnia panelu 
to doskonały nośnik reklam. 

Słupek w kształcie litery „L” pion wykonany z profi lu aluminiowego 50x50x2 mm. Podstawa 
wykonana z profi lu aluminiowego 40x60x2 mm. Przewyższenie wykonane z rury aluminio-
wej 43x1,5mm, wkładane do środka słupka po zainstalowaniu paneli bocznych. 

Bramka wejściowa szerokość 0,725 m wykonana z aluminium, umożliwia wejście na boisko. 

Rura pozioma nad furtą, panelem i bramką o średnicy 35x2 mm łączona na przewyższeniu 
słupka.

Wymienne zapinki siatki na jeden panel, które nie zmieniają w czasie użytkowania swojego 
kształtu, umożliwiające montaż siatki do górnej części panelu. 

CERTYFIKATY
 Certyfi kat bezpieczeństwa B wyrobu – bramki do piłki nożnej
 Certyfi kat bezpieczeństwa B wyrobu – siatki na bramki do piłki nożnej
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SOCCER WALL
 

SOCCER WALL

Wielozadaniowy system manekinów piłkarskich. Modułowa kon-
strukcja umożliwia przekształcenie w inne przyrządy do treningu 
– np. mini bramki lub tyczki slalomowe. Błyskawiczne rozkładanie 
i składanie. Lekkie i wygodne w przenoszeniu i przestawianiu.
SOCCER WALL CLUB SET. Komplet zawiera: 4 manekiny 
SOCCER WALL CLUB. Najlżejszy manekin piłkarski na świecie. 
Dwuczęściowa, odporna na uderzenie rura PVC. Wysokość 178 
cm. Błyskawiczne rozkładane i  składanie   2 siatki do siatko-
nogi   2 siatki do mini bramek   instrukcję z  przykładowymi 
treningami  torbę transportowa
SOCCER WALL PRO SET. Komplet zawiera:   4 manekiny 
SOCCER WALL PRO. Manekiny piłkarskie wyposażone w stalową 
bazę z  mechanizmem samoistnego powrotu po uchyleniu. 
Błyskawiczne rozkładane i  składanie   siatkę do siatko-nogi 

 instrukcję z przykładowymi treningami  torbę transportową.

TRENAŻER BRAMKARSKI

Ścianka z półkulami o wymiarach 1300x2000 mm, wykona-
na z laminatu poliestrowego. Wózek 4 kołowy (2 koła stałe 
+ 2 skrętne z hamulcem) wykonany ze stali, cynkowany 
ogniowo, z dokładanym obciążeniem (2 x 25 kg). Certyfi kat 
bezpieczeństwa B /002436/

SZUBIENICA PIŁKARSKA

Maszt i poprzeczka szubienicy wykonane z profi lu aluminio-
wego.
W komplecie piłki nożne rozmiar 4 lub 5 z zaczepem. 
Certyfi kat Bezpieczeństwa B

 tulejowana /002329/
 przestawna /002230/
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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/
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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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AKCESORIA TRENINGOWE

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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BRAMKI POMPOWANE IGOAL

BRAMKI POMPOWANE IGOAL

Lekka, przenośna, mieszcząca się w torbie bramka iGoal. 
Rozłożenie bramki zajmuje mniej niż minutę i nie wymaga 
żadnych narzędzi.

Komplet zawiera:
 bramkę z siatką (założoną) 
 pompkę (pompującą i wypompowującą powietrze)
 akcesoria do kotwienia bramki w ziemi
 torbę do transportu
 instrukcję obsługi

 iGoal 7.32x2.44 m /102951/
 iGoal 5.00x2.00 m /102950/
 iGoal 3.00x2.00 m /102948/
 iGoal 2.4x1.6 m /102947/
 iGoal 1.8x1.2 m /102946/

iLITE – MOBILNY SYSTEM OŚWIETLENIA

iLITE

Moduł LED wsparty na pompowanej konstrukcji o wysokości 3,5 m, wyposażony w akumu-
lator gwarantujący stałe oświetlenie przez ok. 4 h.
Polecany jako oświetlenie boisk i placów gry - 4 zestawy iLITE zapewnią oświetlenie boiska 
o wymiarach 30x60 m. Błyskawiczne rozkładanie i składanie, całość mieści się w łatwej do 
przenoszenia torbie.

Specyfi kacja techniczna:
 Wysokość: 3,5 m
 Waga: 12 kg
 Moduł świetlny: OSRAM HPML™ AD (LED)
 Strumień świetlny: 2,400 lm
 Moc: 40W
 Żywotność: 20,000 h
 Akumulator: 12V 14ah

W zestawie:
 Moduł LED HPML™ AD na pompowanym maszcie iLITE
 Akumulator z pokrowcem
 Ładowarka sieciowa
 Pompka 
 Akcesoria do kotwienia w podłożu
 Torba do transportu
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Światło bramki wykonane z profi lu aluminiowego 80x80 mm z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym odkształ-
ceniom. Światło bramki składane, łączone aluminiowymi łącznikami, dwukrotnie malowane proszkowo (podkład + pasy).
Szkielet bramki o głębokości 100 cm (góra) i 130 cm (dół), wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor biały 
(RAL 9003), mocowany do światła za pomocą ocynkowanych galwanicznie zawiasów.
W dolnej części ramion bocznych uchwyty do mocowania bramek do parkietu. 
W komplecie wymienne zapinki i zaczepy do mocowania siatki do światła i szkieletu bramki oraz pokrętła i talerzyki 
mocujące.
Bramki wykonane zgodnie z normą PN-EN 749 oraz przepisami IHF (Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej).

Dostępne kolory:
biało-niebieska (RAL 9003 ; RAL 5010) 
biało-czerwona (RAL 9003 ; RAL 3020)
biało-czarna (RAL 9003 ; RAL 9005)
Inne kolory na życzenie klienta.
W komplecie wymienne zapinki i zaczepy do mocowania siatki do światła i szkieletu bramki. 

BRAMKI TYP 1 – MONTOWANE W TULEJACH
Bramka 3x2 m; aluminiowa; typ 1; biało-czarna; IHF /106972/
Bramka 3x2 m; aluminiowa; typ 1; biało-czerwona; IHF /106971/
Bramka 3x2 m; aluminiowa; typ 1; biało-niebieska; IHF /106970/

BRAMKI TYP 2 – PRZESTAWNE
Bramka 3x2 m; aluminiowa; typ 2; biało-czarna; IHF /106969/
Bramka 3x2 m; aluminiowa; typ 2; biało-czerwona; IHF /106968/
Bramka 3x2 m; aluminiowa; typ 2; biało-niebieska; IHF /106962/

CERTYFIKATY
 Certyfi kat IHF
 Certyfi kat Bezpieczeństwa B
 Bramki wykonane zgodnie z normą PN-EN 749
 Certyfi kat jakości powłoki lakierniczej Qualicoat 
 Certyfi kat jakości powłoki galwanicznej Qualanod

BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ
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1000

 TYP 1  TYP 2
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BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ

Bramki wykonane zgodnie z normą PN-EN 749. Szkielet o głębokości 800 mm (góra) i 1000 mm (dół). Światło oraz szkielet bramki składane, co umożliwia łatwiejszy transport oraz maga-
zynowanie na niewielkiej powierzchni. Wszystkie elementy bramki są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe bądź malowanie proszkowe.

BRAMKA ALUMINIOWA 3x2 M

Światło bramki wykonane z profi lu aluminiowego 80x80 mm, składane (skręcane przy użyciu aluminiowych łączników), dwukrotnie malowane proszkowo (podkład + pasy).
TYP 1 - szkielet bramki składany, wykonany z rur stalowych, cynkowany ogniowo. W komplecie wymienne zapinki i zaczepy siatki oraz elementy złączne. 
TYP 2 - szkielet bramki składany, wykonany z rur stalowych, malowany proszkowo na kolor biały (RAL 9003). W komplecie talerzyki i pokrętła do mocowania bramek do podłoża, wymienne 
zapinki i zaczepy siatki oraz elementy złączne. 

BRAMKA STALOWA 3x2 M

Światło bramki wykonane z profi lu stalowego 80x80 mm, składane (skręcane przy użyciu stalowych łączników), cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor niebieski (pasy).
TYP 1 - szkielet bramki składany, wykonany z rur stalowych, ocynkowany ogniowo. W komplecie wymienne zapinki i zaczepy siatki oraz elementy złączne.
TYP 2 - szkielet bramki składany, wykonany z rur stalowych, ocynkowany ogniowo. W komplecie talerzyki i pokrętła do mocowania bramek do podłoża, wymienne zapinki i zaczepy siatki 
oraz elementy złączne.

BRAMKI ALUMINIOWE TYP 1 – 

MONTOWANE W TULEJACH
 Bramka 3x2 m; alu; typ 1; biało-czarna; szkielet ocynko-

wany /106952/ 
 Bramka 3x2 m; alu; typ 1; biało-czerwona; szkielet ocyn-

kowany /106953/
 Bramka 3x2 m; alu; typ 1; biało-niebieska; szkielet ocyn-

kowany /106943/

BRAMKI ALUMINIOWE TYP 2 – 

PRZESTAWNE
 Bramka 3x2 m; alu; typ 2; biało-czarna; szkielet w kolorze 

białym /106964/
 Bramka 3x2 m; alu; typ 2; biało-czerwona; szkielet w ko-

lorze białym /106963/
 Bramka 3x2 m; alu; typ 2; biało-niebieska; szkielet w ko-

lorze białym /106976/

BRAMKI STALOWE TYP 1 – 

MONTOWANE W TULEJACH
Bramka 3x2 m; stal; typ 1; ocynk-niebieska; szkielet 
ocynkowany /100502/

BRAMKI STALOWE TYP 2 – 

PRZESTAWNE
Bramka 3x2 m; stal; typ 2; biało-niebieska; szkielet w 
kolorze białym /100503/

WYROBY KOMPLEMENTARNE DLA 

BRAMEK TYP 1:
 tuleja aluminiowa /103710/
 pokrywa tulei ze stali nierdzewnej /101433/
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TULEJA Z POKRYWĄ DO PROFILU 80x80 MM

 tuleja aluminiowa gł. 335 mm – hale sportowe /111149/
 tuleja aluminiowa gł. 350 mm – boiska zewnętrzne /111139/
 pokrywa tulei ze stali nierdzewnej /101433/

TULEJA DO PROFILU 80X80 MM
Tuleja ze stali nierdzewnej. 

GUMOWANE POKRĘTŁA / STALOWE TALERZYKI
Pokrętło gumowane Ø50 mm M12, L=25 mm /102311/ 
Pokrętło gumowane Ø50 mm M12, L=30 mm /102727/
Pokrętło gumowane Ø50 mm M12, L=70 mm /102828/
Pokrętło gumowane Ø50 mm M12, L=90 mm /102728/
Pokrętło gumowane Ø50 mm M12, L=120 mm /102729/
Pokrętło gumowane Ø50 mm M12, L=140 mm /103130/

Talerzyk M12, Ø 76 mm, grubość 2 mm. Stal cynkowana galwanicznie /102518/
Talerzyk M12, Ø 76 mm, grubość 4 mm. Stal cynkowana galwanicznie /102522/ 

AKCESORIA

WÓZEK DO TRANSPORTU BRAMEK MAŁY
/107119/

WÓZEK DO TRANSPORTU BRAMEK DUŻY
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BRAMKA DO TCHOUKBALL

Wykonana ze stalowej rury. Zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie galwaniczne. 
Regulowany kąt nachylenia.

 100x100 /107795
 120x120 /107796/

BRAMKA WIESZANA NA ŚCIANĘ

Bramka podwieszana, wciągana elektrycznie. 
 Wspornik urządzenia samohamownego 
 Wieszak naścienny do montażu urządzenia samohamownego
 Urządzenie samohamowne zgodne w wymogami DIN 7892
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PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

BRAMKA 3X2 M DO PIŁKI RĘCZNEJ PLAŻOWEJ

Światło bramki wykonane z aluminiowego profi lu 80x80 mm, malowane proszkowo na kolor granatowy (RAL 3020). Cynkowane galwaniczne wsporniki siatki.

BRAMKI POMPOWANE IGOAL HANDBALL

Lekka, przenośna, mieszcząca się w torbie bramka iGoal. Rozłożenie bramki zajmuje mniej 
niż minutę i nie wymaga żadnych narzędzi. Komplet zawiera:

 bramkę z siatką (założoną) 
 pompkę (pompującą i wypompowującą powietrze)

 torby na piasek oraz szpilki do kotwienia do podłoża
 torbę do transportu
 instrukcję obsługi

iGoal Handball 3x2 m /111309/
iGoal Handball 2.4x1.6 m /109166/

TULEJA DO ZAKOPYWANIA 

DO PROFILU 80X80 MM

Tuleja aluminiowa do bramek wykonanych 
z profi lu 80x80 mm. Zakopywana w piasku.
/106063/

DESKI IMPREGNOWANE DO 

TULEI SŁUPKÓW
/106117/

LINIE DO WYZNACZANIA 

POLA GRY

Linie na boisko 27x12 m. Wykonane są z 
taśmy polipropylenowej, szerokość linii: 5cm

27x12 m/107423/
27x12 m z liniami 6m/111013/
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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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KOSZYKÓWKA NAJAZDOWA

SUPER SAM 325

Kosz najazdowy SUPER SAM 325 z certyfi katem Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej (FIBA Approved Level 1). Wysięg 325 cm, obsługa manualna (z systemem sprężynowym). 
Konstrukcja umożliwia łatwe przemieszczanie, składanie i rozkładanie zestawu (przez 1-2 osoby). W skład zestawu wchodzi: konstrukcja przejezdna ze zintegrowanym w tylnej części 
zestawu balastem (w całości zakrytym osłonami); tablica 105x180 cm wykonana ze szkła hartowanego osadzonego na ramie stalowej, osłona dolnej krawędzi tablicy (poliuretanowa), 
obręcz uchylna (łamana w 3 kierunkach, z bezhakowym systemem mocowania); siatka nylonowa, osłony konstrukcji w kolorze niebieskim o grubości min. 20 cm. Cała konstrukcja oparta 
jest na ramie DSF (Dynamic Sub Frame).
W pozycji złożonej (do transportu) SAM magazynuje energię w mechanizmie sprężynowym (w przeciwwadze). Przy prostym pchnięciu jedna osoba może w łatwy sposób podnieść 
jednostkę do pozycji do gry. Składanie jednostki jest równie proste, używające siły grawitacji.

SAM 225 CLUB

Kosz najazdowy SAM 225 Club z certyfi katem Międzyna-
rodowej Federacji Piłki Koszykowej (FIBA Approved Level 
3). Wysięg 225 cm, obsługa manualna (z systemem sprę-
żynowym). Konstrukcja umożliwia łatwe przemieszczanie, 
składanie i rozkładanie zestawu (przez 1-2 osoby). W skład 
zestawu wchodzi: konstrukcja przejezdna ze zintegrowanym 
w tylnej części zestawu balastem (w całości zakrytym osło-
nami); tablica 105x180 cm wykonana ze szkła hartowanego 
osadzonego na ramie stalowej, osłona dolnej krawędzi tabli-
cy (poliuretanowa), obręcz uchylna (łamana w 3 kierunkach, 
z bezhakowym systemem mocowania). Siatka nylonowa, 
osłony konstrukcji w kolorze niebieskim o grubości min. 20 
cm. Cała konstrukcja oparta jest na systemie APF (Automatic 
Pedestal Feet).

TABLICA ZE SZKŁA HARTOWANEGO 

180X105 CM

Ofi cjalny model FIBA z otworem do mocowania obręczy. 12 
mm hartowane szkło osadzone w białej emaliowanej stalo-
wej ramie. Silna płytka do montażu obręczy jest integralną 
częścią ramy. Zaprojektowana w celu „montażu bezpośred-
niego” na wysięgniku kosza najazdowego. Brak kontaktu 
między obręczą i szkłem.
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SAM 3X3

Ofi cjalny zestaw do koszykówki FIBA 3x3 World Tour!
Profesjonalna koszykówka najazdowa idealna do użytku 
zewnętrznego i wewnętrznego. Ekstra grube i mocne 
osłony bezpieczeństwa o miejskim wyglądzie. Zestaw dzięki 
unikalnemu systemowi APF (Automatic Pedestal Feet) 
może być przestawiany i ustawiany do pozycji do gry przez 
1 osobę. Zestaw wyposażony jest w opatentowaną tablicę 
ze szkła hartowanego oraz obręcz Pro-Strength do wsadów. 
Zestaw jest wyposażony w:

 system SAM (Spring Assisted Mechanism)
 osłony bezpieczeństwa z przodu, z boku i osłonę dolnej 

krawędzi tablicy
 obciążenia podstawy
 kotwy zabezpieczające przed przewróceniem się zestawu 

przy wsadach
 opcjonalnie: wbudowany 12-sekundowy zegar sygnali-

zujący czas do wykonania rzutu oraz czarne banery

KOSZYKÓWKA NAJAZDOWA

OBRĘCZ PRO ACTION 180°

Obręcz PRO ACTION 180°. Profesjonalna obręcz uchylna w 3 
kierunkach, z mechanizmem "Positive lock", który sprawia, 
iż obręcz natychmiastowo wraca do pozycji wyjściowej po 
wsadzie. Całkowicie ukryty mechanizm sprężynowy (regu-
lowany), bezhakowy system mocujący siatkę dla maksy-
malnego bezpieczeństwa zawodników. Zaprojektowana do 
bezpośredniego montażu na wyczynowej tablicy Schelde ze 
szkła hartowanego.
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KOSZYKÓWKA NAJAZDOWA
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KOSZYKÓWKA NAJAZDOWA

SAM to skrót od Spring Assisted Mechanism. W praktyce oznacza to: proste urządzenie wykorzystujące naturalne prawa fi zyki, eliminujące wszystkie problemy związane z obsługą 
hydraulicznych i elektro-mechanicznych systemów podnoszenia. Nie ma hydraulicznych pomp, węży, czy płynów, które trzeba uzupełniać. Nie ma biegów i silników do smarowania. Nie ma 
czego naprawiać. Zaprojektowany by trwać praktycznie na zawsze.

Zabezpieczenie przed rozłożeniem konstrukcji kosza 
przez osoby nieupoważnione.

Bezstopniowy mechanizm precyzyjnej regulacji wysokości 
obręczy przy rozłożonym koszu.

Automatyczny zatrzask blokujący wysięg. Trzpień 
zabezpieczony przed niepowołaną ingerencją za pomocą 
przewlekanego przez otwór w trzpieniu cybanta kłódki.

Kotwa zabezpieczająca przed przewróceniem się ze-
stawu przy wsadach oraz dwa potrójne zestawy kół.

Podstawa konstrukcji przystosowana do transportu przy 
użyciu wózka widłowego.

Rama DSF w pozycji do gry.
Pracująca w tandemie razem ze Spring Assisted Mechanism 
(SAM) opatentowana rama Dynamic Sub Frame (DSF) to 
unikatowe rozwiązanie zaprojektowane do  jednoczesnego 
transferu wagi z kół do ramy pomocniczej przy użyciu energii 
ze sprężyn.

Rama DSF (Dynamic Sub Frame)w pozycji do transportu/
magazynowania

APF (Automatic Pedestal Feet) w pozycji do gry.

APF (Automatic Pedestal Feet) w pozycji do transportu/ma-
gazynowania.
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KONSTRUKCJA PODSTROPOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

Konstrukcja podwieszana tablic z napędem elektrycznym mocowana jest do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej. Przeznaczona jest do stosowania w halach sportowych o długości 
powyżej 36,0 m i wysokości dolnej powierzchni stropu do 10,0 m. Wykonana jest z profi li stalowych zamkniętych (malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) co gwarantuje 
pełną stabilność poszczególnych elementów przy działaniu występujących obciążeń. 

Konstrukcja mocująca tablicę jest opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 230V. Po opuszczeniu tablica układa się w po-
zycji pionowej (wysokość obręczy w stosunku do podłoża: 3,05 m (lub w zakresie 2,60- 3,05 m przy zastosowaniu mechanizmu regulacji wysokości tablicy). Sterowanie silnikami odbywa 
się za pomocą przycisków sterowniczych umieszczonych w kasetach lub zdalnie (bezprzewodowo) za pomocą pilota. Ciężar jednej konstrukcji opuszczanej wraz z tablicą wynosi około 250 
kg (bez konstrukcji adaptacyjnej). 

W zależności od konstrukcji hali sportowej możliwe jest składanie tablicy w przód lub w tył. Konstrukcja jest wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270 i posiada Certyfi kat bezpieczeństwa B.

KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI
PODSTROPOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
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KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI
NAŚCIENNA

KONSTRUKCJA UCHYLNA

Umożliwia złożenie tablicy na ścianę poprzez jej ręczne 
podciągnięcie za pomocą specjalnego uchwytu. Wykonana 
z profi li stalowych zamkniętych (malowanych proszkowo na 
dowolny kolor z palety RAL). Mocowana do konstrukcji no-
śnej obiektu (ściany lub słupa). Przeznaczona do mocowania 
wszystkich rodzajów i rozmiarów tablic przy odległości czo-
ła tablicy od ściany do 250 cm. Konstrukcja jest wykonana 
zgodnie z  normą PN-EN 1270 i  posiada Certyfi kat Bezpie-
czeństwa B.

KONSTRUKCJE NIETYPOWE

KONSTRUKCJA STAŁA

Wykonana z  profi li stalowych zamkniętych (malowanych 
proszkowo na dowolny kolor z  palety RAL). Mocowana 
do  konstrukcji nośnej obiektu (ściany lub słupa). Przezna-
czona do mocowania wszystkich rodzajów tablic i rozmiarów 
przy odległości czoła tablicy od ściany do 200 cm. Konstruk-
cja jest wykonana zgodnie z  normą PN-EN 1270 i  posiada 
Certyfi kat Bezpieczeństwa B.
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KOSZYKÓWKA ZEWNĘTRZNA
JEDNOSŁUPOWA

Zestaw do koszykówki jednosłupowy wykonany z profi lu stalowego, zamkniętego, kwadra-
towego o  wymiarach 120x120 mm zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie 
ogniowe.

Stojak do koszykówki posiada regulacje wysokości w zakresie 260-305 cm.

Dostępne wysięgi:
 1,20 m /104195/
 1,40 m /104194/
 1,60 m /101023/
 2,00 m /101287/

Zestaw daje możliwość zamocowania tablicy do koszykówki: epoksydowej (laminowa-
nej) na  ramie metalowej bądź stalowej kratownicy ocynkowanej ogniowo o  wymiarach 
120x90  cm lub 180x105 cm. Słup mocowany jest w  stalowej tulei osadzonej w  podłożu 
boiska. Konstrukcja jest wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270 i posiada Certyfi kat bezpie-
czeństwa B.

WYROBY KOMPLEMENTARNE:
 tablica do koszykówki laminowana, 180x105 cm, na ramie metalowej cynkowanej 

/002360/
 tablica do koszykówki laminowana, 120x90 cm, na ramie metalowej cynkowanej 

/002361/
 tablica do koszykówki stalowa, 105x180 cm, cynkowana ogniowo /003159/
 tablica do koszykówki stalowa, 120x90 cm, cynkowana ogniowo /003627/
 mechanizm regulacji wysokości tablicy w zakresie 305-260 cm /001213/
 tuleja z pokrywą, stalowa, cynkowana ogniowo /101430/
 obręcz do koszykówki z siatką łańcuchową /003291/
 siatka do obręczy łańcuchowa /002113/
 siatka do obręczy, sznur 5 mm /002112/
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KOSZYKÓWKA ZEWNĘTRZNA
DWUSŁUPOWA

Konstrukcja do koszykówki dwusłupowa wykonana z  profi li stalowych 100x100 mm, za-
bezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Stojak ma możliwość regulacji 
wysokości zawieszenia obręczy (od 260 do 305 cm).

Zestaw przystosowany jest do zamocowania tablicy epoksydowej laminowanej o  wymia-
rach 180x105 cm oraz obręczy stałej lub uchylnej. Słupy mocowane są w stalowych, ocynko-
wanych tulejach osadzanych w betonowym fundamencie.

Konstrukcja jest wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270 i posiada Certyfi kat Bezpieczeń-
stwa B.

DOSTĘPNE WYSIĘGI:
 1,60 m /101520/
 2,20 m /101522/

WYROBY KOMPLEMENTARNE:
 tablica do koszykówki laminowana, 180x105 cm, na ramie metalowej cynkowanej 

/101526/
 mechanizm regulacji wysokości tablicy w zakresie 305-260 cm /001213/
 tuleja z pokrywą, stalowa, cynkowana ogniowo /101418/
 obręcz do koszykówki z siatką łańcuchową /003291/
 siatka do obręczy łańcuchowa /002113/
 siatka do obręczy, sznur 5 mm /002112/
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TABLICE I OBRĘCZE

TABLICA DO KOSZYKÓWKI ZE SZKŁA 

AKRYLOWEGO

Wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm tablica do 
koszykówki o wymiarach 180x105 lub 120x90 cm, dostęp-
na w  opcji na ramie metalowej (malowanej proszkowo na 
dowolny kolor z palety RAL). Przeznaczona jest zarówno do 
użytku w obiektach zamkniętych jak i otwartych (zewnętrz-
nych). Tablica jest wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270 
i posiada Certyfi kat Bezpieczeństwa B.

 180x105 cm /002337/
 120x90 cm /002338/
 180x105 cm, na ramie metalowej /002359/
 120x90 cm, na ramie metalowej /003151/

TABLICA DO KOSZYKÓWKI 

EPOKSYDOWA (LAMINOWANA)

Epoksydowa (laminowana) tablica do koszykówki o wymia-
rach 180x105 lub 120x90 cm, dostępna w opcji na ramie me-
talowej (cynkowanej ogniowo lub malowanej proszkowo na 
dowolny kolor z palety RAL). Przeznaczona jest zarówno do 
użytku w obiektach zamkniętych jak i otwartych (zewnętrz-
nych). Tablica jest wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270 
i posiada Certyfi kat Bezpieczeństwa B.

 180x105 cm /002340/
 120x90 cm /002341/
 180x105 cm, na ramie metalowej /101032/
 120x90 cm, na ramie metalowej /101252/

TABLICA DO KOSZYKÓWKI STALOWA 

(GRETINGOWA)

Wandaloodporna, wykonana w  całości ze stali tablica do 
koszykówki o  wymiarach 180x105 lub 120x90 cm, zabez-
pieczona antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe. Prze-
znaczona do użytku na otwartych (zewnętrznych) obiek-
tach.Tablica jest wykonana zgodnie z  normą PN-EN 1270 
i posiada Certyfi kat Bezpieczeństwa B.

 180x105 cm /003159/
 120x90 cm /003627/

OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI UCHYLNA NA 

SPRĘŻYNACH

Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna na spręży-
nach. Zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie 
galwaniczne i  lakierowanie proszkowe na kolor czerwony. 
W  celu zwiększenia bezpieczeństwa obręczy zastosowano 
bezhakowy system mocowania siatki (za pomocą pręta i tu-
lejek) oraz w pełni zamknięty mechanizm uchylny.
Obręcz można stosować zarówno w obiektach zamkniętych 
jak i otwartych (zewnętrznych). 
Obręcz jest wykonana zgodnie z  normą PN-EN 1270 
i posiada Certyfi kat bezpieczeństwa B /001278/

OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI STAŁA 

WZMOCNIONA

Obręcz do koszykówki stała, wzmocniona (zastosowanie 
blach o grubości 5 mm zapewnia jej wysoką odporność na 
uszkodzenia), malowana proszkowo na kolor czerwony. 
Obręcz przeznaczona jest do stosowania w  obiektach za-
mkniętych.
Obręcz jest wykonana zgodnie z  normą PN-EN 1270 
i posiada Certyfi kat Bezpieczeństwa B /101441/

OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI STAŁA 

WZMOCNIONA CYNKOWANA OGNIOWO

Obręcz do koszykówki stała, wzmocniona (zastosowanie 
blach o  grubości 5 mm zapewnia jej wysoką odporność 
na uszkodzenia), cynkowana ogniowo w  komplecie z  siat-
ką łańcuchową. Obręcz przeznaczona jest do stosowania 
w  obiektach otwartych (zewnętrznych). Obręcz jest wyko-
nana zgodnie z normą PN-EN 1270 i posiada Certyfi kat Bez-
pieczeństwa B /003291/

OSŁONA DOLNEJ KRAWĘDZI TABLICY 

DO KOSZYKÓWKI

Wykonana z poliuretanu. Szerokość tablicy: 55-57 mm. 
Bezpieczny, całkowicie niewidoczny sposób mocowania 
(mocowanie za pomocą 8 wkrętów samowiercących). 
Możliwość wytłoczenia własnego logo.

Osłona dla tablicy 120x90 mm, czerwona /104355/
Osłona dla tablicy 120x90 mm, niebieska /109382/

Osłona dla tablicy 180x105 mm, czerwona /104085/
Osłona dla tablicy 180x105 mm, niebieska /109382/
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KONSTRUKCJA DO MOCOWANIA I PRZESUWU 

KOTARY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM LUB RĘCZNYM

W skład konstrukcji wchodzą:
 kratownica stalowa lakierowana proszkowo (kolor RAL do uzgodnienia) z szyną aluminio-

wą o długości nie przekraczającej 30 metrów, mocowana bezpośrednio do dźwigara lub 
za pomocą konstrukcji adaptacyjnej (np.: między dźwigarami, przy odległości konstrukcji 
od dźwigara powyżej 1m)

 wózki jezdne
 silnik ze sterowaniem oraz zawleczką odbezpieczającą (umożliwiającą złożenie i rozłoże-

nie kotary w przypadku awarii zasilania) – dotyczy kotar z napędem elektrycznym. 
Certyfi kat bezpieczeństwa B.

KOTARY GRODZĄCE

Do wysokości 2-3 metrów (opcjonalnie na całej wysokości) polietylenowa 
tkanina półprzeźroczysta. Powyżej siatka polipropylenowa o oczku 10x10 cm, 
grubość splotu 3 mm. W górnej części przeszycia w odległości 30 i 60 cm od kra-
wędzi siatki umożliwiające podciągnięcie w miarę naturalnego wyciągania się 
(bez potrzeby odsyłania do producenta). W dolnej części obciążenie krawędzi 
siatki linką ołowianą 200 - 400 g/mb (kotara pozioma) lub łańcuchem (kotara 
pionowa).

KOTARY GRODZĄCE

KONSTRUKCJA DO PIONOWEGO PODNOSZENIA

I OPUSZCZANIA KOTARY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

W skład konstrukcji wchodzą:
 silnik z wałem obrotowym
 układ linowo-krążkowy mocowany bezpośrednio do dźwigara.

Certyfi kat bezpieczeństwa B.
Opcjonalnie dostępny moduł zdalnego sterowania kotarą z pilotem.
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WYKŁADZINY OCHRONNE

WYKŁADZINY OCHRONNE W PŁYTACH 

– INTER FLOOR PROTECTION

Płyty wykonane z włókniny igłowanej (100% PP) w kolorze szarym, zielonym lub niebieskim 
na trwałym spodzie antypoślizgowym (polyolefi n) w jasnym niebrudzącym kolorze, gwa-
rantującym doskonałe przyleganie do podłogi. Płyty wykładziny ochronnej zabezpieczają 
wszelkiego typu podłogi sportowe:

 na czas imprez pozasportowych
 przed niepożądanymi czynnikami typu: niedopałki papierosów, rozlane płyny,
 resztki jedzenia,
 nieodpowiednim obuwiem (szpilki, podkute buty).

Wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia.
Tłumienie dźwięku: 18-19 dB. 
Odporność na ogień wg normy EN 13501-1 -Bfl -s1. 
Atest higieniczny.

Wymiary płyty: 1000x2000 mm
Grubość całkowita: 7,5 mm
Waga całkowita: 3800g/m2 (7600g/płyta)

Dostępne kolory:

SZARY
102141

ZIELONY
102685

GRANATOWY
102162

WYKŁADZINY OCHRONNE

Coraz więcej hal sportowych musi funkcjonować jako hale wystawowe lub miejsca używane 
do wydarzeń publicznych lub społecznych. W wyniku tego nie tylko muszą one spełniać wy-
mogi sportowców, ale dodatkowo oczekuje się, że będą używane do bardzo różnych celów. 
Jeśli istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia mechanicznego lub wystąpienia silnego zanie-
czyszczenia zalecamy ochronę wszystkich podłóg, w ten sposób chronimy górną powierzch-
nię podłogi przed potencjalnymi uszkodzeniami, a więc przedłużamy jej trwałość. Podłoga 
będzie wymagała mniej czyszczenia po takim wydarzeniu, zmniejszają czas i koszty sprzą-
tania i zwiększając prawdopodobieństwo, że hala będzie gotowa do użycia rano po imprezie 
organizowanej poprzedniego wieczora. Ochrona podłogi Inter Floor Protection jest idealnym 
rozwiązaniem w takich sytuacjach. Nasze przykrycia ochronne do podłóg halowych składają 
się z wysokiej jakości perforowanych przykryć pokrytych antypoślizgowym podkładem po-
liolefi nowym.
Ochrona podłogi Inter Floor Protection jest dostępna w płytach o rozmiarze 2 x 1 m, które 
można łatwo ułożyć i  usunąć tak często jak jest to potrzebne. Indywidualne płyty mają 
dodatkowe zalety. Można pokryć jedynie część podłogi w hali zgodnie z zapotrzebowaniem. 
Można je łatwo przechowywać, wymagają minimalnego miejsca magazynowego i  mogą 
być wymienione w razie potrzeby (w przypadku uszkodzenia).

WYKŁADZINY OCHRONNE W ROLKACH 

– INTER PROTECT SPORT

Wykładzina jednowarstwowa (homogeniczna), jednostronna, z gęstego PCV zabezpiecza-
jąca podłogę sportową na czas imprez pozasportowych dostępne w kolorze grafi towym lub 
zielonym, o strukturze skórki pomarańczy.
Wykładzina antypoślizgowa, idealnie przylegająca do podłoża (bez konieczności 
przyklejania).
Grubość całkowita: 1,5 mm
Waga całkowita: 2200 g/m2

Szerokość rolki: 140 cm
Standardowa długość rolki: 25-30 mb 
(istnieje możliwość docięcia długości na zamówienie)
Dostępne kolory:

GRAFITOWY
101167

ZIELONY
101824

WÓZEK DO TRANSPORTU PŁYT WYKŁADZINY

- INTER FLOOR PROTECTION

Wózek do transportu maksymalnie 150 płyt. Rama wózka wykonana z kształtowników sta-
lowych malowanych proszkowo. Wózek wyposażony w 4 koła skrętne (2 z hamulcem). 
Platforma wózka wykonana z płyty. Dopuszczalne obciążenie wózka 1200kg. /102043/
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WÓZEK DO TRANSPORTU ROLEK WYKŁADZINY

Wózek do transportu maksymalnie 3 rolek wykładziny. Rama wózka wykonana z kształtow-
ników stalowych malowanych proszkowo.
Wózek wyposażony w 2 koła stałe oraz 2 koła skrętne z hamulcem. 
W komplecie 3 drążki przenośne, wykonane z rury stalowej 32 x 2 mm, zakończone 
uchwytem stałym i demontowanym, cynkowane. Dopuszczalne obciążenie wózka 400 kg.

WYKŁADZINY OCHRONNE

INTER PUZZLE TURF

Lekkie maty w kształcie puzzli o wymiarach 
1x1 m i  grubości 18 mm. Dwuwarstwo-
wa konstrukcja: nietoksyczna pianka EVA 
o wysokiej gęstości (gr. 11 mm) + sztuczna 
trawa (gr.7 mm). W komplecie – do każdej 
płyty - dwa paski zamykające krawędzie. 
Płyty są łatwe w montażu, transporcie, ma-
gazynowaniu i konserwacji. Zainstalowanie 
puzzli na dowolnej powierzchni zajmuje nie 
więcej niż kilkanaście minut. Dodatkową 
zaletą jest możliwość używania ich zarów-
no wewnątrz, jak i na obiektach otwartych 
(w razie namoknięcia maty szybko schną).

WÓZEK NA PIŁKI 

PRZEJEZDNY SKŁADANY

Stelaż aluminiowy, składany parasolowo,  
na 4 kółkach obrotowych. Pojemność: 25-30 
piłek.
Wymiary:

 wysokość całkowita 1000 mm
 szerokość 560 mm
 głębokość 620 mm

/109197/

WÓZEK NA PIŁKI, ZAMYKANY

Konstrukcja wózka (boki, pokrywa) wy-
konana z rurek stalowych lakierowanych 
proszkowo w kolorze białym (RAL 9003).Dno 
wózka z płyty wodoodpornej. Możliwość za-
mknięcia wózka na kłódkę. Kółka skrętne 
z hamulcem.
Wymiary:

 wysokość 740 mm,
 szerokość 900 mm,
 głębokość 530 mm

/002528/

WÓZEK NA PIŁKI ZAMYKANY

Wózek do przechowywania piłek. Metalowy 
wykonany z prętów stalowych malowanych 
proszkowo, przejezdny.  Wózek zamykany na 
kłódkę (w komplecie), pojemność: 60 piłek. 
/109045/

WIESZAK NA ROLKI WYKŁADZINY

Wieszak na 4 rolki wykładziny. Słupki wieszaka (lewy i prawy) wykonane z kształtownika 
stalowego mocowane do posadzki oraz do ściany. Rozstaw podpórek pod drążki przenośne 
wykładziny dopasowany do średnicy rolek (pierwsza podpórka min. 250 mm od posadzki, 
kolejne co min. 425 mm osiowo). W komplecie 4 drążki przenośne wykonane z rury stalowej 
32x2 mm, zakończone uchwytem stałym i demontowalnym, cynkowane ogniowo.
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ŁAWKO-WIESZAK SZATNIOWY

Stelaż ławki wykonany z profi li stalowych malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety 
RAL. 

Siedzisko, oparcie i listwa na wieszaki wykonane z tarcicy iglastej lub PCV. 

Nogi wyposażone w niebrudzące zaślepki. 

Bezpieczny sposób zamocowania wieszaków (od wewnętrznej strony listwy). 

Dostępne w wersji jedno i dwustronnej oraz w opcji z półką na buty. Standardowa długość – 
2 m, na życzenie klienta – dowolna długość.

SZATNIE

SZAFKI UBRANIOWE

Ilość 
komór

Wyso-
kość:

Szero-
kość :

Głębokość Zdjęcie

1 1800 x 315 x 490/500 mm

2 1800 x 600 x 490/500 mm

Ilość 
komór

Wyso-
kość:

Szero-
kość :

Głębokość Zdjęcie

3 1800 x 885 x 490/500 mm

4 1800 x 1175 x 490/500 mm

Szafki BHP o stabilnej konstrukcji z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi wyposażone są w wywietrzniki oraz miejsce na identyfi kator. W każdej komorze znajduje się półka, 
drążek na ubrania oraz haczyki. Standardowo, szafki zamykane są zamkiem kluczowym.
Standardowe wymiary:
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Ilość 
komór

Wyso-
kość:

Szero-
kość :

Głębokość Zdjęcie

1 1800 x 415 x 490/500 mm

2 1800 x 800 x 490/500 mm

Ilość 
komór

Wyso-
kość:

Szero-
kość :

Głębokość Zdjęcie

3 1800 x 1185 x 490/500 mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- skośny daszek na 
szafce – elementy 
wrzucane na szafkę 
samoczynnie spadają

- ławeczki z 
wysuwanym 
siedziskiem pod szafkę 

- ławeczki  ze stałym 
siedziskiem pod szafkę 
z/bez półki na buty

SZAFKI SKRYTKOWE

Szafki BHP o stabilnej konstrukcji z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi szafek 
skrytkowych wyposażone są w wywietrzniki oraz miejsce na identyfi kator. Szafki skrytkowe 
posiadające dwoje drzwi w każdej kolumnie, wyposażone są w drążki i haczyki. Standardo-
wo, szafki zamykane są zamkiem kluczowym
Standardowe wymiary:

Ilość 
komór

Wyso-
kość:

Szero-
kość :

Głębo-
kość

Zdjęcie

DWIE KOMORY W PIONIE, WYSOKOŚĆ JEDNEJ KOMORY OK. 900 mm

2 1800 x 315 x 490/500 mm

4 1800 x 600 x 490/500 mm

Ilość 
komór

Wyso-
kość:

Szero-
kość :

Głębo-
kość

Zdjęcie

6 1800 x 885 x 490/500 mm

2 1800 x 415 x 490/500 mm

4 1800 x 800 x 490/500 mm

6 1800 x 1185 x 490/500 mm

TRZY KOMORY W PIONIE, WYSOKOŚĆ JEDNEJ KOMORY OK. 600 mm

3 1800 x 315 x 490/500 mm

6 1800 x 600 x 490/500 mm
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Ilość 
komór

Wyso-
kość:

Szero-
kość :

Głębo-
kość

Zdjęcie

9 1800 x 885 x 490/500 mm

3 1800 x 415 x 490/500 mm

6 1800 x 800 x 490/500 mm

9 1800 x 1185 x 490/500 mm

CZTERY KOMORY W PIONIE, WYSOKOŚĆ JEDNEJ KOMORY OK. 450 mm

4 1800 x 315 x 490/500 mm

8 1800 x 600 x 490/500 mm

12 1800 x 885 x 490/500 mm

4 1800 x 415 x 490/500 mm

8 1800 x 800 x 490/500 mm

12 1800 x 1185 x 490/500 mm

Ilość 
komór

Wyso-
kość:

Szero-
kość :

Głębo-
kość

Zdjęcie

PIĘĆ KOMÓR W PIONIE, WYSOKOŚĆ JEDNEJ KOMORY OK. 360 mm

5 1800 x 315 x 490/500 mm

10 1800 x 600 x 490/500 mm

15 1800 x 885 x 490/500 mm

5 1800 x 415 x 490/500 mm

10 1800 x 800 x 490/500 mm

15 1800 x 490 x 490/500 mm

SZAFKI UBRANIOWE „L”

Szafki BHP o stabilnej konstrukcji z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi wy-
posażone są w wywietrzniki oraz miejsce na identyfi kator. W każdej komorze znajduje się 
drążek na ubrania oraz haczyki na bocznych ściankach. Szafki zamykane są zamkiem kluczo-
wym z jednopunktowym ryglowaniem.

Ilość 
komór

Wyso-
kość:

Szero-
kość :

Głębo-
kość

Zdjęcie

2 1800 x 400 x 490/500 mm

4 1800 x 800 x 490/500 mm
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SŁUPKI DO TENISA ZIEMNEGO PROFESJONALNE

Wykonane z profi lu aluminiowego 80x80 mm, lakierowanego proszkowo na kolor zielony 
(RAL 6005). Aparat napinający oraz korba chowana w słupku. /102187/
Produkty komplementarne:

 aluminiowe tuleje do profi lu 80x80 mm: hale sportowe: głębokość 335 mm /111149/, 
boiska: głębokość 350 mm /111139/

 pokrywa tulei ze stali nierdzewnej (boiska) /101433/
 rama podłogowa z deklem maskującym (hale) /001904/
 podpórki singlowe /100558/
 siatka: polipropylen, 3 mm, czarna /101254/
 taśma regulacyjna do siatki /100353/
 aluminiowa tulejka z zaczepem do siatki /102188/

SŁUPKI DO BADMINTONA PROFESJONALNE, NA HALĘ

Konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo na kolor czerwony RAL 3020. Słupki wyposa-
żone są w balast o wadze ok. 60 kg (na 1 słupek) z kółkami ułatwiającymi przemieszczanie 
i aparatem napinającym siatkę.

SŁUPKI DO BADMINTONA 

TRENINGOWE, NA HALĘ

Konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo 
na kolor czerwony RAL 3020. Słupki wypo-
sażone są w balast o wadze ok. 27 kg (na 1 
słupek) z kółkami ułatwiającymi przemiesz-
czanie.

PROFESJONALNA SIATKA DO 

BADMINTONA

Polipropylen, 1,2 mm grubości, oczko 18x18 
mm. Linka napinająca kewlarowa, boczne 
wzmocnienia z  poliestru. Kolor czarny. Dłu-
gość 6,02 m, wysokość 0,76 m. /109671/

SŁUPKI DO TENISA I BADMINTONA
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TABLICE WYNIKÓW

STRAMATEL SUPER PRO 352ML

1 tablica (12 modułów)
2 pulpity sterowania + 1 manipulator + 2 walizeczki
Zestaw kabli zasilania typu: 230V, 3G, 0.75mm2 (3x20m)
1 klawiatura komputerowa
Instrukcje montażu i obsługi w języku polskim
Sterowanie przewodowe

Zastosowanie: Wewnętrzne
Transmisja danych: Przewodowa lub bezprzewodowa – 
Radiowa 868 MHz
Wymiary: 8900 x 4100 x 90 mm
Waga: 550 Kg
Zasilanie: Do sieci 230V~ 50/60Hz

Wyświetlanie:
 4 cyfry z czerwonymi diodami LED, 30cm – Zegar
 6 cyfr z czerwonymi diodami LED, 30cm – Wynik
 20 znaków alfanumerycznych z czerwonymi LEDami, 

16cm – Nazwa drużyn, treści reklamowe, statystyki
 1 cyfra z zielonymi diodami LED, 25cm – Część meczu
 2 cyfry z żółtymi diodami LED, 25cm – Faule drużynowe 

(kosz.), ilość wygranych setów (siatkówka, tenis, itp.)
 2 strzałki z czerwonymi diodami LED – Posiadanie piłki 

(kosz.), strona zagrywki (siatkówka, tenis, itp.)
 2x3 wskaźniki z zielonymi diodami LED – Czasy trener-

skie (kosz., siatkówka), wykluczenia (p. ręczna)
 6x2 cyfry z czerwonymi diodami LED, 20cm – Nr wyklu-

czonego zawodnika (piłka ręczna, hokej), Nr
 ostatniego ukaranego zawodnika (koszykówka), wynik 

setów dla „gospodarzy” (siatkówka, tenis, itp.)
 6x3 cyfry z żółtymi diodami LED, 20cm – Kary wyklucze-

nia (piłka ręczna), zegary „time-out” (koszykówka),
 ilość fauli ostatniego ukaranego zawodnika (koszyków-

ka), wynik setów dla „gości” (siatkówka, tenis, itp.)

Instalacje FIBA Level 1 w Polsce zrealizowane przez fi rmę 

Interplastic w ramach przygotowania do EUROBASKET 2009 – 

Spodek Katowice (na zdjęciu)
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TABLICE WYNIKÓW

STRAMATEL 352 MB 3123
 Numery zawodników (od 4 do 15)
 Nazwy drużyn
 Transmisja przewodowa lub bezprzewodowa
 Programy do wielu dyscyplin sportu
 Wynik, czas gry, część meczu, faule drużynowe, czasy 

trenerskie
 Kary wykluczenia
 Sygnał dźwiękowy
 Posiadanie piłki

Wymiary: 3100 x 1600 x 90 mm
Waga: 85 Kg
Wysokość cyfr: 25 i 20 cm
Widoczność: 110 m
Kąt widzenia: 160°

STRAMATEL 352 MF 7100
 Transmisja przewodowa lub bezprzewodowa
 Nazwy drużyn
 Programy do wielu dyscyplin sportu
 Wynik, czas gry, część meczu, faule drużynowe, czasy 

trenerskie 
 Kary wykluczenia
 Sygnał dźwiękowy
 Posiadanie piłki

Wymiary: 1600 x 1000 x 90 mm
Waga: 26 Kg
Wysokość cyfr: 15 i 16 cm
Widoczność: 60 m
Kąt widzenia: 160°

NOVA TIMING PRO 177
 Wynik, zegar
 Część meczu
 Indywidualne i drużynowe faule
 Kary wykluczenia
 Sygnał dźwiękowy
 Siatkówka – wyświetlanie wyników 5 setów

Wymiary : 2950 x 1700 x 60 mm.

NOVA TIMING PRO 170
 Wynik, zegar
 Część meczu
 Faule drużynowe
 Kary wykluczenia
 Sygnał dźwiękowy

Wymiary: 1500 x 1000 x 60 mm.
Opcja – zestaw zegarów 24s

Interplastic 2014.indb   53Interplastic 2014.indb   53 2014-03-09   22:35:072014-03-09   22:35:07



54

TABLICE WYNIKÓW

SC 24 FIBA
 Zegary 24-sekundowe.
 Sterowanie przewodowe i bezprzewodowe
 Sygnał dźwiękowy

Wymiary: 500 x 300 x 65 mm
Waga: 2x2,5 kg
Wysokość cyfr: 20 cm
Widoczność: 90 m
Kąt widzenia: 160°

STRAMATEL FRB
 Tablica zewnętrzna.
 Sterowanie przewodowe i bezprzewodowe
 Wynik od 0 do 99
 Wynik, zegar, czas gry

Wymiary: 1800 x 1000 x 90 mm
Waga: 25 kg
Wysokość cyfr: 25 cm
Widoczność: 120 m
Kąt widzenia: 160°

STARMATEL MULTITOP
Przenośna tablica wyników z wbudowanym pulpitem 
sterowniczym. Pełne oprogramowanie opracowane zgodnie 
z międzynarodowymi zasadami gry w koszykówkę, piłkę 
ręczną, piłkę nożną w hali, siatkówkę, tenis ziemny, tenis 
stołowy, badminton, unihokej, hokej na lodzie, hokej na 
rolkach, netball, boks + tryby stoper, trening oraz dowolna 
dyscyplina.
Oprogramowanie wielojęzyczne.

Multitop B (wersja bateryjna) /102634/
Multitop S (wersja sieciowa) /102406/
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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.

Interplastic 2014.indb   56Interplastic 2014.indb   56 2014-03-09   22:35:142014-03-09   22:35:14



57

GIMNASTYKA

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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GIMNASTYKA

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

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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NORDIC WALKING
KIJE O STAŁEJ DŁUGOŚCI

PRO CURVE ALIS

Trzonek: włókno węglowe (100%); Rękojeść: ALIS CORK; Pasek: ALIS; Grot: ALL TERRAIN
Carbon Index: CI 1000; Długości: 110-130/5 cm

EXEL NORDIC WALKER SPORT X ALIS

Trzonek: włókno węglowe (30%); Rękojeść: ALIS CORK; Pasek: ALIS; Grot: AERO/ASPHALT PAD; 
Carbon Index: CI 300; Długości: 105-130/5 cm

EXEL NORDIC WALKER SPORT LITE WHITE QLS

Trzonek: włókno węglowe (30%); Rękojeść: QLS PE; Pasek: QLS; Grot: AERO/ASPHALT PAD; 
Carbon Index: CI 300; Długości: 105-130/5 cm

EXEL NORDIC WALKER QLS

Trzonek: kompozyt; Rękojeść: QLS PE; Pasek: QLS; Grot: AERO/ASPHALT PAD; 
Długości: 105-125/5 cm; 

KIJE UNIWALKER CARBON

Trzonek: włókno węglowe (35%), Rękojeść: CORK UNI, Pasek: STANDARD
Grot: WALKER UNI + ASPHALT PAD, Długości: 105-125/5 cm

KIJE UNIWALKER TELESKOPOWE

Trzonek: aluminium, Rękojeść: CORK UNI, Pasek: STANDARD
Grot: WALKER UNI + ASPHALT PAD, Regulacja: 105-140 cm (83 cm po złożeniu)

EXEL NORDIC WALKER TRAINER ALIS

Trzonek: włókno węglowe (50%); Rękojeść: ALIS CORK; Pasek: ALIS; Grot: ALL TERRAIN
Carbon Index: CI 500; Długości: 105-130/5 cm

KIJE EXEL NORDIC WALKER ADJUST

Trzonek: włókno węglowe (80%), Rękojeść: ALIS CORK, Pasek: ALIS
Grot: WALKER + ASPHALT PAD, Carbon Index: CI 800, Regulacja: 70-130 cm

KIJE EXEL NORDIC WALKER TRAVELFIT

Trzonek: włókno węglowe (50%), Rękojeść: EVO, Pasek: EVO
Grot: WALKER + ASPHALT PAD, Carbon Index: CI 500, Regulacja: 70-130 cm

KIJE TELESKOPOWE
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KIJE DO UNIHOKEJA

UNIBROS ELITE
Materiał: kompozyt
Kolor: biało-niebieski
Flex/sztywność: 32 mm
Łopatka: ELITE profi lowana L/P
Owijka: UNIBROS czarna
Certyfi kat: Certyfi kat Bezpieczeństwa B

 95 cm Lewy /104118/
 95 cm Prawy /104119/

UNIBROS REIKU+
Materiał: poliwęglan z włóknem szklanym
Kolor: żółto-czarny
Średnica rury: Ø 22 mm
Łopatka: REIKU profi lowana L/P
Owijka: UNIBROS czarna
Certyfi kat: Certyfi kat Bezpieczeństwa B

 87 cm Lewy /104122/
 87 cm Prawy /104721/
 95 cm Lewy /103875/
 95 cm Prawy /103749/

UNIBROS TEKE
Materiał: poliwęglan
Kolor: czerwony, pomarańczowy
Średnica rury: Ø 25 mm
Łopatka: TEKE prosta
Certyfi kat: Certyfi kat Bezpieczeństwa B

 87 cm pomarańczowy /109340/
 87 cm zielony /109339/
 95 cm pomarańczowy /109342/
 95 cm zielony /109341/
 100 cm pomarańczowy /109663/
 100 cm zielony /109662/

UNIBROS HIKO
Materiał: polietylen
Kolor: niebieski, pomarańczowy
Średnica rury: Ø 25 mm
Łopatka: HIKO prosta
Certyfi kat: Certyfi kat Bezpieczeństwa B

 70 cm Niebieski /102432/
 70 cm Pomarańczowy /102433/
 80 cm Niebieski /104558/
 80 cm Pomarańczowy /104559/
 87 cm Niebieski /101277/
 87 cm Pomarańczowy /101278/

UNIBROS FIBER
Materiał: poliwęglan z włóknem szklanym
Kolor: żółty, zielony
Średnica rury: Ø 25 mm
Łopatka: Fiber prosta
Certyfi kat: Certyfi kat Bezpieczeństwa B

 95 cm żółty /100740/
 95 cm zielony /100741/
 100 cm żółty /109337/
 100 cm zielony /109338/
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AKCESORIA

ZESTAW HIKO (10+5)
 5 szt. kij UNIBROS HIKO niebieski
 5 szt. kij UNIBROS HIKO pomarańczowy
 5 szt. piłka CLASSIC

/104206/

KASK BRAMKARSKI UNIBROS
Wytrzymały i komfortowy. Rozmiar regulowany.

 czarny /105343/
 biały /108547/

PIŁKA CLASSIC
Średnica 72 mm. Waga 23g.
Ilość otworów: 26.
Certyfi kat Bezpieczeństwa B
/100980/ biała 
/001669/ niebieska 
/001670/ zielona 
/101499/ pomarańczowa 
/106695/ czerwona 
/101500/ żółta 
/106696/ złota

UNIBROS BLUZA BRAMKARSKA

Bluza z wszytą kamizelką ochronną. Tył wykonany z mate-
riału odprowadzającego wilgoć.
Certyfi kat Bezpieczeństwa B

 czerwona r. XS /107271/
 czerwona r. S /107268/
 czerwona r. M /107269/
 czerwona r. L /107270/
 niebieska r. XS /107273/
 niebieska r. S /107274/
 niebieska r. M /107275/
 niebieska r. L /107276/

UNIBROS SPODNIE BRAMKARSKIE

Wzmocnienia w miejscach narażonych na przetarcia. Zamek 
w dolnej części nogawki. Regulacja w
pasie za pomocą rzepów.
Certyfi kat Bezpieczeństwa B
czarne r. XS /107733/
czarne r. S /107734/
czarne r. M /107735/
czarne r. L /107736/
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BRAMKI DO UNIHOKEJA

BRAMKI SKŁADANE TRENINGOWE
 Materiał: rura stalowa Ø22 mm
 Zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe
 Kolor ramy: biały (RAL 9003)
 Kolor siatki: zielony
 Oczko siatki: 45x45mm
 Certyfi kat: Certyfi kat bezpieczeństwa B

mini 45x60 cm /000127/ training 115x160 cm /100302/medium 60x90 cm /000132/ street 105x140 cm /000123/

BRAMKA MECZOWA 115x160 CM
 Materiał: rura stalowa Ø32 mm
 Zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe
 Kolor ramy: czerwony (RAL 3020)
 Siatka: czarna z łapaczem
 Oczko siatki: 45x45 mm
 Certyfi kat: Certyfi kat IFF, Certyfi kat bezpieczeństwa B /000147/

BRAMKA MECZOWA SKŁADANA
 Materiał: rura stalowa Ø32 mm
 Zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe
 Kolor ramy: czerwony (RAL 3020)
 Siatka: czarna z łapaczem
 Oczko siatki: 45x45 mm
 Składanie: zatrzaski i ukryte zawiasy (umożliwiają szybkie i sprawne złożenie bramki)
 Certyfi kat: Certyfi kat bezpieczeństwa B /103315/
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BANDY DO UNIHOKEJA

BANDY DO UNIHOKEJA

Banda do unihokeja wykonana z laminatu poliestrowego 
zbrojonego, charakteryzująca się dużą wytrzymałością oraz 
odpornością na uderzenia. Zastosowany system łączenia 
gwarantuje idealne dopasowanie elementów przy jedno-
czesnym zachowaniu bezpieczeństwa.
Komplet band składa się z elementów prostych 2 i 1 m oraz 
elementów narożnych: łuków.
Dostępne kolory – biały, czarny.
Certyfi kat:
IFF (International Floorball Federation)
Certyfi kat Bezpieczeństwa B

Element bandy: 2 m
 Długość: 200 cm 
 Wysokość: 50 cm 
 Szerokość podstawy: 25 cm
 Waga: ~8,0 kg /U003481/

Element bandy: 1 m
 Długość: 100 cm 
 Wysokość: 50 cm 
 Szerokość podstawy: 25 cm
 Waga: ~5,0 kg /U003482/

Element narożny bandy: łuk
 Promień: 150 cm
 Wysokość: 50 cm 
 Waga: ~10,0 kg /U003483/

Banda na boisko 20x40 m – 52 elementy 2 m, 4 elementy 
1 m, 4 łuki, 2 wózki /U105526/
Banda na boisko 15x30 m – 38 elementów 2 m, 2 elementy 
1 m, 4 łuki, 2 wózki /U105589/
Banda na boisko 10x20 m – 22 elementy 2 m, 4 elementy 
1 m, 4 łuki, 1 wózek /U105969/

WÓZEK DO BAND

Wózek na 30 elementów band. Materiał: stal. 
Kolor: niebieski (RAL 5010) /002525/
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PRODUKCJA I USŁUGI

Firma Interplastic Roger Żółtowski specjalizuje się także w kompleksowej realizacji zamówień na gotowe wyroby, podzespoły lub elementy, wykonywane z metalu, tworzyw sztucznych 
lub drewna. Jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom naszych klientów dostarczając kompletne wyroby, w wysokiej jakości, we właściwym czasie i za rozsądną cenę. Współpracujemy 
z wieloma usługodawcami z zakresu np . obróbki cieplnej, obróbki precyzyjnej jak i zabezpieczeń antykorozyjnych, pokryć galwanicznych oraz powłok malarskich, co w znacznym stopniu 
zwiększa zakres naszej oferty. Interplastic Roger Żółtowski posiada własną fl otę samochodową dzięki czemu nasza oferta, poszerzona o własny transport, staje się jeszcze atrakcyjniejsza.
Celem naszej fi rmy jest utrzymanie wysokiej jakości i terminowości świadczonych usług poprzez ciągłe podwyższanie kwalifi kacji pracowników połączonej z rozbudową nowoczesnego 
parku maszynowego.
Interplastic świadczy usługi w zakresie:

CIĘCIE MATERIAŁÓW

Wykonujemy usługę cięcia laserem, wodą bądź też na piłach tarczowych i taśmowych. Ob-
sługujemy szeroką gamę materiałów poczynając od stali węglowej, poprzez stal nierdzewną, 
aluminium, miedź, tytan a kończąc na tworzywach sztucznych i drewnie. Dzięki zróżnicowa-
nej technologii jesteśmy przygotowani do cięcia profi li, rur, wałków i kształtowników z za-
chowaniem dużej dokładności i precyzji, jak również wycinać różnorodne kształty z arkuszy.
Dzięki zastosowaniu odpowiedniego oprzyrządowania jesteśmy w  stanie wycinać 
wszelkiego rodzaju otwory w profi lach, rurach i innych kształtownikach.

GIĘCIE NA PRASACH KRAWĘDZIOWYCH

Usługę gięcia wykonujemy z  zastosowaniem nowoczesnej prasy krawędziowej TruBend 
5130 fi rmy TRUMPF.
Gwarantujemy 100% powtarzalności kształtu i wymiarów wykonywanych detali

OBRÓBKA PLASTYCZNA RUR, KSZTAŁTOWNIKÓW I PROFILI

Oferujemy Państwu usługi z zakresu obróbki plastycznej między innymi takie jak:
 gięcie rur i profi li
 wykrawanie
 gięcie blach
 tłoczenie
 walcowanie

SPAWANIE

Oferujemy usługę spawania elementów mało jak i wielkogabarytowych ze stali nierdzew-
nych, konstrukcyjnych oraz aluminium metodami MIG/MAG i TIG.
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PRODUKCJA I USŁUGI

Zapraszamy do przesyłania zapytań ofertowych. Jesteśmy pewni, że sprostamy wszystkim Państwa wymaganiom, a nasza 

oferta będzie dla Państwa interesująca i konkurencyjna.

INNE PRACE ŚLUSARSKIE

Oferujemy wykonywanie drobnych prac ślusarskich takich jak wiercenie, fazowanie, szlifo-
wanie, gratowanie, wciskanie nitów i nitonakrętek itp.

WYTŁACZANIE I WTRYSKIWANIE TWORZYW 

TERMOPLASTYCZNYCH

Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z Klientami, którzy posiadają gotowe narzędzie 
(na przykład formę wtryskową) jak i z tymi, którzy jej nie mają a mają zapotrzebowanie na 
wyrób z tworzywa sztucznego.
W  celu przedstawienia szczegółowej oferty prosimy o  przesłanie zapytania ofertowego 
zawierającego rysunek detalu, rodzaj tworzywa, krotność formy oraz przewidywane ilości.

TRANSPORT

Firma Interplastic Roger Żółtowski dysponuje własną fl otą transportową. Jesteśmy w stanie odebrać materiał lub dostarczyć gotowe detale wg życzenia klienta.

MONTAŻ

Nasza wykwalifi kowana kadra monterska dysponuje doświadczeniem w montażu lekkim wykonywanym na stołach monterskich w naszej fabryce, jak i montażu bardziej zaawansowanym, 
włączając w to montaż u klienta (posiadamy uprawnienia do pracy na wysokościach)

MALOWANIE I INNE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

W naszej ofercie posiadamy również możliwość malowania proszkowego i na mokro we wszystkich dostępnych kolorach (palety RAL, NCS i inne). Dodatkowo nasza oferta obejmuje również 
innego rodzaju pokrycia antykorozyjne, takie jak: ocynk galwaniczny i ogniowy, anodowanie, chromowanie itp.

LAMINATY

Oferujemy wykonywanie laminatów na bazie żywic poliestrowych. Wykorzystujemy w tym 
celu surowców o najwyższej jakości. Stosujemy dwie metody wytwarzania laminatów: wtry-
skową tzw. lekki RTM i ręczną.
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