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Staramy się aby 

sprzedawane przez nas  

produkty były w 

atrakcyjnych cenach. 

Jeżeli 

znajdziesz produkt 
o identycznych parametrach 

jak w naszej ofercie, ale 

w niższej cenie – 

poinformuj nas o tym, a my 

postaramy się tak 

wynegocjować ceny z 

Producentem/Dostawcą 

aby obniżyć cenę i 

sprzedać Ci produkt 

taniej. 

 

 

 

Od 21-11-2008 r. 

nieprzerwanie uczestniczymy  

w programie Rzetelna Firma  

i udostępniamy szereg  

informacji świadczących  

o naszej wiarygodności. 

 
 

 

Ceny  w  ofercie zawierają  podatek  VAT 
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                     S P O R T                                              

 

 

 

SPRZĘT SPORTOWY: 
 
 

Drabinki gimnastyczne:  

UWAGA: Przy zamówieniu poniżej 3.000,00 zł. brutto doliczamy 200,00 zł. brutto  

do ceny towaru (częściowy zwrot kosztów dostawy od Producenta). 
 

   
Pojedyncze  - 1 pole ćwiczebne  szerokość  90 cm 

Podwójne  - 2 pola ćwiczebne szerokość      180 cm 

Wykonanie: 

Bok drabin z drewna iglastego 

Szczeble z drewna liściastego (Buk) (na życzenie klienta ze sklejki bukowej równoległo włóknistej)  

Spełniają wymagania normy EN 12346 i posiadają wymagany certyfikat. 

  
- Drabinka gimnastyczna pojedyncza:  

        - Drabinka gimnastyczna pojedyncza przedszkolna (sz)    2,00 x 0,60 m.             640,00 zł.  

        - Drabinka gimnastyczna pojedyncza młodzieżowa (sz)    2,42 x 0,70 m.             722,00 zł.  

        - Drabinka gimnastyczna pojedyncza (sz)        2,00 x 0,90 m.             673,00 zł. 

        - Drabinka gimnastyczna pojedyncza (sz)        2,20 x 0,90 m.             722,00 zł.  

        - Drabinka gimnastyczna pojedyncza (sz)        2,42 x 0,90 m.             771,00 zł.  

        - Drabinka gimnastyczna pojedyncza (sz)                          2,56 x 0,90 m.              853,00 zł.  

        - Drabinka gimnastyczna pojedyncza (sz)                          3,00 x 0,90 m.              935,00 zł.  
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 
ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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- Drabinka gimnastyczna podwójna: 
        - Drabinka gimnastyczna podwójna młodzieżowa (sz)       2,42 x 1,40 m.           1.247,00 zł. 

        - Drabinka gimnastyczna podwójna (sz)                    2,00 x 1,80 m.           1.082,00 zł.   

        - Drabinka gimnastyczna podwójna (sz)                    2,20 x 1,80 m.           1.214,00 zł.   

        - Drabinka gimnastyczna podwójna (sz)                          2,42 x 1,80 m.           1.279,00 zł.  

        - Drabinka gimnastyczna podwójna (sz)                             2,56 x 1,80 m.          1.329,00 zł.  

        - Drabinka gimnastyczna podwójna (sz)                             3,00 x 1,80 m.          1.493,00 zł.  

Elementy dodatkowe: 

   
         - Elementy do mocowania drabinek – typ E (sz)                                                  27,00 zł. / 1 szt.  

- Szczebel do drabiny pojedynczej (sz)                                                   43,00 zł. / 1 szt.  

- Szczebel do drabiny podwójnej (sz)                                                      87,00 zł. / 1 szt.  

 
 - Nakładka na drabinkę (sz)             378,00 zł. 

   
- Drążek do ćwiczeń na drabinkę – składany (sz)               574,00 zł. 

Urządzenie przeznaczone do ćwiczeń ogólnorozwojowych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych  

wpływających na wzmocnienie mięśni obręczy barkowej, mięśni brzucha oraz rozciąganie  

szczelin międzystawowych.  

Ruchome ramiona (dolne o dł. L1= 100 cm, górne o dł. L2 = 74 cm) umożliwiają regulację  

wysokości i odległości drążka od drabiny.  

Maksymalne statyczne obiążenie 120 kg.  

 
 - Drążek na drabinkę gimnastyczną (pg)            619,43 zł. 

Drążek o średnicy 30 mm. 

Wykonany ze sklejki równoległowarstwowej wzmocnionej wewnętrznie prętem stalowym. 

Ruchome ramiona umożliwiają regulację wysokości i odległości drążka od drabinki. 

Urządzenie przeznaczone do ćwiczeń ogólnorozwojowych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych. 
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- DRABINY W KONSTRUKCJI ZAMKNIĘTEJ (sz): 

   
 

   
 

1. Drabiny w konstrukcji zamkniętej - odmiany: 

    a/ Drabina 7 szczebli 220 x 90 cm 

    b/ Drabina 13 szczebli 220 x 90 cm  

    c/ Drabina z 2 szczeblami pionowymi 220 x 90 cm  

    d/ Drabina pozioma z 3 szczeblami poziomymi 81 x 99  cm  

2. Drabina kratowa -  linowa  220 x 90 cm  

3. Ściana wspinaczkowa 220 x 90 cm 

4. Drabina z regulowanym szczeblem, wałkiem tapicerowanym  i liną do    wspinania 220 x 90 cm 

Wyżej wymieniony sprzęt gimnastyczny może być użytkowany w dwóch wariantach: 

Wariant I  – pojedynczo  mocowane do ściany 

Wariant II – łączone z innymi elementami  w formy przestrzenne - całość mocowana do ściany  

i podłogi  a drabina pozioma  z 3 szczeblami stanowi górę formy. 

 

 - Drabinka o konstrukcji zamkniętej 2,20 x 0,90 m: 

   - z 2 szczebelkami pionowymi +  kpl. elementów mocujących       984,00 zł.  

   - 7 szczebli + kpl. elementów mocujących       1.083,00 zł.   

   - 13 szczebli + kpl. elementów mocujących       1.197,00 zł.  

   - krata liniowa + kpl. elementów mocujących      1.476,00 zł.   

   - 1 szczebel regulowany + linia + kpl. elementów mocujących    1.312,00 zł.   

   - ścianka wspinaczkowa + kpl. elementów mocujących                 2.034,00 zł.  

   - drabinka sufitowa – 3 szczeble           293,00 zł.   

 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 
ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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- ZESTAW GIMNASTYCZNY (sz): 

 
 

   
Zestaw gimnastyczny na bazie czworokąta o boku 1,80 m zamknięty na górze drabinką  

poziomą dwupolową tzw. „sufitową”. 

W skład zestawu wchodzi: 

1. Segment podwójny:  
A/ ścianka wspinaczkowa , 

B/ drążek pionowy 

2. Segment podwójny kratowy z liny 

3. Segment podwójny : 
A/ drabinka do przeplotów 

B/ lina do wspinania 

4. Segment podwójny:  
A/ drabinka gimnastyczna 

B/ lina do wspinania 

5. Drabina pozioma dwupolowa tzw. „ sufitowa” 
Spełnia wymogi normy PN-EN 12196:2001 ,PN-EN 913:2008 

Posiada certyfikat zgodności 

 

 - Zestaw gimnastyczny (sześcian 5-elementów) 200 x 200 x 200 cm                6.183,00 zł.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 

PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 
ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Ławki gimnastyczne: 
 

UWAGA: Przy zamówieniu poniżej 3.000,00 zł. brutto doliczamy 200,00 zł. brutto  

do ceny towaru (częściowy zwrot kosztów dostawy od Producenta). 
 

 
Wykonane z drewna iglastego, nogi drewniane lub stalowe posiadają stopki z gumy  

niebrudzącej podłoże. Nogi oraz kształtowniki stalowe – ocynkowane. Kształtowniki  

łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz  

bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone.  

Ławki posiadają zaczep umożliwiający zawieszenie na drabinkę lub skrzynię gimnastyczną.  

Ławki spełniają wymogi normy PN-N-97063 i posiadają wymagany certyfikat. 

   

- Ławka gimnastyczna - nogi metalowe  
        - Ławka gimnastyczna – nogi metalowe (sz)    2,00 x 0,22 x 0,30             558,00 zł.  

        - Ławka gimnastyczna – nogi metalowe (sz)     2,50 x 0,22 x 0,30             722,00 zł.  

        - Ławka gimnastyczna – nogi metalowe (sz)                 3,00 x 0,22 x 0,30             853,00 zł.  

        - Ławka gimnastyczna – nogi metalowe (sz)                3,50 x 0,22 x 0,30             945,00 zł.  

        - Ławka gimnastyczna – nogi metalowe (sz)                  4,00 x 0,25 x 0,30          1.099,00 zł.     

        - Ławka gimnastyczna – nogi metalowe (sz)              4,50 x 0,25 x 0,30          1.214,00 zł.  

        - Ławka gimnastyczna – nogi metalowe (sz)                5,00 x 0,25 x 0,30          1.296,00 zł. 

    

- Ławka gimnastyczna - nogi drewniane 
        - Ławka gimnastyczna – nogi drewniane (sz)    2,00 x 0,22 x 0,30             656,00 zł.  

        - Ławka gimnastyczna – nogi drewniane (sz)     2,50 x 0,22 x 0,30             788,00 zł.  

        - Ławka gimnastyczna – nogi drewniane (sz)                 3,00 x 0,22 x 0,30             945,00 zł.  

        - Ławka gimnastyczna – nogi drewniane (sz)               3,50 x 0,22 x 0,30          1.099,00 zł.  

        - Ławka gimnastyczna – nogi drewniane (sz)                 4,00 x 0,25 x 0,30          1.214,00 zł.     

        - Ławka gimnastyczna – nogi drewniane (sz)              4,50 x 0,25 x 0,30          1.411,00 zł.  

        - Ławka gimnastyczna – nogi drewniane (sz)                5,00 x 0,25 x 0,30          1.509,00 zł.  

- Ławka gimnastyczna rehabilitacyjna    2,50      1.216,00 zł. 

 - Elementy dodatkowe: 

        - Stopka do ławek metalowych okrągła fi 16 i fi 18 (sz)           20,00 zł. / 1 szt. 

        - Stopka do ławek metalowych kwadratowa (sz)                       20,00 zł. / 1 szt.  

        - Stopka do ławek drewnianych (sz)                         20,00 zł. / 1 szt. 
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Kozioł gimnastyczny: 
Kozioł gimnastyczny składa się z korpusu w kształcie graniastosłupa umocowanego  

na czterech nogach. Nogi umocowane są na stałe. Korpus wykonany z drewna klejonego  

pokrytego wyściółką /poliuretan – wtórnie spieniony/ i naturalną lub sztuczną skórą. Nogi  

kozła zakończone są kopytami gumowymi zapobiegającymi przesuwaniu się kozła podczas  

ćwiczeń. Dwie z nóg wyposażone są w kółka ułatwiające transport. Konstrukcja nóg zapewnia  

swobodną regulację wysokości położenia korpusu kozła w zakresie 90 cm do 130 cm . 

Spełnia wymogi normy PN-EN 12196 i posiada wymagany certyfikat.  

   
        - Kozioł gimnastyczny z regulowaną wysokością 0,90 x 1,30 (sz): 

  - pokrycie skay syntetyczny                              2.526,00 zł. 

     - pokrycie skóra naturalna                              2.657,00 zł. 

        - Stopka do kozła                    35,00 zł. 
 

Odskocznia: 
Odskocznia o konstrukcji wykonanej ze specjalnie profilowanej sklejki liściastej.  

Pokryta wykładziną dywanopodobną. 

Wymiary: 

 - długość 120 cm 

 - szerokość 60 cm 

 - wysokość czoła odskoczni 15 cm 

Posiada wymagany certyfikat.  

  
  - Odskocznia gimnastyczna „STANDARD” (sz)         1.017,00 zł. 
 

Równoważnia: 
1. – niska o długości 3 lub 4 m 

Belka równoważni wykonana jest z drewna iglastego klejonego. Powierzchnia  

belki równoważni pokryta jest materiałem antypoślizgowym. 

Belka umocowana jest na dwóch podstawach drewnianych. 

Spełnia wymogi normy PN-EN 12432 i posiada wymagany certyfikat.  

2. – wysoka o długości 3 lub 5 m z regulacją wysokości 

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 – Rolfiz 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.  

Spełnia wymogi normy PN-EN 12432 i posiada wymagany certyfikat. 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  
CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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       - Równoważnia niska długość 3m. bez regulacji oklejona wykładziną (sz)                             2.263,00 zł.  

       - Równoważnia niska długość 3m. bez regulacji lakierowana (sz)                                       1.952,00 zł.  

       - Równoważnia wysoka długość 3 m. z regulacją wysokości w zakresie 80-120 cm  

             + 2 wózki transportowe (sz)                             4.740,00 zł.  

       - Równoważnia wysoka długość 4 m. z regulacją wysokości w zakresie 80-120 cm  

             + 2 wózki transportowe (sz)                             5.330,00 zł.  

       - Równoważnia wysoka długość 5 m. z regulacją wysokości w zakresie 80-120 cm  

             + 2 wózki transportowe (sz)                             6.003,00 zł.  

 

UWAGA: Przy zamówieniu poniżej 3.000,00 zł. brutto doliczamy 200,00 zł. brutto  

do ceny towaru (częściowy zwrot kosztów dostawy od Producenta). 
 

Skrzynia gimnastyczna: 
Segmenty skrzyń wykonane są z drewna iglastego lub sklejki. Górny segment stanowi płyta  

wiórowa gr.18 mm, mata włókna kokosowego gr.40 mm, pianka PV 15 mm pokryta sztuczną  

lub naturalną skórą. W drugim segmencie od góry w szczycie znajduje się otwór umożliwiający  

zaczepienie ławki. Skrzynie dostępne w wersji z wózkiem transportowym lub bez wózka. 

Spełniają wymogi normy PN-EN 916 i posiadają wymagany certyfikat. 
 

        - Skrzynia gimnastyczna trapez (5-segmentowa) (sz): 

  - bez wózka, pokrycie skay syntetyczny                         3.248,00 zł.  

  - bez wózka, pokrycie skóra naturalna                             3.641,00 zł.  

    - z wózkiem 2-kołowym, pokrycie skóra syntetyczna                           3.592,00 zł.  

  - z wózkiem 2-kołowym, pokrycie skóra naturalna                           3.986,00 zł.  

  - z wózkiem 4-kołowym, pokrycie skóra syntetyczna                           3.986,00 zł.  

  - z wózkiem 4-kołowym, pokrycie skóra naturalna                           4.346,00 zł.  

         - Stopka do skrzyni gimnastycznej                20,00 zł.   

 
       - Skrzynia jednoczęściowa, przedszkolna            738,00 zł. 

 Wymiary: wysokość 57cm, szerokość 40cm, długość 68cm; 

 Skrzynia jednoczęściowa; 

 Skrzynia wykonana ze sklejki iglastej; 

 Górny segment stanowi płyta wiórowa gr.18 mm, mata włókna kokosowego gr.40 mm,  

pianka PV 15 mm pokryta sztuczną lub naturalną skórą. 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   
www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  
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- PIŁKA NOŻNA: 

 
       - Bramka do piłki nożnej SENIOR stalowa 7,32 x 2,44 m                                                 3.517,80 zł 

Bramka przenośna aluminiowa SENIOR 7,32x2,44m lakierowana  

(na dowolny kolor z palety RAL). Wymiary bramki: 7,32x2,44m,  

głębokość do wyboru 80/200 lub 80/300 (góra/dół). 

Profil wzmocniony - żebrowany 100x120mm. 

Bramka z pałąkami aluminiowymi składanymi. 

Rama główna bramki łączona ze słupkami w narożach za pomocą 

specjalnego elementu stalowego z możliwością demontażu. 

W zestawie odkosy stalowe galwanizowane łączące poprzeczkę górną z pałąkiem. 

Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (w zestawie). 

Zgodność z przepisami do gry w piłkę ręczną oraz normą PN-EN 749-2006. 

Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. 

 

 
        - Bramka do piłki nożnej SENIOR aluminiowa 7,32 x 2,44 m                                        3.903,11 zł. 

Bramka przedłużana - montowana w tulejach lub betonowana.  

Wymiary bramki: 7,32x2,44m.Profil wzmocniony - żebrowany 100x120mm. 

Bramka z odciągami stalowymi ocynkowanymi z tulejami oraz z poprzeczką dolną stalową ocynkowaną.  

Rama główna bramki łączona ze słupkami w narożach za pomocą specjalnego elementu stalowego z 

możliwością demontażu. 

Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (w zestawie). 

Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 749-2006. 

Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. 

 
        - Bramka do piłki nożnej JUNIOR aluminiowa 5 x 2 m                                       2,611,29zł.   

Wymiary bramki: 5x2m, głębokość 80/150cm (góra/dół). 

Profil wzmocniony - żebrowany 100x120mm.Bramka z pałąkami aluminiowymi  

składanymi. Rama główna bramki spawana w narożach, łączona ze słupkami  

za pomocą specjalnego elementu stalowego z możliwością demontażu. 

W zestawie odkosy stalowe galwanizowane łączące poprzeczkę górną z pałąkiem.  

Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego  

(w zestawie).Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 749-2006. 

Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. 
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   - Tuleja do bramek stalowych SENIOR i JUNIOR ocynkowana (pg)                    135,30 zł.  

Tuleja do bramek aluminiowych; 

Wymiary - wys:46cm, wymiar wewnętrzny tulei: 123 x 103mm; 

Wykonana z aluminium; 

Dekielek dokupowany jest oddzielnie. 

 

  
 - Bramka mini 120 x 180, aluminiowa, przedłużona (pg)    1.210,93 zł.  

Wymiary bramki: 1,2 x 1,8m m głębokość 70cm; 

Kwadratowy profil aluminiowy 80x80mm; 

Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego  

(haczyki w zestawie); 

Pałąki podtrzymujące siatkę montowane na stałe; 

Bramka przedłużana do mocowania w tulejach 

Bramka wykonana z surowego profilu aluminiowego - bez lakieru; 

Cena nie obejmuje siatki. 

 
      - Siatki do bramki piłki nożnej SENIOR i JUNIOR: 

  - Siatka do bramek SENIOR standard, na pałąkach (pg)         239,85 zł.  

  - Siatka do bramek SENIOR standard, głębokość 2 m (pg)         336,13 zł.   

  - Siatka do bramek JUNIOR standard (pg)           246,00 zł.  

 

         - Wózek do oznaczania linii – kreda (pg)                 1.117,05 zł.  
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 - Tablica taktyczna piłka nożna (pg)            53,90 zł.  

Tablica Taktyczna 

Niezbędna dla każdego trenera, który chce jasno przedstawić założenia taktyczne 

oraz rozrysować formację zespołu przed i w trakcie meczu. 

W zestawie: 

• Dwustronna tablica do planowania strategii 

• Suchościeralny marker przyczepiany na rzep 

• Wymiary 23 cm x 40 cm 

 
 -Tablica taktyczna 60 x 45 cm piłka nożna (pg)           170,00 zł. 

- Poręczna torba do przenoszenia i magazynowania tablicy. 

- Posiada regulowany pasek na ramię. 

- Z przodu dwie małe kieszonki, zapinane na rzep. 

- Torba zapinana na suwak. 

- Wymiary 60x45x7,5 cm 

 
 - Tablica taktyczna piłka nożna duża (pg)            108,90 zł.  

Tablica taktyczna do piłki nożnej. 

Tablica do powieszenia na ścianie w szatni. Służy do planowania strategii. 

Niezbędna dla każdego trenera, który chce jasno przedstawić założenia taktyczne oraz  

rozrysować formację zespołu przed meczem. 

W zestawie marker, komplet magnesów w dwóch kolorach oraz gąbka. 

Wymiary 90 cm x 60 cm 

 
 - Piłkarskie płotki treningowe (pg)              38,50 zł. 

- Używane przez kluby jako część wyposażenia treningowego, 

 wykorzystywanego do poprawy 

 koordynacji ruchowej, poprawy szybkości i przyspieszenia. 

- Płotek jest samowstający- po zahaczeniu przez ćwiczącego  
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            - Mur piłkarski ELITE 180cm                                                                                                 90,00 zł. 

Najwyższej jakości mur piłkarski Yakimasport ELITE 180cm. 

- Wykonany z wytrzymałego wysokiej jakości tworzywa  

Gumowo - plastilkowego. 

- Odporny na uszkodzenia. Przy trafieniu piłką mur wygina się 

 amortyzując uderzenie i powraca do poprzedniej pozycji. 

- Możliwość dokupienia wózka, który umożliwia wykorzystanie muru na 

 sztucznej nawierzchni lub hali. 

- Dostępne kolory: żółty lub czerwony. W przypadku nie podania koloru, wysyłany losowo. 

- Cena dotyczy jednej postaci. 

wraca do pozycji pierwotnej. 

- Wysokość: 30 cm. szerokość: 46 cm. 

- Waga: 0,88kg 

 

 
 - Drabinka koordynacyjna 4 m (pg)               59,40 zł.  

Drabinka koordynacyjna 

Wiele klubów wykorzystuje drabinkę do budowania szybkości oraz zwinności w nowoczesnym  

codziennym treningu. 

Ćwiczenia z drabinką kształtują również przyspieszenie i koordynację zawodników. 

Drabinka składa się z 10 pól oraz ma 4 metry długości. Jest dostarczana z poręcznym workiem  

do przenoszenia i magazynowania. 

 - Drabinka koordynacyjna 6 m               82,50 zł. 

 - Drabinka koordynacyjna 8 m             108,90 zł. 

 
 - Guma do treningu szybkościowego (pg)            218,90 zł. 

Guma zapewnia doskonały trening szybkości i siły zawodnika. 

Wykonana jest z trwałego materiału i posiada dodatkowe zabezpieczenie gumy kaftanem, który  

zabezpiecza przed ewentualną kontuzją. 

 
 - Spadochron do treningu szybkościowego (pg)           130,90 zł. 

Spadochron  to przyrząd do treningu szybkościowego przy wykorzystaniu oporu powietrza. 

Mocujemy na tułowiu zawodnika pas na którego końcu zamontowany jest spadochron.  

W czasie biegu spadochron otwierając  się stawia opór powietrza który zmusza osobę  

trenującą  do większego wysiłku przez co  poprawiamy kondycję zawodnika. 

Model składa się z dwóch spadochronów co powoduje znacznie większy opór. 
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 - Taśma do treningu szybkościowego (pg)            82,50 zł.  

Taśma do treningu szybkościowego. 

Taśma zapewnia doskonały trening szybkości i siły zawodnika. 

Wykonana jest z trwałego materiału i posiada dodatkowe wzmocnienia na szwach dzięki  

czemu może być używana przez bardzo silnych zawodników. 

Jest mocowana na plecach zawodnika ćwiczącego, co nie powoduje obciążenia kręgosłupa. 

 

- UNI HOKEJ: 

 - Bramka 60 x 90 cm. (s)                      220,00 zł.  

Bramka stalowa, składana z siatką. 

         - Kij SPEED dziecięcy 90 cm. (s)            24,00 zł. / 1 szt. 

Kij treningowy dziecięcy. Kolor do uzgodnienia.  

 - Kij SPEED młodzieżowy 100 cm. (s)           27,00 zł. / 1 szt. 

Kij treningowy młodzieżowy. Kolor do uzgodnienia.  

 - Kij KARHU SPEED BLACK (s)           72,00 zł.  / 1 szt. 

Bez owijki, łopatka prosta ażurowa.  

  

     
- Piłeczka – 6 szt. (s)                          38,00 zł.   

  - Krążek czerwony (s)              10,00 zł.   

- Pachołek 6 cm (s)               12,00 zł.  

Wysokość 6 cm.  
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- PIŁKA RĘCZNA: 

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

            do mocowania na talerzykach lub na szpilkach (pg)                           2,232,45 zł.  

Bramka 3,0 x 2,0 m do piłki ręcznej ALU, przenośna może być mocowana w salach 

gimnastycznych lub na zewnętrznych boiskach trawiastych. Rama bramki w biało-czerwone  

pasy, wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego 80 x 80 mm; głębokość 80 x 100 cm.  

Pałąki bramki wykonane z aluminiowych rur o śr. 2,5 cm. Bramka dzięki niedużej wadze,  

specjalnym Na specjalne zamówienie głębokość bramki może wynosić 50 cm. 

 

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

            do mocowania na tulejach (pg)                              2.300,70 zł.  

Bramka 3,0 x 2,0 m do piłki ręcznej ALU, przedłużana mocowana w tulejach na boiskach  

zewnętrznych boiskach lub w halach sportowych. Rama bramki w biało-czerwone pasy,  

wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego 80 x 80 mm; głębokość 80 x 100 cm.  

Na specjalne zamówienie głębokość bramki może być zmieniona. 

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

            do mocowania w tulejach (pg)                    1.586,70 zł.  

Bramka do piłki ręcznej przedłużana profesjonalna stalowa cynkowana  

ogniowo i oklejona. Bramka przedłużana - montowana w tulejach lub  

betonowana.Wymiary bramki: 3x2m, głębokość 80/100 (góra/dół). 

Profil 80x80mm.Bramka z pałąkami stalowymi cynkowanymi ogniowo  

stałymi.Rama główna bramki spawana w narożach, łączona ze słupkami za pomocą  

specjalnego elementu stalowego z możliwością demontażu. 

W zestawie odkosy stalowe galwanizowane łączące poprzeczkę górną z pałąkiem. 

Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (w zestawie). 

        
- Tuleja do bramki piłki ręcznej, ocynkowana (pg)          100,10 zł.  

Tuleja do bramki do piłki ręcznej. Służy do obsadzenia bramek przedłużanych do piłki  

ręcznej (aluminiowych i stalowych). Dzięki tulei bramkę można w łatwy sposób montować  

i demontować. Wyposażona dodatkowo w dekielek zabezpieczający otwór tulei po wyjęciu  

bramki. Wykonana ze stali, cynkowana - długość 35 cm. 
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- Siatki do bramki piłki ręcznej: 
 

- Siatka do bramki do piłki ręcznej; głębokość 50 cm (pg)         126,00 zł.  

 

  - Siatka do bramki do piłki ręcznej PE grubość splotu 3 mm,  

głębokość 80/100 cm z łapaczem (pg)          298,34 zł. 

 
 

   

 - Piłki ręczne różnych marek  
          - Piłka ręczna       od                                 98,89 zł.  

           

- KOSZYKÓWKA: 

         
- Stojak do koszykówki na boisko, ocynkowany, wysięg 160 cm (pg)                       1.628,00 zł.  

Stojak do koszykówki na boisko wykonany jest w kwadratowego profilu stalowego  

100 x 100 x 3 mm, cynkowany ogniowo, wysięg 160 cm. W tylnej części posiada dwa  

wsporniki przytrzymujące tablice koszykówki. Stojak przeznaczony jest do betonowania  

na stałe lub montowania w tulei montażowej. Stojak ma możliwość zawieszenia różnego  

rodzajów tablic i obręczy do koszykówki. Certyfikat bezpieczeństwa B. 

        
- Stojak do koszykówki na boisko, ocynkowany, wysięg 120 cm (pg)                       1.485,00 zł.  

Stojak do koszykówki na boisko wykonany jest w kwadratowego profilu stalowego  

100 x 100 x 3 mm, cynkowany ogniowo, wysięg 120 cm. W tylnej części posiada dwa  

wsporniki przytrzymujące tablice koszykówki. Stojak przeznaczony jest do betonowania  

na stałe lub montowania w tulei montażowej. Stojak ma możliwość zawieszenia różnego  

rodzajów tablic i obręczy do koszykówki. Certyfikat bezpieczeństwa B. 
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 - Stojak do koszykówki na dwóch ramionach 160 cm (pg)                            2,640,00 zł.  

Stojak do koszykówki stalowy cynkowany ogniowo, o wysięgu 160 cm, dwusłupowy;  

tuleje montażowe w komplecie. 
 

 
 - Zestaw do koszykówki (pg)                      1.538,90 zł.  

Zestaw do koszykówki  ulicznej, przydomowej. szkolnej. 

Stalowy słup -malowany proszkowo o średnicy 90 mm,składany z 3 części. 

Sztywny wysięgnik -przymocowany do słupa za pomocą dwóch U-śrub, które pozwalają  

zamocować tablicę z obręczą na żądanej wysokości . 

Tablica prostokątna -wykonana z polipropylenu, wymiary 120 x 90 cm, grubość 5 cm. 

Obręcz - europejski rozstaw otworów (110 x 90 mm), 

wykonana z pełnego pręta stalowego ø17 mm, podpory obręczy wykonane z pręta stalowego  

ø13 mm,tylna blacha o grubości 5 mm, 

malowana proszkowo, 

W komplecie z siatką (12 zaczepów), 

Plastikowa podstawa balastowa -wypełniana wodą (130 l) lub piaskiem (210 kg),trzy punkty  

zakotwiczenia w podłożu 

dla zapewnienia dodatkowej stabilizacji. 

Słup ma możliwość odchylenia do tyłu(w tej pozycji wymaga miejsca magazynowania o wysokości  

200 cm). 

Na zamówienie osłona słupa. 

Wytrzymuje obciążenie 240 kg. 

 
- Tuleja do stojaka koszykówki ocynkowana (pg)          148,83 zł. 

Przeznaczona do montażu stojaka do koszykówki, wykonana z profilu stalowego  

110 x 110 x 3 mm o długości 80 cm. Cynkowana. 

 
 -Tuleja do stojaka koszykówki dwusłupowego (pg)          148,83 zł. 

Tuleja do stojaków jednosłupowych, wykonana z profilu stalowego110x110x3 mm 

o długości 50cm. Cynkowana. 
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         - Tablica do koszykówki z pleksi (szkła akrylowego) 105 x 180 cm 

             profesjonalna (pg)                                 2.218,92 zł.  

Tablica do koszykówki o wymiarach 180 x 105 cm, wykonana ze szkła akrylowego  

(pleksi) o gr 10 mm. Tablicę wzmacnia metalowa rama, malowana na dowolny kolor  

wg życzenia klienta. Tablicę z pleksi można montować na salach gimnastycznych  

(na konstrukcjach naściennych i podwieszanych), jak również na boiskach zewnętrznych  

(na stojakach). Tablica z pleksi jest przystosowana również do zamontowania na urządzeniu  

do regulacji wysokości zawieszenia tablicy. 

 
         - Tablica do koszykówki z pleksi (szkła akrylowego) 90 x 120 cm (pg)                     1.488,30 zł.  

Tablica do koszykówki o wymiarach 90x120 cm, wykonana z pleksi (szkła akrylowego)  

o grubości 10 mm. Tablicę wzmacnia metalowa rama, malowana na dowolny kolor, wg  

życzenia klienta. Tablicę z pleksi można montować na salach gimnastycznych (na konstrukcjach 

naściennych), jak również na boiskach zewnętrznych (na stojakach). Tablica z pleksi jest  

przystosowana również do zamontowania na urządzeniu do regulacji wysokości tablicy.  

 
         - Tablica do koszykówki laminowana, z żywic epoksydowych 90 x 120 cm (pg)      605,00 zł.  

Tablica do koszykówki laminowana z żywic epoksydowych. Dzięki solidnej konstrukcji  

nadaje się do użytku na zewnątrz i wewnątrz. Idealna do szkól i na obiekty sportowe.  

Wymiar 90 x 120 cm  

 

 - Tablica do koszykówki laminowana, z żywic epoksydowych 105 x 180 cm (pg)      880,00 zł.  

Tablica do koszykówki laminowana z żywic epoksydowych. Dzięki solidnej konstrukcji  

nadaje się do użytku na zewnątrz i wewnątrz. Idealna do szkół i na obiekty sportowe.  

Wymiar 105 x 180 cm 

 
         - Tablica do koszykówki stalowa, kratkowa 120 x 90 cm (pg)      1,055,34 zł.  

Tablica wykonana jest w całości ze stali w kształcie kratki. Dzięki ocynkowaniu odporna  

na warunki atmosferyczne, zabezpieczona przed korozją. Polecana na boiska zewnętrzne.  

Wymiary 90x120 cm  
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 -Tablica do koszykówki stalowa, kratkowa 105x180 cm (pg)      1.406,90 zł. 

Tablica wykonana jest w całości ze stali w kształcie kratki. Dzięki ocynkowaniu odporna  

na warunki atmosferyczne, zabezpieczona przed korozją. Polecana na boiska zewnętrzne.  

Wymiary 105x180 cm 

 

 - Obręcz do kosza wzmocniona (pg)            189,42 zł.  

Obręcz do kosza wzmocniona wykonana z pręta metalowego, malowana proszkowo na kolor 

pomarańczowy. Przystosowana do mocowania siatki zarówno turniejowej, jak również  

łańcuchowej.  

 

- Obręcz uchylna, profesjonalna (z siłownikiem sprężynowym) (pg)      268,84 zł.  

Obręcz do kosza uchylna, profesjonalna z siłownikiem sprężynowym, malowana proszkowo  

na kolor pomarańczowy. Przystosowana do mocowania siatki zarówno turniejowej, jak również 

łańcuchowej. Dzięki specjalnemu siłownikowi sprężynowemu umożliwia „wieszanie” na niej  

zawodników, bez obawy przez jej uszkodzeniem. Obręcz uchylna, profesjonalna, z siłownikiem 

sprężynowym stosowana jest w większości hal w rozgrywkach ligowych.  

 

 - Obręcz ocynkowana standardowa (pg)          216,48 zł.  

Obręcz do kosza cynkowana standardowa. Przeznaczona głownie na boiska zewnętrzne. Dzięki 

ocynkowaniu odporna na warunki atmosferyczne. Dodatkowo polecamy: Stojak do koszykówki  

Tablice do koszykówki. Siatka łańcuchowa  

  
 - Obręcz uchylna, profesjonalna, cynkowana (pg)        419,43 zł. 

Obręcz do kosza uchylna - cynkowana. Przeznaczona głownie na boiska zewnętrzne. Dzięki  

ocynkowaniu odporna na warunki atmosferyczne. Dodatkowo polecamy: Stojak do koszykówki  

Tablice do koszykówki. Siatka łańcuchowa. 

          
 - Konstrukcja do tablicy, składana na ścianę L = 100 cm (pg)       WYCENA INDYWIDUALNA   

Bezpieczna konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo na dowolny kolor wg życzeń klienta,  
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mocowana do ściany, filarów lub innych specjalnych konstrukcji pionowych. Konstrukcje  

naścienne o długości do 1 m stosuje się na mniejszych salach, bądź na boiskach bocznych.  

Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic oraz mechanizmu regulacji wysokości.  

Konstrukcja składana umożliwia złożenie tablicy koszykówki w poziomie na ścianę za pomocą  

specjalnych uchwytów. Złożona konstrukcja nie stanowi w takim wypadku przeszkody w  

wykorzystaniu sali do innych celów. Posiada ona również specjalną blokadę zabezpieczą przed 

samoczynnym złożeniem i rozłożeniem. Certyfikat bezpieczeństwa "B" 

 

- Konstrukcja do mocowania tablicy, składana L = 120 cm (pg) WYCENA INDYWIDUALNA   

Bezpieczna konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo na dowolny kolor wg życzenia klienta,  

mocowana do ściany, filarów lub innych specjalnych konstrukcji pionowych. Konstrukcje  

naścienne o długości do 1,2 m stosuje się na mniejszych salach, bądż jako konstrukcje boisk  

bocznych. Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic oraz mechanizmu regulacji  

wysokości. Konstrukcja składana umożliwia złożenie tablicy koszykówki w poziomie na ścianę  

za pomocą specjalnych uchwytów. Złożona konstrukcja nie stanowią w takim wypadku przeszkody  

w wykorzystaniu sali do innych celów. Konstrukcja naścienna posiada specjalną blokadę zabezpieczą  

przed samoczynnym złożeniem i rozłożeniem. Certyfikat bezpieczeństwa "B". 

 

- Konstrukcja do tablicy, składana na ścianę L = 150 cm (pg)      WYCENA INDYWIDUALNA   

Bezpieczna konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo na dowolny kolor wg życzenia klienta,  

mocowana do ściany, filarów lub innych specjalnych konstrukcji pionowych. Konstrukcje  

naścienne składane o długości do 1,5 m stosuje się na salach gimnastycznych jako konstrukcje  

boisk głównych lub bocznych. Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic oraz  

mechanizmu regulacji wysokości tablicy. Konstrukcja składana umożliwia złożenie tablicy  

koszykówki w poziomie na ścianę za pomocą specjalnych uchwytów. Złożona konstrukcja nie  

stanowią w takim wypadku przeszkody w wykorzystaniu sali do innych celów. Posiada ona  

również specjalną blokadę zabezpieczą przed samoczynnym złożeniem i rozłożeniem. Certyfikat 

bezpieczeństwa "B". 

 

- Konstrukcja do mocowania tablicy, stała L = 60 cm (pg)     WYCENA INDYWIDUALNA   

Bezpieczna konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo na dowolny kolor wg życzeń klienta,  

mocowana do ściany, filarów lub innych specjalnych konstrukcji pionowych. Konstrukcje  

naścienne o długości 0,6 m stosuje się na mniejszych salach, bądź na boiskach bocznych.  

Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic oraz mechanizmu regulacji wysokości.  

Konstrukcje wytwarzane są na zamówienie, z uwzględnieniem wszelkich. 

Certyfikat bezpieczeństwa "B" 

 

- Konstrukcja do mocowania tablicy, stała L = 120 cm (pg)         WYCENA INDYWIDUALNA   

Bezpieczna konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo na dowolny kolor wg życzeń klienta,  

mocowana do ściany, filarów lub innych specjalnych konstrukcji pionowych. Konstrukcje  

naścienne o długości 1,2 m stosuje się na mniejszych salach, bądź na boiskach bocznych.  

Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic oraz mechanizmu regulacji wysokości.  

Konstrukcje wytwarzane są na zamówienie, z uwzględnieniem wszelkich. 

Certyfikat bezpieczeństwa "B" 
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- Konstrukcja do mocowania tablicy, stała L = 220 cm (pg)           WYCENA INDYWIDUALNA 

Bezpieczna konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo na dowolny kolor wg życzeń klienta,  

mocowana do ściany, filarów lub innych specjalnych konstrukcji pionowych. Konstrukcje  

naścienne o długości 2,2 m stosuje się na salach gimnastycznych jako konstrukcje boisk  

głównych lub bocznych. Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic oraz  

mechanizmu regulacji wysokości. Konstrukcje wytwarzane są na zamówienie, z uwzględnieniem  

wszelkich. Certyfikat bezpieczeństwa "B" 

 

- Konstrukcja do mocowania tablicy, stała L = 300 cm (pg)           WYCENA INDYWIDUALNA  

Bezpieczna konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo na dowolny kolor wg życzeń klienta,  

mocowana do ściany, filarów lub innych specjalnych konstrukcji pionowych. Konstrukcje  

naścienne o długości 3 m stosuje się na salach gimnastycznych jako konstrukcje boisk głównych  

lub bocznych. Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic oraz mechanizmu regulacji 

wysokości. Konstrukcje wytwarzane są na zamówienie, z uwzględnieniem wszelkich. Certyfikat 

bezpieczeństwa "B"                                         

 
- Siateczka łańcuchowa do obręczy (pg)              88,00 zł.  

 
- Siatka do obręczy turniejowa (pg)             27,50 zł.  

 

- Osłona słupa do koszykówki h = 200 cm (pianka PU, skay) (pg)       220,00 zł.  

 

 - Osłona dolnej krawędzi tablicy 180 x 105 cm (pg)         378,84 zł.  

W celu poprawienia bezpieczeństwa grających zawodników dolne i boczne krawędzie tablicy  

zabezpiecza się osłonami z mikrogumy.  

 

 - Osłona dolnej krawędzi tablicy 120 x 90 cm (pg)          311,19 zł.  

W celu poprawienia bezpieczeństwa grających zawodników dolne i boczne krawędzie tablicy  

zabezpiecza się osłonami z mikrogumy. 
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 - Piłki koszowe różnych marek: 

          - Piłka koszowa            od        31,88 zł.   

            

- SIATKÓWKA: 

        
- Słupki do siatkówki wielofunkcyjne, stalowe z naciągiem śrubowym (pg)               885,60 zł.  

Słupki do siatkówki wykonane z profili stalowych fi 76 mm. Słupki stalowe wykorzystuje  

się najczęściej na boiskach zewnętrznych. Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w  

zakresie 1,07-2,43 m umożliwia wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona.  

Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami 

zaczepowymi siatki. Słupki malowane są proszkowo na kolor niebieski lub zielony. Na życzenie  

klienta możliwość ocynkowania słupków. W celu poprawienia bezpieczeństwa grających  

zawodników na słupki nakładane są osłony. 

 
         - Słupki do siatkówki wielofunkcyjne aluminiowe z naciągiem śrubowym (pg)   1.525,20 zł.  

Słupki do siatkówki aluminiowe montowane są w tulejach podłogowych, które po wyjęciu  

słupka przykrywane są deklem. Słupki aluminiowe najczęściej wykonane są z profilu  

owalnego 100x120 mm. Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m  

umożliwia wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona. Komplet składa  

się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi  

siatki.  

 
- Słupek środkowy uniwersalny aluminiowy (pg)        1.635,90 zł. 

Słupek środkowy do siatkówki aluminiowy owalny posiada zaczepy siatki symetrycznie  

rozmieszczone z dwóch stron. Słupek środkowy wykorzystuje się do utworzenia w małych  

salach sportowych dwóch poprzecznych boisk treningowych do siatkówki.  

 
 - Słupki do siatkówki profesjonalne z wewnętrznym naciągiem (pg)     2.337,00 zł. 

Profesjonalne słupki wykonane ze specjalnie wzmacnianego profilu aluminiowego 

117 x 71 cm. Powierzchnia słupków anodowana. 
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Naciąg ukryty wewnątrz słupka. 

Płynna regulacja wysokości w zakresie tenis ziemny (106cm) ,  

badminton (155cm), siatkówka damska (224cm)  siatkówka męska (243cm). 

 

        - Tuleja do słupków stalowych cynkowana (pg)                       96,00 zł.  

Tuleja stalowa okrągła o wymiarach 8,8 cm x 35 cm, gr. ścianki 3 mm, cynkowana. Tuleja  

przeznaczona do montażu słupków stalowych do siatkówki, umożliwia ich łatwy montaż  

i demontaż na boisku. Tuleja oferowana w komplecie z dekielkiem, który służy do zakrycia  

otworu po wyjęciu słupków.  

 
- Tuleja do słupków aluminiowych cynkowana (pg)          125,00 zł.  

Tuleja stalowa o wymiarach 13,3 cm x 46 cm, gr. ścianki 3 mm, cynkowana. Tuleja  

przeznaczona do montażu słupków aluminiowych do siatkówki, umożliwia ich łatwy 

montaż i demontaż na boisku. Tuleja oferowana w komplecie z dekielkiem, który służy  

do zakrycia otworu po wyjęciu słupków.  

 
 - Tuleja montażowa do słupków profesjonalnych (pg)          121,77 zł. 

Tuleja do profesjonalnych słupków aluminiowych z wewnętrznym naciągiem.  

Wymiary - wys:46cm, wymiar wewnętrzny : 119 x 73mm.Tuleja oferowana w komplecie  

z dekielkiem, który służy do zakrycia otworu po wyjęciu słupków.  

 

- Pierścień + dekiel o średnicy fi. 180mm (pg)           189,44 zł.  

Pierścień z deklem przeznaczony do montażu na salach gimnastycznych do zakrycia otworu  

po tulejach słupków do siatkówki lub tenisa. Pierścień obsadzany jest w podłożu za pomocą śrub 

montażowych, dekiel dopasowany jest ściśle do wyfrezowanego kantu pierścienia. Oba elementy 

cynkowane ogniowo. 

 
- Osłony do słupków do siatkówki profesjonalne (pg)          378,84 zł.  

Osłony na słupy do siatkówki wykonane są z gąbki osłoniętej dodatkowym materiałem w  

kolorze żółtym lub niebieskim o wysokości 200 cm. Całość zamocowana jest na rurze PCV.  

Dzięki osłonom zwiększa się bezpieczeństwo związane z użytkowaniem słupków.  

 

 - Osłona standardowa słupka do siatkówki (pg)           220,00 zł.  

Osłona słupka wykonana jest z pianki poliuretanowej, obszytej materiałem plandekowym  

lub PCV. Grubość 5 cm, wysokość 200 cm. Montowana jest za pomocą pasków z rzepami  

wokół słupka siatkówki lub stojaka do koszykówki. 

 

 



Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

    Strona 23 z 54 

 

 

 

 

- Listwy wielofunkcyjne na ścianę do siatkówki, tenisa i badmintona (pg)    1.055,34 zł.  

Listwy naścienne stosuje się w wąskich salach lub tam gdzie nie można naruszać podłogi  

w obawie przed uszkodzeniem znajdujących pod nią np. instalacji grzewczych. Listwy  

naścienne mocowane są do ściany za pomocą śrub. Łatwość montażu sprawia, że można  

je zamontować bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu. 

 
 - Siatka do siatkówki czarna lub biała z antenkami (pg)          220,00 zł.  

Siatka ma długość 9,5 m, szerokość 1 m. Oferowana jest wraz z linkami naciągowymi siatki  

(góra stal, dół polipropylen) oraz antenkami.  

 
 - Siatka do siatkówki profesjonalna, wzmacniane boki, obszycie z 4 stron  

+ antenki (pg)                150,00 zł. 

Siatka ma długość 9,5 m, szerokość 1 m. Oferowana jest wraz z linkami naciągowymi (góra  

miękka stal, dół polipropylen) oraz antenkami. Wzmocniona z czterech stron. Kolor biały. 

 

 - Siatka do siatkówki profesjonalna, wzmacniane boki, obszycie z 4 stron  

+ antenki (pg)               170,00 zł.  

Siatka ma długość 9,5 m, szerokość 1 m. Oferowana jest wraz z linkami naciągowymi (góra  

miękka stal, dół polipropylen) oraz antenkami. Wzmocniona z czterech stron. Kolor czarny. 

 
 

  
 - Przyrząd do pomiaru wysokości siatki (pg)            267,89 zł.  

Przyrząd teleskopowy do mierzenia wysokości siatki, aluminiowy (składany) 

Niezbędne wyposażenie każdego sędziego i obsługi technicznej. 
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- Stanowisko dla sędziego siatkówki stalowe z regulacją wysokości (pg)    1.917,20 zł. 

Stanowisko sędziowskie wykonane jest z rur stalowych malowanych metodą proszkową.  

Wyposażone jest w bezstopniową regulację wysokości podestu, umożliwiające usytuowanie  

stanowiska na odpowiedniej wysokości. Dodatkowym atutem jest system jezdny stanowiska  

pozwalający na łatwe przemieszczanie po zakończeniu gry.  

 
 - Linie wyznaczające pole do siatkówki (pg)           215,60 zł.  

 Wymiary 9x18m; 

 Pole wykonane jest z płaskiej liny o szerokości 50mm; 

 W skład kompletu dodatkowo wchodzą szpilki montażowe, które są wbijane w podłoże; 

 Dzięki solidnemu wykonaniu doskonale odznaczają się na boisku. 

  
 - Piłki siatkowe różne rodzaje: 

          - Piłka siatkowa            od        64,90 zł.  

           

 

- SIATKÓWKA PLAŻOWA: 

 
- Siatka do siatkówki plażowej z antenkami (pg)           407,00 zł.  

Siatka do siatkówki plażowej bezwęzłowa w kolorze czarnym, obszycie kolorowe.  

Grubość splotu 3 mm. Siatka posiada wzmacniane boki oraz atenki. Wymiary siatki: 8,5 x 1 m,  

długość linki mocującej 11,5 m, wielkość oczka 10 x 10 cm. 

  
 - Siatka do siatkówki plażowej, profesjonalna (pg)          378,84 zł. 

Siatka do siatkówki plażowej bezwęzłowa w kolorze czarnym, obszycie kolorowe.  

Grubość splotu 3 mm. Siatka posiada wzmacniane boki oraz atenki. Wymiary siatki: 8,5 x 1 m,  

długość linki mocującej 10,7 m, wielkość oczka 10 x 10 cm. Siatka wyposażona w boczne usztywnienie. 
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 - Linie wyznaczające pole do siatkówki plażowej (pg)          189,42 zł.  

 Wymiary 8x16m; 

 Pole wykonane jest z płaskiej liny o szerokości 50mm; 

 W skład kompletu dodatkowo wchodzą szpilki montażowe, które są wbijane w piasek; 

 Dzięki solidnemu wykonaniu doskonale odznaczają się na boisku. 

     
 - Piłki siatkowe różne rodzaje: 

          - Piłka siatkowa            od        64,90 zł.  

 

 

- BADMINTON: 

 
Słupki do badmintona stalowe                                                                                                            947,10 zł 

Długość słupka - 1,8m;  

Wykonane z profilu stalowego 40x40mm, cynkowane; 

Mocowane w tulejach osadzonych w podłożu hali lub kortu 

Zgodność z normą PN-EN 1509:2008; 

Cena obejmuje 2 słupki bez tulei. 

 
       - Słupki do badmintona z przeciwwagą cynkowane (pg)                  1.870,00 zł.   

Wykonane ze stali, słupki cynkowane ogniowo. Wysokość słupka jest regulowana za pomocą  

wykręcanej stopki. Posiadają kółka umożliwiające transport.  

       - Słupki do badmintona z przeciwwagą malowane (pg)                  1,485,00 zł. 

 
 - Linie wyznaczające pole do badmintona (pg)          135,30 zł.   

 Wymiary 13,4x6,1m; 

 Pole wykonane jest z płaskiej liny o szerokości 50mm; 

 W skład kompletu dodatkowo wchodzą szpilki montażowe, które są wbijane w podłoże; 

 Dzięki solidnemu wykonaniu doskonale odznaczają się na boisku. 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 
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      - Zestaw do badmingtona (s)               30,00 zł.  

aluminowy zestaw do badmintona  

zestaw zawiera :  

2 rakietki aluminiowe  

lotkę 

pokrowiec 

 
- Zestaw do badmingtona (s)               38,00 zł.  

w skład zestawu wchodzą: 

- siatka i słupki z odciągami 

- 2 rakietki 

- 2 lotki 

materiał rakietki: stal 

owijka: PVC 

naciąg: nylon 

słupki: stal 

lotki: tworzywo sztuczne 

 

 

 

        
- Lotki plastikowe (6 sztuk) (s)               12,00 zł.   

 
- Lotki plastikowe (6 sztuk) (s)               15,00 zł.   

 
        - Lotki piórkowe (6 sztuk) (s)               20,00 zł.   
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- TENIS ZIEMNY: 

       
- Słupki do tenisa aluminiowe owalne z naciągiem śrubowym (pg)             1,265,00 zł.   

Słupki aluminiowe posiadają naciąg śrubowy i wykonane są z profilu 120x100 mm.  

Słupki aluminiowe montowane w tulejach, przenoszone do magazynu po zakończeniu  

gry. Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi  

z elementami zaczepowymi siatki. Dodatkowo polecamy Tuleje do słupków aluminiowych  

owalnych Siatkę do tenisa 

   
- Tuleja do słupków aluminiowych owalnych ocynkowana (pg)         132,00 zł.  

Tuleje do słupków aluminiowych owalnych zapewniają poprawę funkcjonalności boiska  

poprzez możliwość szybkiego wyjęcia nieużywanych słupków. Wykonane z profilu stalowego,  

osadzane w podłożu na głębokość 35 cm. 

 
        - Tuleja do słupków aluminiowych kwadratowych ocynkowana (pg)        126,50 zł.  

 Tuleja do słupków aluminiowych, kwadratowych 

 Wymiary - wys:35cm, wymiar wewnętrzny : 89 x 89mm; 

 Wykonana z aluminium; 

 Dekielek dokupowany jest oddzielnie. 

  
- Siatka do tenisa ziemnego czarna PE, grubość splotu 4 mm (pg)        528,00 zł.  

 

      - Siatka do tenisa ziemnego czarna z fartuchem PE, grubość splotu 3 mm (pg)     622,38 zł.  

Siatka z fartuchem czarna (fartuch-30 cm od górnej taśmy, podwójna siatka, wymiary:  

12,7m x 1,05 m)  

  
  - Siatka do tenisa ziemnego czarna PE, grubość splotu 2 mm (pg)        405,90 zł.  

 - Siatka do tenisa ziemnego biała PE, grubość splotu 2 mm (pg)        385,00 zł. 

 - Siatka do tenisa ziemnego czarna PP (bezwęzłowa) grubość splotu 3mm (pg)      330,00 zł. 
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- Taśma środkowa (pg)                 41,80 zł.  

Na siatce do tenisa stosowana jest taśma napinająca, która służy do obniżenia siatki z 107 cm  

do 91,5 cm w środkowej strefie. 

 

 - Włóka do wyrównywania kortu (pg)            568,26 zł.  

Włóka do wyrównywania powierzchni kortu o wymiarach 2x1,5 m wykonana z czarnej  

tkaniny poliestrowej powlekanej tworzywem. Wielkość oka 2x2 cm. Włóka wyposażona  

jest w drewniany uchwyt i linką do ciągnięcia siatki  

 

 - Podpórka singlowa (pg)              104,50 zł.  

Podpórki siatki do gry w singla wykonane są z rurek aluminiowych o długości 107 cm,  

zakończone są półokrągłym uchem pod siatkę. Podpórki singlowe malowane są na kolor  

biały lub zielony, na specjalne życzenie w kolorze srebrnym. 

 

 

 
        - Krzesło sędziowskie do tenisa ziemnego  aluminiowe (pg)                          2.841,30 zł.  

 - Krzesło sędziowskie do tenisa ziemnego  stalowe  (pg)                                1.799,49 zł. 

Stanowisko dla sędziego wykonane jest z profili stalowych malowanych proszkowo na  

kolor niebieski. Wyposażone jest w plastikowe oparcie. Dzięki lekkości konstrukcji oraz  

łatwości montażu, pozwala na szybkie złożenie oraz przeniesienie w dowolne miejsce po  

zakończeniu gry. 

 

- Koszyk na piłki tenisowe (pg)             121,77 zł.  

 
- Rakieta do tenisa ziemnego       od        80,00 zł.   
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- TENIS STOŁOWY:           

- Stoły do tenisa stołowego (pg):   

  
                   - Stół BS PARTNER                                                                                                        980,92 zł.  

 Stół o wymiarach olimpijskich: długość 274 x szerokość 152 x wysokość 76 cm; 

 Stół po złożeniu 152 x 192 x 46 cm, waga: 65 kg; 

 Blat z płyty wiórowej laminowanej : 18 mm; 

 Dodatkowe narożniki ochronne; 

 8 kółek o średnicy 90mm, w tym 4 skrętne; 

 Konstrukcja z profili stalowych, malowanych proszkowo; 

 4 zamki do bezpiecznego składania stołu; 

 2 niezależne stalowe blokady nóg; 

 Stół do użytku domowego 

 Prosty w rozkładaniu 

 Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych 

 Zgodny z normą PN-EN 14468-1:2007 

 Cetyfikat zgodności wystawiony przez Instytut Sportu 

 

 
 

    
       - Stół BS VARIO                                                                                       1.419,00 zł. 

 5-krotny zwycięzca konkursu Polskiego Związku Tenisa Stołowego (2003, 2004, 2006,  

2007, 2008)  

 Stół wysokiej klasy o wymiarach olimpijskich 274 x 152 x 76 (cm); 

 Waga: 73 kg; 

 Stabilna konstrukcja wózka; 

 Możliwość gry pojedynczej; 

 Blat z płyty laminowanej na stalowej ramie; 

 Dodatkowe narożniki ochronne; 

 4 łożyskowane gumowe kółka skrętne o średnicy 75 mm; 

 Hamulec stołu; 

 Konstrukcja z profili stalowych, malowanych proszkowo; 

 4 zamki do bezpiecznego składania stołu; 

 4 niezależne stalowe blokady nóg; 

 Podwójne zabezpieczenia przy złożonym i rozłożonym stole; 

 Łatwy w obsłudze mechanizm składania stołu; 

 Stół zarówno do użytku domowego jak i do szkół oraz klubów sportowych 

 Zgodny z normą PN-EN 14468-1:2007 

 Certyfikat zgodności wystawiony przez Instytut Sportu 

    Są to przykłady stołów. Mamy w ofercie różnych firm.  

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
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- Stół do tenisa zewnętrzny     3.923,70 zł. 

Stół do tenisa 

Przeznaczenie: na zewnątrz. 

Do zamocowania w podłożu 

Blat: melamina wodoodporna o podwyższonej wytrzymałości, wzmocniony stalową ramą. 

Kolor: zielony. 

Konstrukcja: stal ocynkowana. 

Siatka: stal ocynkowana. 

Wymiary: 273 x 152 cm 

Waga: 90 kg 

   

- Rakietka do tenisa          od        23,00 zł.  

 
 

 

 

        - Komplet dwóch rakietek z piłeczkami               55,35 zł.  

 
- Piłeczki do tenisa (6 sztuk)          od         6,76 zł.  

 

 

- LEKKOATLETYKA: 
Skok wzwyż, skok o tyczce: 

         
- Stojak do skoku wzwyż szkolny (pg)            990,00 zł.  

Podstawa stojaka stalowa wyposażona w kółka, które ułatwiają przemieszczanie stojaka,  

miarka umieszczona w specjalnym zagłębieniu w profilu aluminiowym, co zabezpiecza ją przed 

uszkodzeniem wskutek np. otarcia czy przypadkowego wywrócenia stojaka. Stojak do skoku  

wzwyż szkolny z płynną regulacją wysokości w zakresie 75 - 230 cm.  
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- Poprzeczka do skoku wzwyż z włókna szklanego (pg)         451,00, zł.  

Profesjonalna poprzeczka do skoku wzwyż wykonana z włókna szklanego, długość 400 cm.  

Wysoce elastyczna, odporna na złamanie i wszelkie uszkodzenia mechaniczne. 

         
- Zeskok do skoku wzwyż 200 x 300 x 40 cm (pg)        2.583,00 zł.  

Przeznaczony do szkół i klubów. Pokrycie zeskoków wykonane jest z bardzo wytrzymałego  

materiału PCV, na wszystkich bokach zeskoku znajdują się siatkowe odpowietrzenia wkładu  

zeskoku. Spód zeskoku wykonany z materiału antyposlizgowego PCV. Wypełnienie stanowi  

pianka poliuretanowa (wypełnienie komorowe), dzięki czemu zeskok zapewnia najwyższy  

komfort wszystkim użytkownikom. Dodatkowe uchwyty ułatwiają transport zeskoku. Do  

zeskoku istnieje możliwość dołączenia za pomocą rzepów kołderki kolcoodpornej.  

Wymiary 200x300x40 cm. Certyfikat Bezpieczeństwa “B” 

Skok w dal: 

        
- Belka do skoku w dal kompletna (pg)                             2.672,17 zł.  

Belka stanowi komplet montażowy do zamocowania na rozbiegu skoku w dal i trójskoku. 

W skład zestawu wchodzą: skrzynka do mocowania belki (stalowa, ocynkowana), rurki  

drenażowe do montażu pod skrzynką, wkład do skrzynki drewniany pokryty laminatem,  

deski do odbicia profesjonalne z plasteliną (2 szt) i treningowa bez plasteliny. Belka posiada  

certyfikat IAAF. 

 

 - Stalowa pokrywa belki do skoku w dal (pg)           506,00 zł. 

Pokrywa służy do zabezpieczenia belki do skoku w dal i trójskoku. 

       
- Próg do odbicia z listwą na plastelinę (pg)           257,07 zł.  

Próg do odbicia z plasteliną stanowi wierzchnią część kompletnej belki do skoku w dal.  

Ma on długość 120 cm i wykonany jest z drewna liściastego. Składa się z dwóch części  

– białej (gr. 18 mm, szerokość 19 cm), służącej jako deska do odbicia oraz niebieskiej  

(gr. 27 mm, szerokość 10 cm) z warstwą plasteliny, określającą pozycję spaloną. Deska  

biała jest mocowana do belki za pomocą wkrętów. Deska do odbicia jest pokryta warstwą  

wodoodpornej farby o chropowatej teksturze, dzięki czemu odbicie do skoku w dal może  

być bardziej efektywne. Deska niebieska jest wsuwana we wpust belki, dzięki czemu można  

ją łatwo demontować. Po obu bokach deski niebieskiej znajduje się miejsce na warstwę  

plasteliny, służącą do określenia pozycji spalonej zawodnika.  
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         - Skrzynia do belki do skoku w dal (pg)            440,00 zł.  

Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z kształtowników metalowych, cynkowanych ogniowo  

o grubości ścianki 2mm. Jest betonowana w podłożu i stanowi podstawę do obsadzenia belki  

do skoku w dal. Wymiary skrzynki to 122,5 x 35 x 10 cm 

Płotki, bloki startowe: 
 

 
         - Płotek lekkoatletyczny treningowy, aluminiowy, uchylny 60-91 cm (pg)       396,00 zł.  

Płotek lekkoatletyczny aluminiowy, malowany proszkowo w dwóch kolorach. Przeznaczony  

do treningu. Regulacja wysokości: 600, 686, 762, 838, 914 mm. 

 
         - Blok startowy treningowy i do szkół (pg)           378,84 zł.  

Blok startowy służą jako oparcie stóp do startu w biegach krótkodystansowych. Wykonany  

ze stali cynkowanej. Może być montowany zarówno na nawierzchnię tartanową, jak i żużlową.  

Blok startowy ma możliwość wielostopniowej regulacji rozstawu podstaw do mocowania nóg  

i kąta ich nachylenia. Podstawki pokryte są warstwą mikrogumy, zabezpieczającej stopę przed  

ślizganiem. Blok startowy posiada świadectwo PZLA.  

 

- Pałeczka sztafetowa aluminiowa (kpl. 6 szt. ) (pg)            52,76, zł 

Pchnięcie kulą: 

         
- Próg do pchnięcia kulą h=100 mm (pg)           473,55 zł.  

Próg do pchnięcia kulą jest wykonany z drewna klejonego i pokryty laminatem, dzięki czemu  

jest odporny na działanie warunków atmosferycznych. Montowany do podłoża za pomocą  

wkrętów przy krawędzi okręgu do pchnięcia kulą. Wymiary 122 x 32 x 10 cm. 

 
 - Kula treningowa (pg)  

  Wypełniona odpowiednią mieszanką śrutu ołowianego i stalowego;  

  Malowana lakierem proszkowym     

    - 1 kg               162,36 zł.

    - 2 kg              166,41 zł. 

    - 3 kg              175,89 zł.

    - 4 kg              192,12 zł.

    - 5 kg              217,83 zł.
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    - 6 kg              242,18 zł.

    - 7,26 kg             257,07 zł. 

 

 

SPRZĘT SPORTOWY POZOSTAŁY: 

 

PONIŻEJ TYLKO CZEŚĆ OFERTY 
PEŁNA OFERTA DROBNEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO W PLIKU: 

„RADOSNA SZKOŁA – PEŁNA OFERTA  

SPRZĘT SPORTOWY I ZRĘCZNOŚCIOWY” 

   
 - Hola Hoop 60 cm (s)                15,00 zł. 

- Hola Hoop 70 cm (s)                18,00 zł.  

- Hola Hoop 80 cm (s)                20,00 zł.  

- Hola Hoop 90 cm (s)                23,00 zł.  

Mix kolorów.  

 

 
 - Guma do skakania 2 m (s)                            5,00 zł. / 1 szt. 

- Guma do skakania 5 m (s)                            9,00 zł. / 1 szt. 

Opis gry:  

do gry potrzebna jest guma długości od 2 do 7 m oraz 2 osoby, które podtrzymują  

gumę w grze może brać udział dowolna ilość zawodników lecz ze względu na sprawne  

przeprowadzenie gry zaleca się do 20 osób  

dwie osoby podtrzymują gumę,  

zawodnik staje w środku i skacze przez gumę  

zaczynając od kostek przez kolana i wyżej 

skacze 10 razy 

skucie zawodnika powoduje zmianę grającego 

wygrywa ten zawodnik, który skoczy 10 razy i wyżej 

Pole gry: 

zabawę można przeprowadzić na powietrzu, boisku, trawniku lub w pomieszczeniu 

Regulamin: 

zawodnicy przed rozpoczęciem zawodów losują kolejność skaczących ustala się również  

ilość skoków (np. 10 razy) 

wygrywa ten zawodnik, który bez skucia skacze najwyżej i ustaloną ilość skoków 

 
- Skakanka sznurowa – plastikowe rączki (s)              10,00 zł.  

wykonana ze sznurka  
rączki plastikowe  

mix kolorów  
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 - Skakanka sznurowa – drewniane rączki (s)             15,00 zł.  

wykonana ze sznurka 

rączki drewniane otwarte  

mix kolorów  

 
 - Skakanka sznurowa – piankowe rączki (s)            25,00 zł.  

materiał: sznur + pianka 

mix kolorów  

 
 - Skakanka treningowa (pg)               13,20 zł.  

Sznurek bawełniany, drewniane rączki 

mix kolorów  

 
 - Skakanka rzemienna – drewniane rączki (s)             38,00 zł.  

wykonana ze skóry, rączki z wysoko gatunkowego drewna 

dostępne długości: 

2,20 m  

2,30 m 

2,40 m 

2,50 m 

2,60 m 

2,70 m 

 
 - Kręgle (s)                   38,00 zł.  

Plastikowe 

kręgle czerwone - 3 sztuki 

kręgle niebieskie - 3 sztuki 

kręgle żółte - 3 sztuki 

piłeczka czarna - 2 sztuki 

 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323 

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl 

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277 
www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl 

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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- Latawiec (s)                  42,00 zł. 

wymiary: 60x90 cm 

latawiec to wspaniały sposób na zabawę w ogrodzie, 

na działce i wszędzie tam gdzie mamy doskonałe warunki wietrzne 

przeznaczony zarówno dla dzieci jak i dorosłych sprawiający wiele radości 

   
 - Zestaw do zabaw ruchomych PATYCZAKI (s)           780,00 zł.  

Zestaw składa się z 21 elementów: 

12 słupków 120 cm na gumowej podstawce 

3 poprzeczki 120 cm 

3 poprzeczki 90 cm 

1 obręcz o średnicy 60 cm 

1 obręcz o średnicy 70 cm 

1 obręcz o średnicy 80 cm 

18 obrotowych uchwytów do mocowania poprzeczek i obręczy 

Prosty w montażu zestaw plastikowych i bezpiecznych elementów daje możliwość dowolnego 

komponowania torów przeszkód dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

Dodatkowo w przypadku nierównego podłoża istnieje możliwość zamiany gumowych podstaw  

słupków na groty do wbicia w ziemię. 

Elementy zestawu mogą być używane indywidualnie lub w grupach do zabaw zespołowych.  

Zestaw może być wykorzystywany na sali gimnastycznej, podwórku i boisku. 

 
 - Pachołek 38 cm żółty (s)                32,00 zł. 

materiał: bardzo wytrzymałe tworzywo sztuczne przeznaczenie: do gier i zabaw ruchowych 

wysokość: 38cm 

kolor do uzgodnienia  

 
 - Pachołek 23 cm (pg)                 7,13, zł.  

- Pachołek 38 cm (pg)                 18,70 zł.  

wykonany z tworzywa sztucznego 

kolor do uzgodnienia  

 
 - Szarfa gimnastyczna (s)                       8,00 zł. / 1 szt. 
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wykonana z taśmy lamówkowej 

kolor do uzgodnienia  

 
 - Woreczki gimnastyczne (s)               10,00 zł. / 1 szt. 

wykonany z miękkiej tkaniny syntetycznej  

wypełniony granulkami polipropylenowymi 

idealny do gimnastyki korekcyjnej i zabawy 

kolor do uzgodnienia 

 
- Woreczki gimnastyczne – cyfry (s)             132,00 zł.  

zestaw 10 kolorowych woreczków z cyferkami od 0 do 9 

wykonany z miękkiej tkaniny syntetycznej 

wypełniony granulkami polipropylenowymi 

idealne połączenie gimnastyki korekcyjnej i zabawy z nauką cyfr 

idealny sposób na uatrakcyjnienie zajęć i ćwiczeń 

 
- Woreczki gimnastyczne – alfabet (s)             226,00 zł.  

zestaw 24 kolorowych woreczków z literkami alfabetu 

wykonany z miękkiej tkaniny syntetycznej 

wypełniony granulkami polipropylenowymi 

 idealne połączenie gimnastyki korekcyjnej i zabawy z nauką liter 

 idealny sposób na uatrakcyjnienie zajęć i ćwiczeń 

 

- Pałeczka sztafetowa aluminiowa (kpl. 6 szt. ) (pg)          33,00 zł. 

 
 - Kółko RINGO (s)                            24,00 zł. / 1 szt.  

Gumowe  

bez wypełnienia 

materiał: tworzywo sztuczne gumo podobne 

do wykorzystania w treningach oraz podczas gier i zabaw 

nie powoduje urazów 

mix kolorów  

gra w ringo 

polska gra sportowa polegająca na rzucaniu gumowym kółkiem w taki sposób aby  

upadło na boisko drużyny przeciwnej 
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- Bumerang (s)                              8,00 zł. / 1 szt. 

materiał:  

plastik 

mix kolorów  

przeznaczenie: 

zabawa, sport, rekreacja 

sposób rzucania bumerangiem 

bumerang rzuca się trzymając go pionowo, lub ewentualnie lekko przechylony w prawo 

(wbrew powszechnej opinii, że bumerangiem rzuca się poziomo, „na płask”) 

celuje się na wprost, na przykład w jakiś obiekt na horyzoncie bumerang rzucony prosto  

zaczyna lecieć po krzywej, która, jeżeli jest rzucony umiejętnie, zamyka się w okrąg 

bumerang dla osób praworęcznych rzuca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek  

zegara, dla leworęcznych – zgodnie 

 
 - Piłki gąbkowe – 3 szt. (s)              28,00 zł.  

kolory piłeczek: 

czerwony, niebieski, żółty  

materiał: gąbka 

średnica piłeczki: 7,5 cm 

piłeczki pakowane po 3 sztuki 

 
- Piłki piankowe – 4 szt. (s)               42,00 zł.   

kolory piłeczek: 

czerwony, granatowy, żółty, zielony 

materiał: PU 

średnica piłeczki: 6,3 cm 

piłeczki pakowane po 4 sztuki 

 
 - Worek do skakania 60 cm (s)                90,00 zł.  

Kolor czerwony albo niebieski do wyboru  

z trwałego materiału (100% nylonu) 

rączki z taśmy 

podczas zawodów najwięcej zabawy i radości daje skakanie w workach 

skakanie w workach na zawodach według kolorów, skakanie do celu,  

skakanie do tyłu, do przodu - ta zabawa nigdy się nie nudzi! 

dzieci uczą się poznawać własne ciało oraz trenują koordynację i równowagę. 

 

 

 
- Worek do skakania 90 cm (s)               110,00 zł. 

Kolor czerwony albo niebieski do wyboru  
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 - Piłka skacząca 45 cm z rogami (s)               55,00 zł.  

średnica: 45cm   

materiał: PVC - specjalna guma antywybuchowa, 

wytrzymująca obciążenia dynamiczne do 250kg 

przeznaczenie: do zabawy  

kolor: pomarańczowy  

waga: 0,68kg 

 
 - Piłka skacząca 55 cm z rogami (s)               65,00 zł.  

średnica: 45cm   

materiał: PVC - specjalna guma antywybuchowa, 

wytrzymująca obciążenia dynamiczne do 250kg 

przeznaczenie: do zabawy  

kolor: pomarańczowy 

waga: 0,69kg 

 
- Piłka skacząca 65 cm z rogami (s)              75,00 zł.  

średnica: 65cm   

materiał: PVC - specjalna guma antywybuchowa, 

 wytrzymująca obciążenia dynamiczne do 250kg  

przeznaczenie: do zabawy   

kolor: niebieski 

waga: 0,7k 

 
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 1 kg (s)        od           60,00 zł.           

obwód: 61cm 

stworzona z sztucznych materiałów, odporna na uszkodzenia mechaniczne 

chropowate wykończenie poprawia chwyt i komfort ćwiczeń 

piłka może służyć jako rehabilitacyjna jak i ogólnorozwojowa  

 
 

 
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 2 kg (s)        od         100,00 zł.   

obwód: 61cm 

stworzona z sztucznych materiałów, odporna na uszkodzenia mechaniczne 

chropowate wykończenie poprawia chwyt i komfort ćwiczeń 

piłka może służyć jako rehabilitacyjna jak i ogólnorozwojowa  
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- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 3 kg (s)         od         150,00 zł.   

obwód: 61cm 

stworzona z sztucznych materiałów, odporna na uszkodzenia mechaniczne 

chropowate wykończenie poprawia chwyt i komfort ćwiczeń 

piłka może służyć jako rehabilitacyjna jak i ogólnorozwojowa  

 
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 4 kg (s)        od           170,00 zł.   

obwód: 61cm 

stworzona z sztucznych materiałów, odporna na uszkodzenia mechaniczne 

chropowate wykończenie poprawia chwyt i komfort ćwiczeń 

piłka może służyć jako rehabilitacyjna jak i ogólnorozwojowa  

 

 
 - Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 1 kg (pg)             75,09 zł.  

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 2 kg (pg)             88,62 zł. 

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 3 kg (pg)           102,82 zł. 

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 4 kg (pg)           121,57 zł. 

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 5 kg (pg)           135,30 zł. 

 Materiał – skaj.  

 
wykonana ze skóry syntetyczna, szyta ręcznie 

przeznaczona do rehabilitacji i ćwiczeń ogólnorozwojowych jak również wykorzystywana  

do ćwiczeń w gimnastyce artystycznej  

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 1 kg (s)                87,94 zł. 

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 2 kg (s)              102,82 zł. 

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 3 kg (s)              115,95 zł. 

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 4 kg (s)              130,96 zł. 

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 5 kg (s)              148,83 zł. 

 
- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 1 kg (s)              124,00 zł. 

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 2 kg (s)              146,00 zł. 

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 3 kg (s)              163,00 zł. 

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 4 kg (s)              188,00 zł. 

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 5 kg (s)              195,00 zł. 

wykonana ze skóry naturalnej, szyta ręcznie 

przeznaczona do rehabilitacji i ćwiczeń ogólnorozwojowych jak również wykorzystywana  
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do ćwiczeń w gimnastyce artystycznej 

 
 - Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 1 kg (pg)             87,94 zł.  

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 2 kg (pg)           102,82 zł. 

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 3 kg (pg)           115,95 zł. 

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 4 kg (pg)           130,96 zł. 

- Piłka lekarsko – rehabilitacyjna 5 kg (pg)           148,83 zł. 

 Materiał – skóra  

 
 - Kamizelki kolorowe jednostronne na koszulki (pg)             20,00 zł.  

 Kamizelki dostępne w różnych rozmiarach - od XS do XXL; 

 Wykonana z lekkiego przewiewnego polietylenu; 

 Kamizelka dostępna w różnych jaskrawych kolorach; 

 Nakładana jest na koszulkę zawodników w grach zespołowych  

(oznacznik nie posiada rzepów ani guzików).  

 
 - Kamizelki kolorowe dwustronne na koszulki (pg)            30,00 zł.  

 Kamizelki dostępne w różnych rozmiarach - od XS do XXL; 

 Wykonana z lekkiego przewiewnego polietylenu; 

 Kamizelka dostępna w różnych jaskrawych kolorach 

(w dwóch innych po obu stronach); 

 Nakładana jest na koszulkę zawodników w grach zespołowych 

(oznacznik nie posiada rzepów ani guzików).  

 
 - Koszulki edukacyjne numerowane (10 szt.) (s)           320,00 zł.  

idealny sposób na połączenie matematyki i sportu po włożeniu koszulek dzieci wcielają  

się w daną cyfrę, a razem mogą utworzyć liczby wielocyfrowe 

każdą koszulkę możemy przewrócić na drugą stronę - wtedy mamy zwykłe koszulki sportowe  

w dwóch kolorach (bez numeru) 

10 koszulek z mocnego nylonu 

nadruk cyfr 0-9 

wymiar 50 x 30 cm 

na dole gumka  
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- Drabinka gimnastyczna jutowa 3 m (pg)           338,25 zł. 

 - Drabinka gimnastyczna jutowa 4 m (pg)            391,60 zł.  

- Drabinka gimnastyczna jutowa 5 m (pg)           468,13 zł.  

- Drabinka gimnastyczna jutowa 6 m (pg)            588,55 zł.  

- Drabinka gimnastyczna jutowa 7 m (pg)            676,50 zł.  

- Drabinka gimnastyczna jutowa 8 m (pg)            777,97 zł.  

 Boki drabinki wykonane z lin jutowych; 

 Szczeble stanowią okrągłe elementy z drewna; 

 W górnej części znajdują się zaczepy stalowe do zamocowania drabiny pod stropem  

lub na konstrukcji ściennej. 

 

 

 
 - Lina do przeciągania jutowa 20 m (pg)            297,66 zł.  

 - Lina do przeciągania jutowa 25 m (pg)            432,30 zł.  

 Lina do przeciągania; 

 Wykonana z liny jutowej; 

 
- Lina do wspinania 3,0 m (pg)              115,00 zł.  

- Lina do wspinania 4,0 m (pg)              142,06 zł.  

- Lina do wspinania 5,0 m (pg)              148,83 zł.  

- Lina do wspinania 6,0 m (pg)              161,70 zł.  

- Lina do wspinania 7,0 m (pg)              175,89 zł.  

- Lina do wspinania 8,0 m (pg)              175,89 zł.  

 Wykonana z lin kręconych konopnych; 

 Element zawieszenia stanowi stalowa kausza z obejmami zaciśniętymi na linie  

za pośrednictwem śrub z nakrętkami. 

 Dolny koniec liny zabezpieczony przed rozkręcaniem oplotem ze szpagatu i nakładką  

ze skóry lub tworzywa. 

 
 - Numerator sędziowski (pg)             130,90 zł.  

 Materiał: podstawa - metalowa, numeracja - tworzywo sztuczne; 

 Rozmiar: 55cm x 23cm; 

 Max punktacja: 999 pkt; 

 Max liczba setów: 7; 

 
 - Podium sportowe stalowe (pg)          1.353,00 zł.  

 Wymiary: długość 150cm, szerokość 40cm, wysokość w najwyższym punkcie 50cm; 

 Wykonane z profili stalowych z metalowymi płytami bocznymi oraz blatami z blachy  

 ryftowanej; 

 Oznakowane numerami miejsc od 1 do 3. 
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 - Gwizdek sędziowski plastikowy bezkulkowy (pg)              9,47 zł.  

Plastik czarny, 

 
- Stoper elektroniczny 2 czasy (s)               45,00 zł. 

stoper posiada możliwość zapamiętywania 2 międzyczasów idealny na treningi, do szkół 

dane techniczne: 

wyświetlacz godzin, minut, sekund ora dni tygodnia, wyświetlacz daty miesięcznej,  

stoper z kontrolą okrążeń i podziałów, alarm z budzikiem i funkcją drzemki,  

wyświetlacz w trybie 12/24h, max. czas mierzenia 23h 59min. 59sek.  

 
- Stoper elektroniczny 20 czasów (s)              97,00 zł. 

stoper posiada możliwość zapamiętywania 20 międzyczasów idealny do szkół i na treningi 

dane techniczne:  

wyświetlacz godzin, minut, sekund ora dni tygodnia, wyświetlacz daty miesięcznej,   

stoper z kontrolą okrążeń i podziałów, alarm z budzikiem, wyświetlacz w trybie 12/24h,   

max. czas mierzenia 23h 59min. 59sek. Wodoodporny 

 
- Stoper elektroniczny 30 czasów (s)              99,00 zł. 

stoper posiada możliwość zapamiętywania 30 międzyczasów idealny do szkół i na treningi 

stoper może mierzyć do 10 godzin z dokładnością 1/100 sekundy  

pomiar czasu pośredniego/międzyczasu duży wyświetlacz o trzech wierszach: 

całkowity czas, który upłynął, czas pośredni lub międzyczas są wyświetlane jednocześnie  

w innym wierszu i mogą zostać mierzone niezależnie od siebie  

funkcja pamięci: w pamięci można zapisać do 30 pomiarów.  

Można wywoływać najszybszy, najwolniejszy oraz średni międzyczas wyświetlacz godziny  

i kalendarza: 

gdy stoper nie jest używany mogą być wyświetlane następujące pozycje: rok, miesiąc, dzień,  

tydzień, godzina, minuty i sekundy  

tryb godziny: 

wyświetlanie 12/24 godzinowe funkcja odliczania i zliczania czasu 

tryb trenera rytmu: wartość trenera rytmu może być ustawiona w przedziale od 10 do 320  

zliczeń na minutę 

 
- Stoper elektroniczny 60 czasów (s)            108,00 zł. 

stoper posiada możliwość zapamiętywania 60 międzyczasów idealny do szkół i na treningi 

stoper może mierzyć do 10 godzin z dokładnością 1/100 sekundy  

pomiar czasu pośredniego/międzyczasu 

duży wyświetlacz o trzech wierszach: całkowity czas, który upłynął, czas pośredni lub międzyczas  

są wyświetlane jednocześnie w innym wierszu i mogą zostać mierzone niezależnie od siebie  

funkcja pamięci: w pamięci można zapisać do 60 pomiarów.  

Można wywoływać najszybszy, najwolniejszy oraz średni międzyczas wyświetlacz godziny  

i kalendarza: gdy stoper nie jest używany mogą być wyświetlane następujące pozycje: rok, miesiąc,  
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dzień, tydzień, godzina, minuty i sekundy 

tryb godziny: wyświetlanie 12/24 godzinowe 

funkcja odliczania i zliczania czasu 

tryb trenera rytmu: wartość trenera rytmu może być ustawiona w przedziale od 10 do 320 zliczeń  

na minutę 

 
 - Stoper elektroniczny 100 czasów (s)            124,00 zł.  

stoper posiada możliwość zapamiętywania 100 międzyczasów idealny do szkół i na treningi 

stoper może mierzyć do 10 godzin z dokładnością 1/100 sekundy 

pomiar czasu pośredniego/międzyczasu duży wyświetlacz o trzech wierszach: 

całkowity czas, który upłynął, czas pośredni lub międzyczas są wyświetlane jednocześnie  

w innym wierszu i mogą zostać mierzone niezależnie od siebie  

funkcja pamięci:  

w pamięci można zapisać do 100 pomiarów.  

Można wywoływać najszybszy, najwolniejszy oraz średni międzyczas wyświetlacz godziny  

i kalendarza: gdy stoper nie jest używany mogą być wyświetlane następujące pozycje: 

rok, miesiąc, dzień, tydzień, godzina, minuty i sekundy  

tryb godziny: wyświetlanie 12/24 godzinowe funkcja odliczania i zliczania czasu 

tryb trenera rytmu: wartość trenera rytmu może być ustawiona w przedziale od 10 do 320  

zliczeń na minutę 

 
 - Taśma miernicza 20 m (pg)               21,92 zł.  

taśma z włókna szklanego, 

obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, 

składana korbka do szybkiego zwijania , 

blokada taśmy, 

długość taśmy: 20m, 

szerokość taśmy: 15mm. 

 
- Taśma miernicza 50 m (pg)               54,05 zł.  

taśma z włókna szklanego, 

obudowa z tworzywa sztucznego, 

składana korbka do szybkiego zwijania, 

długość taśmy: 50m, 

szerokość taśmy: 13mm. 

waga - 600g 
 

 

 
 - Taśma miernicza 100 m (pg)             110,94 zł. 

taśma z włókna szklanego, 

obudowa z tworzywa sztucznego, 

składana korbka do szybkiego zwijania 

blokada taśmy, 

wygodna rączka do trzymania, 

długość taśmy: 100m, 

szerokość taśmy: 13mm. 



Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

    Strona 44 z 54 

 

 

 
 - Wózek do oznaczania linii farbą (pg)                    1.362,90 zł.  

 Wózek do malowania linii farbą emulsyjną, 

 posiada zbiornik o pojemności roboczej ok. 12l. 

 Wyposażony jest w pompkę z tworzywa sztucznego, 

 posiada możliwość regulacji szerokości linii (od 5 do ok. 12 cm). 

 
 - Farba do oznaczania linii (pg)             662,97 zł.  

 Farba ekologiczna do wyznaczania linii boiskowych; 

 Pojemność opakowania 20L (koncentrat) 

 
 - Kreda do wyznaczania linii boisk (pg)            162,36 zł.  

  Kreda mielona do wyznaczania linii;  

  Opakowanie 25kg; 

 
 - Pompka do piłek (pg)                 17,58 zł.  

Pompka z wężykiem i igłą 

Materiał: Tworzywo sztuczne, 

Długość całkowita pompki: 30cm, 

Długość wężyka: 12cm, 

Gwint igły: 8mm, 

Przeznaczenie: do pompowania piłek. 

   
 - Kompresor do pompowania piłek (pg)           473,00 zł.  

 Zasilanie: AC 220-240 V / 50-60 HZ; 

 Max. ciśnienie: 80 PSI; 

 Wydajność: 15,5 L/M; 

 Moc na wejściu: 95 Watt; 

 Końcówki: igła do pompowania piłek, plastikowa końcówka do pompowania materacy 

 i zabawek dmuchanych, mosiężny wentyl do pompowania dętek rowerowych; 

 Maksymalny ciągły czas użytkowania : 30 minut. 
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 - Worek do piłek (pg)                49,50 zł.  

Worek na piłki Ronnay 

Pojemność ok. 15 piłek 

Materiał: mocny  brezent połączony z siatką 

 
 -Siatka na piłki (s)                 60,00 zł. 

Siatka na 5 piłek przeznaczona do magazynowania i przenoszenia piłek. 

 
 - Wózek na piłki składany na kółkach 462 (s)           562,00 zł.  

przeznaczony do przewożenia i przechowywania piłek 

stelaż wykonany z prętów stalowych 

składany parasolowo 

4 kółka skrętne 

kosz z poliestru 

szerokość 65 cm 

wysokość kosza 47 cm 

wysokość łącznie z nogami 105 cm 

kolor czerwony 

 
        - Wózek na piłki zamykany, z rurek (pg)                           1,045,00 zł.   

 Wymiary 90x55x90 cm, maksymalne obciążenie wózka wynosi ok. 30 kg.  

Waga własna wózka ? 15 kg. 

 Wykonany ze stalowych rurek, malowanych proszkowo na kolor czerwony; 

 Wyposażony w cztery, swobodnie obracające się kółka umożliwiające łatwe  

manewrowanie. 

 Poręczny zamek zabezpieczający przed otwarciem przez osoby niepowołane. 
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 - Wózek na piłki zamykany, ze stalowych rurek (pg)          715,00 zł. 

 Wymiary 90x60x70 cm 

 Wyposażony w cztery kółka 

 Konstrukcja wykonana z rurek stalowych malowanych proszkowo 

 Kolorystyka (czarny/niebieski/zielony) zależy od aktualnej dostępności na magazynie 

 

 - Wózek na materace (pg)            1.353,00 zł.  

 Podstawa ażurowa z kształtowników stalowych o wymiarac 1x2m 

 Rączka odkręcana 

 Nośność - 250 kg; 

 Wózek ułatwia załadunek, transport i magazynowanie 10 szt. materaców  

gimnastycznych grubości 10 cm. 

 
 - Piłkrzyki laminat (s)          cena na zapytanie  

konstrukcja: 

skrzynia i podstawa wykonane z kolorowej płyty wiórowej, laminowanej  

gra składa się z 22 wykonanych z tworzywa graczy malowanych na dwa kolory  

umieszczonych w ośmiu obrotowych i przesuwanych drążkach stalowych 

posiada dwa liczniki goli 

wymiary pola gry: 

1190x670mm 

przekątna stołu: 135cm 

wymiary w opakowaniu: 

1450x1200x300mm 

  

- Piłkarzyki pokrywa (s)          cena na zapytanie 

konstrukcja: 

skrzynia i podstawa wykonana z kolorowej płyty wiórowej, laminowanej 

wyposażone w pokrywę z bezbarwnej płyty plexi oraz dwóch umieszczonych na zewnątrz  

za bramkami koszyczków do łapania piłeczki 

gra składa się z 22 wykonanych z tworzywa graczy malowanych na dwa kolory 

umieszczonych w ośmiu obrotowych i przesuwanych drążkach stalowych 

posiada dwa liczniki goli 

wymiary pola gry: 

1190x670mm 

wymiary w opakowaniu: 

1450x1200x300mm 
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 - Piłkarzyki sklejka (s)          cena na zapytanie 

konstrukcja: 

skrzynia wykonana ze sklejki, 

podstawa stalowa z nogami ze stalowego profilu kwadratowego 60mm 

gra składa się z 22 wykonanych z tworzywa graczy malowanych na dwa kolory 

umieszczonych w ośmiu obrotowych i przesuwanych drążkach stalowych 

posiada dwa liczniki goli 

wymiary pola gry:  

1190x670mm 

wymiary w opakowaniu: 

1450x1200x300mm 

 
- Piłkarzyki żetony (s)        cena na zapytanie 

konstrukcja: 

skrzynia i podstawa wykonane ze sklejki 

wyposażone w wrzutnik na żetony 

murawa boiska z płyty plexi 

gra składa się z 22 wykonanych z tworzywa graczy malowanych na dwa kolory 

umieszczonych w ośmiu obrotowych i przesuwanych drążkach stalowych 

posiada dwa liczniki goli 

wymiary pola gry: 

1190x670mm 

wymiary w opakowaniu: 

1450x1200x580mm 
 
 

MATERACE: 

 

PONIŻEJ TYLKO CZEŚĆ OFERTY 
PEŁNA OFERTA MATERACY I DUŻYCH KLOCKÓW W PLIKU: 

„RADOSNA SZKOŁA – PEŁNA OFERTA  

SPRZĘT SPORTOWY I ZRĘCZNOŚCIOWY” 

 
- Materac przedszkolny (g) 

Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem. 
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Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych  

i sportowych, a swoją wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej. 

Wykonywane są w następujących rozmiarach: 

 MP - 5   5 x 60 x 120  220,01 zł.    

 MP - 6   6 x 60 x 75  183,37 zł.    

 MP - 7  7 x 60 x 120 278,48 zł.   

 

 
- Materac przedszkolny bawełniany (g)            255,35 zł.  

 

Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania  

czystości - skajem. 

Jedna strona materacyka pokryta jest tkaniną bawełnianą. 

Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych i sportowych, a swoją 

wielobarwnością zachęca do aktywności ruchowej. 

Materacyk może również służyć do wypoczynku. 

MP - 7-baw  7 x 60 x 120 cm 
 

 

 
- Materac (g) 

Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem. 

Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych i sportowych, a swoją wielobarwnością 

zachęca do aktywności ruchowej. 

Wykonywane są w następujących rozmiarach: 

 056   10 x 60 x 180  412,48 zł.    

 061   8 x 60 x 200  390,90 zł.    

061-A  10 x 60 x 200                            543,36 zł. 

 074   10 x 80 x 200  652,04 zł.    

 075  4 x 100 x 200                            567,09 zł. 

 143   20 x 60 x 180  589,28 zł.    

 144   5 x 80 x 160  392,85 zł.    

 219  6 x 60 x 120  259,28 zł.    

 
- Materac szkolny (g) 

Wyrób wykonany z miękkiej pianki, pokryty trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania czystości - skajem. 

Służy do grupowych i indywidualnych zabaw dydaktycznych i sportowych. 

Wykonywane są w następujących rozmiarach: 
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 MS - 5   5 x 120 x 200  491,05 zł.    

 MS - 8   8 x 120 x 200  628,57 zł.    

 MS - 10   10 x 120 x 200  707,14 zł.    

 MS - 15   15 x 120 x 200  952,67 zł.    

 MS - 20   20 x 120 x 200  1.139,28 zł.    

 MS - 40   40 x 120 x 200  2.062,51 zł.    

 
- Materac składany 2 częściowy (g) 

Materacyk składany to zestaw połączonych ze sobą dwóch miękkich materacyków.  

 020-C   5 x 60 x 180  383,05 zł.    

 020-D   5 x 90 x 180  510,71 zł.    

 020-E   5 x 120 x 180  628,57 zł.    

 
- Materac składany 3 częściowy (g) 

Materacyk składany to zestaw połączonych ze sobą trzech miękkich materacyków. 

 

 0020  2 x 60 x 159  275,00 zł.    

 020   5 x 60 x 180  383,50 zł.    

 020-A   5 x 90 x 180  687,50 zł.    

 020-B   5 x 120 x 180  510,71 zł.    

  
- Materac składany 4 częściowy (g) 

Materacyk składany to zestaw połączonych ze sobą czterech miękkich materacyków.  

 

 020-F   5 x 60 x 240  510,71 zł.    

 020-G   5 x 90 x 240  687,50 zł.    

 020-H   5 x 120 x 240  864,27 zł.    
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TABLICE POGLĄDOWE 70 x 100 (k): (sprzedaż minimum 5 sztuk)     36,90 zł. / 1 szt.  

    
       Piłka siatkowa – atak    Piłka siatkowa – odbiór zagrywki  

   
  Piłka siatkowa – wystawienie       Piłka siatkowa – zagrywka    

       
                   Koszykówka – podstawy     Koszykówka – podanie hakiem  

      
      Koszykówka – podanie jednorącz górne               Koszykówka – podanie oburącz sprzed piersi 
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     Koszykówka – kozłowanie  

 

       
 Piłka ręczna – rzut z padem -  ustawienie tyłem     Piłka ręczna – rzut z padem -  ustawienie przodem 

       
 Piłka ręczna – rzut z przeskokiem                    Piłka ręczna- zwód z naskokiem na obie nogi  

 
 

 
Piłka ręczna – podanie jednorącz podgórne w biegu  
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PŁYTY DVD: 
WYCHOWANIE FIZYCZNE 1                50,00 zł.  
Filmy zrealizowane przed rokiem 1990 

5 filmów po 12-l5min. (Kształtowanie postawy ciała w okresie dojrzewania, Wady postawy  

ciała, Zapobieganie wadom postawy, Tryb życia dziecka z wada postawy, Wpływ ruchu na  

zdrowie) 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 2                50,00 zł.  
Filmy zrealizowane przed rokiem 1990 

4 filmy po 15-19 min. (Szkolny zespół gimnastyki korekcyjnej, Ćwiczenia domowe dziecka  

z plecami wklęsło-okrągłymi, Tryb życia dziecka z otyłością prostą, Kolonie zdrowotne  

o profilu ortopedycznym) 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 3               50,00 zł.  
Filmy zrealizowane przed rokiem 1990 

4 filmy po 15 min. (Zespół gimnastyki korekcyjnej dzieci w wieku 6-7 lat, Elementy korekcyjne  

w czasie zajęć ruchowych dzieci w wieku 6-7 lat, Elementy korekcyjne w zajęciach wychowania fizycznego 

dzieci w wieku 8-9 lat, Elementy korekcyjne w zajęciach wychowania fizycznego  

dziewcząt w wieku 10-131at) 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 4                50,00 zł.  
Film zrealizowany przed rokiem 1990 

(Elementy korekcyjne w zajęciach wychowania fizycznego chłopców w wieku 13-15 lat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   
www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl


Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

    Strona 53 z 54 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DROBNEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO  
W PLIKU: 

„SPRZĘT SPORTOWY I ZRĘCZNOŚCIOWY 
DLA KLAS MŁODSZYCH” 

 
 Przedstawiony asortyment to część naszej bogatej oferty. 

Jeżeli Państwo nie znaleźli artykułu, który  

był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny. 
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego 

przykładem są nasze realizacje na naszej stronie 

www.bismw.com.pl 
Zapraszamy do jej obejrzenia.  

 

 
Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi. 

Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika. 

 

W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT. 

Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.  
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie) 

 

 

 

 
*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności  

od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie. 

 
Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi 
ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 
Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej 
w rozumieniu prawa polskiego. 
 

 

 
UWAGA: 

Cennik ważny od 01 listopada 2021 r.           

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
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