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ź Firma ATUT Tomasz Skiba specjalizuje się w budowie placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Firma 
realizuje zadania w tym zakresie niezmiennie od 2011 roku. Każdego miesiąca wykonujemy 
kilkadziesiąt realizacji związanych z dostawą i montażem urządzeń zabawowych i urządzeń fitness. 
Posiadamy spore doświadczenie oraz wykwalifikowanych monterów. Niezmiennie od początku 
działalności otrzymujemy certyfikaty potwierdzające, że nasze produkty spełniają wymagania 
określonych norm. Początkowo firma ATUT wykonywała drewniane place zabaw. Obecnie wykonujemy i 
dostarczamy również urządzenia wykonane ze stali i tworzyw sztucznych. Każdego roku wprowadzamy 
do naszego asortymentu nowe produkty, by zapewnić naszym klientom coraz bogatszą ofertę.

ź Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do urzędów gmin, sołectw, szkół, przedszkoli, hoteli, 
pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, deweloperów, ośrodków rehabilitacyjnych, fundacji i 
stowarzyszeń wykonujących zadania związane z wykonaniem publicznych placów zabaw i siłowni 
zewnętrznych. Nasze produkty są dostosowane do publicznego użytkowania. 

ź Wizualizacje urządzeń umieszczone w katalogu mają charakter poglądowy. Rzeczywiste realizacje 
mogą się od nich nieznacznie różnić. Różnice dotyczą przede wszystkim kolorystyki, co jest 
spowodowane m.in. różnicą w jakości wydruku a naturalnym kolorem urządzeń lub różnicą w 
kolorystyce między rzeczywistymi realizacjami a kolorami wyświetlanymi na ekranie (w przypadku 
katalogu w wersji elektronicznej).

ź Karty produktów zawierające pełną specyfikację techniczną oraz instrukcje poszczególnych urządzeń 
dostępne są na stronie internetowej www.atut-placezabaw.pl. Pliki można pobrać w formacie PDF.

ź Podane w katalogu ceny uwzględniają montaż urządzeń. Doliczane są jedynie koszty związane z 
transportem urządzeń na miejsce montażu, zależne od odległości i rodzaju zamówienia. Koszty 
transportu ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia.

ź Podane w katalogu ceny mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez podania przyczyn. 
Aktualny cennik jest zawsze dostępny na stornie internetowej www.atut-placezabaw.pl.

ź Montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness wykonywany jest na obszarze całego kraju jak 
również poza granicami Polski.

ź Zamówienia można składać na karcie zamówienia (do pobrania również w wersji edytowalnej na stronie 
internetowej), przesyłając pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty e-mail. Niezbędne informacje 
dotyczące oferty lub zamówienia można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub poprzez pocztę 
elektroniczną.

ź Terminy realizacji ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia. Firma AUT zastrzega sobie 
prawo do zmiany potwierdzonych terminów realizacji na skutek niesprzyjających warunków 
pogodowych uniemożliwiających prawidłowy montaż lub z przyczyń zdarzeń, których wykonawca nie 
mógł przewidzieć.

ź Istnieje możliwość zmian kolorystyki i zmian konstrukcyjnych niektórych urządzeń. Szczegóły ustalane 
są indywidualnie.

ź Wymagana dokumentacja powykonawcza, deklaracje zgodności i odpowiednie certyfikaty dostarczane 
są zamawiającemu podczas odbioru końcowego robót montażowych lub za pośrednictwem poczty po 
wykonanym montażu.

ź W związku z koniecznością fundamentowania urządzeń oraz czasem potrzebnym na całkowite 
związanie betonu umożliwiające bezpieczne i prawidłowe korzystanie z urządzeń firma ATUT może 
wymagać zakazu korzystania z urządzeń przez pewien określony czas po odbiorze końcowym. Czas 
ten jest określony w protokole końcowym odbioru robót montażowych.

ź Urządzenia zabawowe wykonane są zgodnie ze standardami normy PN-EN 1176:2017 dotyczącej 
wyposażenia publicznych placów zabaw.

ź Wszystkie urządzenia zabawowe (poza piaskownicami) są umieszczone w gruncie w fundamencie 
betonowym. Urządzenia drewniane są umieszczone w gruncie na stalowej kotwie ocynkowanej 
ogniowo w taki sposób, by elementy drewniane nie posiadały bezpośredniej styczności z podłożem. 

ź Siłownie zewnętrzne wykonane są zgodnie ze standardami normy PN-EN 16630:2015 dotyczącej 
wyposażenia siłowni zewnętrznych.

ź Wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznych są związane z gruntem na stałe poprzez przymocowanie 
do fundamentu betonowego.

ź Przy wszystkich urządzeniach o maksymalnej wysokości upadku większej niż 100cm wymagane jest 
zastosowanie nawierzchni bezpiecznej amortyzującej upadki w strefie użytkowania danego urządzenia 
(nawierzchnia piaszczysta, żwirowa, kora, wióry, nawierzchnia syntetyczna gumowa, trawa wraz z 
gumowymi matami przerostowymi). Cena urządzeń nie uwzględnia wykonania nawierzchni bezpiecznej. 
Istnieje możliwość zamówienia urządzeń wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej. Ceny wykonania 
nawierzchni są ustalane indywidualnie.

Informacje dla zamawiającego:
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Place zabaw drewniane

Słupy nośne 
montowane w 
gruncie 
na stalowych 
kotwach 
ocynkowanych 
ogniowo (kotwa 
zanurzana w 
roztopionym 
cynku), co 
znakomicie 
zabezpiecza stal 
przed wilgocią w 
gruncie.

Daszki oraz zabudowy boczne są wykonane z 
tworzywa sztucznego HDPE, bardzo 
wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne, 
całkowicie niewrażliwego na wpływ warunków 
atmosferycznych. Tworzywo zabezpieczone 
specjalnym filtrem chroniącym kolory przed 
blaknięciem wskutek działania promieni UV. 
Wykorzystujemy tworzywo HDPE w 
intensywnych kolorach.

Łańcuch nierdzewny 5mm o krótkich ogniwach, całkowicie 
odporny na rdzę i przetarcia. Krótkie ogniwa uniemożliwiają 
zakleszczenie palców dzieci w ogniwach łańcucha.

Elementy linowe są wykonane z lin polipropylenowych 
o wzmocnionym rdzeniu, średnica 16mm, odpornych
 na przecięcia, przetarcia i warunki atmosferyczne.

Podesty, trapy wejściowe i ścianki wspinaczkowe są wykonane ze sklejki liściastej 
wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym o właściwościach antypoślizgowych.

Elementy stalowe wykonane ze stali ocynkowanej 
i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi. 
Farby poliestrowe proszkowe nakładane  poprzez 
natrysk elektrolityczny oraz wypiekanie elementów 
w specjalnym piecu, co zapewnia gładką i bardzo 
wytrzymałą powierzchnię.

Zjeżdżalnie i tunele są 
wykonane z laminatów 
poliestrowych, 
wytrzymałego 
tworzywa, które nie 
nagrzewa się tak jak 
zjeżdżalnie metalowe.

Konstrukcja urządzeń wykonana z drewna klejonego BSH - kantówka 10cm x 10cm (12cm x 12cm w 
przypadku huśtawek) o zaokrąglonych krawędziach, charakteryzującego się stabilnością kształtów, 
zwiększoną wytrzymałością oraz estetyką. Drewno klejone jest z 3 warstw lameli struganych i suszonych 
komorowo za pomocą ekologicznych, odpornych na warunki atmosferyczne żywic melaminowych. Wszystkie 
elementy drewniane na etapie produkcji są olejowane specjalistycznym środkiem na bazie naturalnego oleju 
tungowego. Olej do drewna uszlachetnia oraz zabezpiecza elementy drewniane przed czynnikami 
atmosferycznymi przy jednoczesnym zachowaniu widocznej struktury drewna. 
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża z dachem dwuspadowym - podest h90 - 2szt., podest 
h90, rura strażacka, pomost linowy, przejście tunelowe, zjeżdżalnia - 2szt., ścianka wspinaczkowa 
wejściowa, gra kółko i krzyżyk, drabinka wejściowa, palma, barierka - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 310cm, długość - 581cm, szerokość - 405cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 881cm x 735cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża z dachem dwuspadowym - podest h90, podest h90 - 
2szt., zjeżdżalnia, belka balansująca, gra kółko i krzyżyk, drabinka pozioma, trap wejściowy z poręczami, 
barierka - 4szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 310cm, długość - 626cm, szerokość - 468cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 946cm x 768cm, maksymalna wysokość upadku - 170cm.

Zestaw zabawowy nr 1

Zestaw zabawowy nr 2

Cena brutto: 17 800 zł

Cena brutto: 13 900 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża z dachem dwuspadowym - podest h90, trap 
wejściowy z poręczami, zjeżdżalnia, barierka - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 310cm, długość - 434cm, szerokość - 100cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 734cm x 400cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia, barierka - 
2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 165cm, długość - 300cm, szerokość - 100cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 600cm x 400cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Zestaw zabawowy nr 3

Zestaw zabawowy nr 4

Cena brutto: 7 300 zł

Cena brutto: 4 900 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wysoka wieża z dachem dwuspadowym - podest h140, 
duża zjeżdżalnia, wieża z dachem dwuspadowym - podest h90 - 2szt., podest h90, zjeżdżalnia, trap 
łączący, trap wejściowy z poręczami, drabinka wejściowa, belka balansująca, gra kółko i krzyżyk, 
kratownica drewniana lub łańcuchowa, barierka - 5szt. 
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 360cm, długość - 666cm, szerokość - 570cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 986cm x 895cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża z dachem dwuspadowym - podest h90, zjeżdżalnia, 
wejście strażackie, pomost linowy, podest h90, trap wejściowy z poręczami, palma, barierka - 3szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 310cm, długość - 385cm, szerokość - 332cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 680cm x 632cm, maksymalna wysokość upadku - 140cm.

Zestaw zabawowy nr 5

Zestaw zabawowy nr 6

Cena brutto: 26 500 zł

Cena brutto: 13 200 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża z dachem dwuspadowym - podest h90, podest średni 
h65, podest niski h40, trap wejściowy z poręczami, zjeżdżalnia, kratownica drewniana lub łańcuchowa, 
drabinka dwustronna, gra psy i koty, barierka - 5szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 310cm, długość - 775cm, szerokość - 302cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1095cm x 647cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90 - 3szt., zjeżdżalnia, belka balansująca, gra psy i 
koty, przejście tunelowe, pomost linowy, drabinka wejściowa, trap wejściowy z poręczami, palma - 4szt., 
barierka - 3szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 300cm, długość - 633cm, szerokość - 340cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 933m x 635cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Zestaw zabawowy nr 7

Zestaw zabawowy nr 8

Cena brutto: 15 300 zł

Cena brutto: 16 300 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: drewniane urządzenie zabawowe w kształcie samochodu. 
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 170cm, długość - 302cm, szerokość - 112cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 602cm x 412cm, maksymalna wysokość upadku - 70cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: drewniane urządzenie zabawowe w kształcie lokomotywy z 
wagonem.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 170cm, długość - 301cm + 301cm, szerokość - 112cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 932cm x 412cm, maksymalna wysokość upadku - 70cm.

Zestaw zabawowy nr 9

Zestaw zabawowy nr 10

Cena brutto: 5 800 zł

Cena brutto: 9 500 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża z dachem dwuspadowym - podest h90, podest h90, 
rura strażacka, przejście tunelowe, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa wejściowa wysoka, drabinka 
wejściowa, barierka - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 310cm, długość - 399cm, szerokość - 301cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 732cm x 601cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża z dachem płaskim - podest h90, zjeżdżalnia, 
przejście tunelowe, podest h90 - 3szt., gra kółko i krzyżyk, tablica do rysowania, trap wejściowy z 
poręczami, drabinka wejściowa - 2szt., barierka - 5szt., burty statku, element dekoracyjny - flaga - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 255cm, długość - 838cm, szerokość - 463cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1112cm x 763cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Zestaw zabawowy nr 11

Zestaw zabawowy nr 12

Cena brutto: 12 600 zł

Cena brutto: 19 000 zł



strona 10

Elementy składowe zestawu zabawowego: wysoka wieża z dachem dwuspadowym - podest h140, 
duża zjeżdżalnia, wieża z dachem dwuspadowym - podest h90 - 3szt., trap łączący, trap wejściowy z 
poręczami, zjeżdżalnia, pomost linowy, przejście tunelowe, gra psy i koty, wejście strażackie, barierka - 
5szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 360cm, długość - 645cm, szerokość - 582cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 955cm x 912cm, maksymalna wysokość upadku - 140cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: wysoka wieża z dachem dwuspadowym - podest h140, 
duża zjeżdżalnia, trap łączący, podest h90, zjeżdżalnia, drabinka wejściowa, pomost linowy, wieża z 
dachem dwuspadowym - podest h90, wejście strażackie,gra kółko i krzyżyk, tablica do rysowania, belka 
balansująca, kratownica linowa, barierka - 3szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 360cm, długość - 670cm, szerokość - 665cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 995cm x 985cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Zestaw zabawowy nr 13

Zestaw zabawowy nr 14

Cena brutto: 29 500 zł

Cena brutto: 22 500 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wysoka wieża z dachem dwuspadowym - podest h140, 
duża zjeżdżalnia, trap łączący, wieża z dachem dwuspadowym - podest h90 - 3szt., podest h90 - 3szt., 
ruchome klocki nad podestem, wejście strażackie, zjeżdżalnia - 2szt., tunel linowy, rura strażacka, 
przejście tunelowe, ścianka wspinaczkowa wejściowa, gra psy i koty, trap wejściowy z poręczami,  
drabinka pozioma, kółka gimnastyczne, pomost linowy, kratownica drewniana, barierka - 8szt. 
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 360cm, długość - 994cm, szerokość - 935cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1294cm x 1255cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża z dachem dwuspadowym - podest h90, zjeżdżalnia, 
belka balansująca, gra kółko i krzyżyk, trap wejściowy z poręczami, barierka - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 310cm, długość - 434cm, szerokość - 293cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 734cm x 593cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Zestaw zabawowy nr 15

Zestaw zabawowy nr 16

Cena brutto: 48 500 zł

Cena brutto: 10 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wysoka wieża z dachem dwuspadowym - podest h140, 
duża zjeżdżalnia, rura strażacka, trap łączący, podest h90, trap wejściowy z poręczami, zjeżdżalnia, belka 
balansująca, barierka - 2szt,
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 360cm, długość - 544cm, szerokość - 536cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 844cm x 831cm, maksymalna wysokość upadku - 140cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża z dachem dwuspadowym - podest h90, zjeżdżalnia, 
podest średni h65, podest niski h40, gra kółko i krzyżyk, drabinka pozioma, kratownica łańcuchowa, kółka 
gimnastyczne, drabinka dwustronna ze ścianką wspinaczkową, barierka - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 310cm, długość - 780cm, szerokość - 346cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1130cm x 676cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Zestaw zabawowy nr 17

Zestaw zabawowy nr 18

Cena brutto: 14 900 zł

Cena brutto: 14 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża z dachem dwuspadowym - podest h30, podest h30, 
gra psy i koty, tablica do rysowania, barierka z blatem - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 210cm, długość - 200cm, szerokość - 105cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 500cm x 405cm, maksymalna wysokość upadku - 30cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża z dachem dwuspadowym - podest h90 - 3szt., podest 
h90 -1szt., trap wejściowy z poręczami, gra kółko i krzyżyk, tablica do rysowania, przejście tunelowe, 
drabinka wejściowa, zjeżdżalnia - 2szt., barierka - 6szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 310cm, długość - 503cm, szerokość - 506cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 803cm x 806cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Zestaw zabawowy nr 19

Zestaw zabawowy nr 20

Cena brutto: 6 400 zł

Cena brutto: 22 700 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wysoka wieża z dachem dwuspadowym - podest h140 - 
2szt., duża zjeżdżalnia - 2szt., trap łączący - 2szt., wieża z dachem dwuspadowym - podest h90 - 3szt., 
przejście tunelowe, zjeżdżalnia, trap wejściowy z poręczami, belka balansująca, tunel linowy, ścianka 
wspinaczkowa wejściowa, kratownica z opon, gra psy i koty, barierka - 6szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 360cm, długość - 926cm, szerokość - 705cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1245cm x 1005cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża z dachem dwuspadowym - podest h140 - 2szt., rura 
strażacka, duża zjeżdżalnia, zjeżdżalnia, trap łączący - 2szt., podest h90 - 2szt., kratownica łańcuchowa, 
przejście tunelowe, drabinka pozioma, trap wejściowy z poręczami, zjeżdżalnia, barierka - 5szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 360cm, długość - 825cm, szerokość - 666cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1175cm x 986cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Zestaw zabawowy nr 21

Zestaw zabawowy nr 22

Cena brutto: 37 800 zł

Cena brutto: 29 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wysoka wieża z dachem dwuspadowym - podest h140, 
duża zjeżdżalnia, trap łączący, kratownica drewniana lub łańcuchowa, wieża z dachem dwuspadowym - 
podest h90 - 2szt., przejście tunelowe, gra kółko i krzyżyk, rura strażacka, ścianka wspinaczkowa 
wejściowa, ruchome klocki nad podestem, podest h90 - 2szt., belka balansująca nad podestem, drabinka 
wejściowa, zjeżdżalnia - 2szt., drabinka pozioma, barierka - 4szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 360cm, długość - 821cm, szerokość - 668cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1151cm x 998cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: wysoka wieża z dachem dwuspadowym - podest h140, 
duża zjeżdżalnia, trap łączący, wieża z dachem dwuspadowym - podest h90 - 3szt, podest h90, przejście 
tunelowe, drabinka wejściowa, trap wejściowy z poręczami, gra kółko i krzyżyk, zjeżdżalnia - 2szt., 
barierka - 7szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 360cm, długość - 781cm, szerokość - 503cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1081m x 803cm, maksymalna wysokość upadku - 140cm.

Zestaw zabawowy nr 23

Zestaw zabawowy nr 24

Cena brutto: 33 800 zł

Cena brutto: 28 500 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża z dachem dwuspadowym - podest h90, podest h90 - 
2szt., przejście tunelowe, gra psy i koty, ścianka wspinaczkowa wejściowa, trap wejściowy z poręczami, 
zjeżdżalnia - 2szt., barierka - 3szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 310cm, długość - 598cm, szerokość - 434cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 898cm x 734cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: `wysoka wieża z dachem dwuspadowym - podest h140, 
duża zjeżdżalnia, rura strażacka, trap łączący, podest h90, trap wejściowy z poręczami, drabinka 
pozioma, belka balansująca, kratownica łańcuchowa, kółka gimnastyczne, drabinka dwustronna ze 
ścianką wspinaczkową, barierka - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 360cm, długość - 966cm, szerokość - 544cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1316cm x 844cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Zestaw zabawowy nr 25

Zestaw zabawowy nr 26

Cena brutto: 15 000 zł

Cena brutto: 19 100 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90, zjeżdżalnia, drabinka wejściowa, kratownica 
linowa, drabinka dwustronna ze ścianką wspinaczkową, kratownica drewniana lub łańcuchowa, kółka 
gimnastyczne, drabinka pozioma, barierka - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 205cm, długość - 780cm, szerokość - 340cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1130cm x 685cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: wysoka wieża z dachem dwuspadowym - podest h140, 
duża zjeżdżalnia, trap łączący, wieża z dachem dwuspadowym - 2szt., trap wejściowy - 2szt., przejście 
tunelowe, zjeżdżalnia, barierka - 4szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 360cm, długość - 808cm, szerokość - 366cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1103cm x 666cm, maksymalna wysokość upadku - 140cm.

Zestaw zabawowy nr 27

Zestaw zabawowy nr 28

Cena brutto: 13 300 zł

Cena brutto: 23 700 zł
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Elementy składowe zestawu sprawnościowego: drabinka pozioma, kratownica łańcuchowa, drążek do 
podciągania, drabinka dwustronna ze ścianką wspinaczkową, kółka gimnastyczne, kratownica drewniana, 
belka balansująca, drążek do przewrotów.
Wymiary zestawu sprawnościowego: wysokość - 205cm, długość - 990cm, szerokość - 348cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1300cm x 700cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Elementy składowe zestawu sprawnościowego: kratownica pozioma z lin, ścianka wspinaczkowa, 
kratownica łańcuchowa, drążki poprzeczne - 3szt., kółka gimnastyczne, lina wspinaczkowa. 
Wymiary zestawu sprawnościowego: wysokość - 205cm, długość - 220cm, szerokość - 200cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 580cm x 560cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Zestaw sprawnościowy nr 1

Zestaw sprawnościowy nr 2

Cena brutto: 11 800 zł

Cena brutto: 9 800 zł
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Elementy składowe zestawu sprawnościowego: podest niski h40 - 9szt., belka balansująca, 
kratownica łańcuchowa, kratownica linowa - 2szt., pomost linowy, tunel linowy, ruchome klocki, drabinka 
pozioma, przejście tunelowe, opony do przechodzenia, opony na łańcuchach, uchwyty do przechodzenia, 
kółka gimnastyczne do przechodzenia.
Wymiary zestawu sprawnościowego: wysokość - 205cm, długość - 630cm, szerokość - 664cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 956cm x 984cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Elementy składowe zestawu sprawnościowego: podest niski h40 - 2szt., opony na łańcuchach, most 
na łańcuchach, drabinka pozioma, kratownica linowa, drążek do podciągania, kółka gimnastyczne, 
kratownica z opon, pomost linowy.
Wymiary zestawu sprawnościowego: wysokość - 255cm, długość - 760cm, szerokość - 300cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1080cm x 630cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Zestaw sprawnościowy nr 3

Zestaw sprawnościowy nr 4

Cena brutto: 38 000 zł

Cena brutto: 18 000 zł
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Elementy składowe zestawu sprawnościowego: podest niski h40 - 3szt., belka balansująca, pomost 
linowy, przejście tunelowe, opony na łańcuchach.
Wymiary zestawu sprawnościowego: wysokość - 165cm, długość - 1020cm, szerokość - 100cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1320cm x 400cm, maksymalna wysokość upadku - 95cm.

Elementy składowe zestawu sprawnościowego: drabinka dwustronna ze ścianką wspinaczkową, kółka 
gimnastyczne, kratownica łańcuchowa, ścianka wspinaczkowa pionowa, drążek do podciągania , 
kratownica z opon, drabinka pionowa, wejście strażackie, uchwyty do przechodzenia, drabinka pozioma.
Wymiary zestawu sprawnościowego: wysokość - 205cm, długość - 725cm, szerokość - 510cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1085cm x 870cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Zestaw sprawnościowy nr 5

Zestaw sprawnościowy nr 6

Cena brutto: 13 000 zł

Cena brutto: 14 500 zł
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Elementy składowe zestawu sprawnościowego: podest niski h40 - 3szt., belka balansująca, drabinka 
pozioma, ruchome klocki, kółka gimnastyczne do przechodzenia
Wymiary zestawu sprawnościowego: wysokość - 205cm, długość - 780cm, szerokość - 380cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1100cm x 700cm, maksymalna wysokość upadku - 170cm.

Elementy składowe zestawu sprawnościowego: podest niski h40 - 3szt., belka balansująca, drabinka 
pozioma, ruchome klocki, kółka gimnastyczne do przechodzenia, uchwyty do przechodzenia, opony na 
łańcuchach, równoważnia łamana, opony do przechodzenia.
Wymiary zestawu sprawnościowego: wysokość - 205cm, długość -748cm, szerokość - 600cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1050cm x 950cm, maksymalna wysokość upadku - 170cm.

Zestaw sprawnościowy nr 7

Zestaw sprawnościowy nr 8

Cena brutto: 10 700 zł

Cena brutto: 15 000 zł
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Elementy składowe zestawu sprawnościowego: kratownica drewniana, drabinka pozioma, kółka 
gimnastyczne - 2szt., kratownica łańcuchowa.
Wymiary zestawu sprawnościowego: wysokość - 205cm, długość - 700cm, szerokość - 210cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1040cm x 560cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Elementy składowe zestawu sprawnościowego: kratownica drewniana, drabinka pozioma, kółka 
gimnastyczne.
Wymiary zestawu sprawnościowego: wysokość - 205cm, długość - 400cm, szerokość - 210cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 740cm x 560cm, maksymalna wysokość upadku - 195m.

Zestaw sprawnościowy nr 9

Zestaw sprawnościowy nr 10

Cena brutto: 8 000 zł

Cena brutto: 5 000 zł
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Elementy składowe urządzenia: 
kółka gimnastyczne wolnostojące.
Wymiary urządzenia: wysokość - 205cm, 
długość - 220cm, szerokość - 50cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 560cm x 380cm, 
maksymalna wysokość upadku - 170cm

Elementy składowe urządzenia: 
drabinka dwustronna wolnostojąca.
Wymiary urządzenia: wysokość - 210cm, 
długość - 280cm, szerokość - 110cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 636cm x 470cm, 
maksymalna wysokość upadku - 195cm

Elementy składowe urządzenia: 
drabinka dwustronna ze ścianką wspinaczkową.
Wymiary urządzenia: wysokość - 210cm, 
długość - 280cm, szerokość - 110cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 636cm x 470cm, 
maksymalna wysokość upadku - 195cm

Elementy składowe urządzenia: kratownica 
łańcuchowa, drewniana, oponowa lub linowa.
Wymiary urządzenia: wysokość - 205cm, 
długość - 220cm, szerokość - 50cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 560cm x 380cm, 
maksymalna wysokość upadku - 195cm

Elementy składowe urządzenia: gra integracyjna 
kółko i krzyżyk lub wersja psy i koty.
Wymiary urządzenia: wysokość - 100cm, 
długość - 100cm, szerokość - 16cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 400cm x 316cm, 
maksymalna wysokość upadku - nie dotyczy

Elementy składowe urządzenia: 
drabinka pozioma wolnostojąca.
Wymiary urządzenia: wysokość - 175cm, 
długość - 200cm, szerokość - 100cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 540cm x 440cm, 
maksymalna wysokość upadku - 170cm
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380cm

Kółka gimnastyczne Drabinka pozioma

Drabinka dwustronna

Kratownica Kółko i krzyżyk / psy i koty

Drabinka dwustronna
ze ścianką wspinaczkową 

Cena brutto: 2 800 zł

Cena brutto: 2 800 zł

Cena brutto: 2 800 zł Cena brutto: 2 800 zł

Cena brutto: 2 800 zł

Cena brutto: 1 900 zł
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Elementy składowe urządzenia: 
most linowy wolnostojący.
Wymiary urządzenia: wysokość - 100cm, 
długość - 220cm, szerokość - 100cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 520cm x 400cm, 
maksymalna wysokość upadku - 100cm

Elementy składowe urządzenia: 
opony do przechodzenia wolnostojące.
Wymiary urządzenia: wysokość - 100cm, 
długość - 220cm, szerokość - 100cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 520cm x 400cm, 
maksymalna wysokość upadku - 100cm

Elementy składowe urządzenia: 
ruchome klocki wolnostojące.
Wymiary urządzenia: wysokość - 100cm, 
długość - 220cm, szerokość - 100cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 520cm x 400cm, 
maksymalna wysokość upadku - 100cm

Opony do przechodzenia

Cena brutto: 2 800 zł

Most linowy

Belka balansująca Ruchome klocki

Cena brutto: 3 500 zł

Cena brutto: 2 800 zł Cena brutto: 2 800 zł
Elementy składowe urządzenia: 
belka balansująca wolnostojąca.
Wymiary urządzenia: wysokość - 100cm, 
długość - 200cm, szerokość - 100cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 500cm x 400cm, 
maksymalna wysokość upadku - 100cm
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Elementy składowe huśtawki: huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami oponowymi, płaskimi, 
kubełkowymi lub w kombinacji mieszanej.
Wymiary huśtawki: wysokość - 220cm, długość - 300cm, szerokość - 350cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 730cm x 450cm, maksymalna wysokość upadku - 125cm.

Elementy składowe huśtawki: huśtawka wahadłowa pojedyncza z siedziskiem oponowym, płaskim lub 
kubełkowym (zamkniętym lub otwartym z łańcuszkiem).
Wymiary huśtawki: wysokość - 220cm, długość - 300cm, szerokość - 250cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 730cm x 350cm, maksymalna wysokość upadku - 125cm.

Elementy składowe huśtawki: huśtawka wahadłowa pojedyncza z siedziskiem bocianie gniazdo.
Wymiary huśtawki: wysokość - 220cm, długość - 300cm, szerokość - 350cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 730cm x 450cm, maksymalna wysokość upadku - 125cm.

Huśtawka wahadłowa pojedyncza

Huśtawka wahadłowa podwójna

Huśtawka bocianie gniazdo

Cena brutto: 4 200 zł

Cena brutto: 4 700 zł

Cena brutto: 6 200 zł

Cena brutto: 3 900 zł

Cena brutto: 4 500 zł

Cena brutto: 3 700 zł

Cena brutto: 4 200 zł

Cena brutto: 5 000 zł

Cena brutto: 4 400 zł

Cena brutto: 4 000 zł



strona 26

Elementy składowe huśtawki: huśtawka wagowa przeznaczona dla 2 osób.
Wymiary huśtawki: wysokość - 75cm, długość - 300cm, szerokość - 46cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 500cm x 246cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Elementy składowe huśtawki: huśtawka wagowa przeznaczona dla 4 osób.
Wymiary huśtawki: wysokość - 75m, długość - 350cm, szerokość - 46cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 550cm x 246cm, maksymalna wysokość upadku - 100cm.

Siedzisko kubełkowe: do wyboru 2 modele: siedzisko zamknięte i
siedzisko otwarte z łańcuszkiem do zapięcia. Siedziska wykonane z 
metalu powlekanego gumą. 
Wymiary: wysokość - 24cm, głębokość - 31cm, szerokość - 44,5cm.
Siedzisko płaskie: wykonane z metalu powlekanego gumą. 
Wymiary: wysokość - 3,2cm, głębokość - 15cm, szerokość - 42cm
Siedzisko bocianie gniazdo: wykonane ze stalowej ramy i lin polipropylenowych.
Wymiary: - średnica - 100cm

350cm
550cm
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Cena brutto: 2 200 zł

Cena brutto: 2 500 zł

Huśtawka wagowa ważka

Huśtawka ważka czteroosobowa

Siedzisko kubełkowe Siedzisko płaskie

Siedzisko bocianie gniazdo

Cena brutto: 2 500 zł

Cena brutto: 250 złCena brutto: 600 zł
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Elementy składowe piaskownicy: piaskownica kwadratowa z 4 siedziskami w narożnikach.
Wymiary piaskownicy: wysokość - 34cm, długość - 210cm, szerokość - 210cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 510cm x 510cm, maksymalna wysokość upadku - 34cm.

Elementy składowe piaskownicy: piaskownica kwadratowa z siedziskami na całej konstrukcji.
Wymiary piaskownicy: wysokość - 34cm, długość - 210cm, szerokość - 210cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 510cm x 510cm, maksymalna wysokość upadku - 34cm.

Elementy składowe piaskownicy: piaskownica kwadratowa z 4 siedziskami w narożnikach.
Wymiary piaskownicy: wysokość - 34cm, długość - 310cm, szerokość - 310cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 610cm x 610cm, maksymalna wysokość upadku - 34cm.

Elementy składowe piaskownicy: piaskownica kwadratowa z siedziskami na całej konstrukcji.
Wymiary piaskownicy: wysokość - 34cm, długość - 310cm, szerokość - 310cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 610cm x 610cm, maksymalna wysokość upadku - 34cm.

Piaskownica nr 1

Piaskownica nr 2

Piaskownica nr 3

Piaskownica nr 4

Cena brutto: 3 500 zł

Cena brutto: 3 700 zł

Cena brutto: 4 500 zł

Cena brutto: 4 700 zł
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Place zabaw metalowe

Korpusy bujaków na sprężynie, daszki, 
zabudowy boczne, siedziska części karuzel 
są wykonane z tworzywa sztucznego 
HDPE, bardzo wytrzymałego na uszkodzenia 
mechaniczne, całkowicie niewrażliwego na 
wpływ warunków atmosferycznych. Tworzywo 
zabezpieczone specjalnym filtrem chroniącym 
kolory przed blaknięciem wskutek działania 
promieni UV. Wykorzystujemy tworzywo 
HDPE w intensywnych kolorach. Tworzywo 
HDPE jest w pełni bezpieczne dla 
użytkowników.

Łańcuch nierdzewny 5mm o krótkich 
ogniwach, całkowicie odporny na rdzę 
i przetarcia. Krótkie ogniwa 
uniemożliwiają zakleszczenie palców 
w ogniwach łańcucha.

Sprężyny bujaków wykonane są z 
drutu stalowego o średnicy min. 18mm, 
ocynkowane i malowane proszkowo.

Podesty, trapy wejściowe i ścianki wspinaczkowe są 
wykonane ze sklejki liściastej wodoodpornej 
pokrytej filmem melaminowym o właściwościach 
antypoślizgowych.

Słupy nośne zestawów zabawowych metalowych wykonane z profili stalowych 80mm x 80mm 
o grubości ścianki 3mm. Poszczególne elementy urządzeń wykonane z profili stalowych 40mm x 
40mm o grubości ścianki 3mm. Profile stalowe posiadają gładkie, zaokrąglone krawędzie. Część 
elementów wykonana jest z rur stalowych o średnicy 25mm, 33,7mm, 90mm i 100mm, w 
zależności od rodzaju i przeznaczenia. Wszystkie elementy stalowe są zabezpieczone poprzez 
ocynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Farby poliestrowe proszkowe 
nakładane są poprzez natrysk elektrolityczny oraz 
wypiekanie elementów w specjalnym piecu, co 
zapewnia gładką i bardzo wytrzymałą powierzchnię.

Zjeżdżalnie i tunele wykonane są 
z laminatów poliestrowych, 
wytrzymałego tworzywa, które 
nie nagrzewa się tak jak 
zjeżdżalnie metalowe.

Elementy linowe wykonane 
z lin polipropylenowych o 
wzmocnionym rdzeniu, 
średnica 16mm, odpornych 
na przecięcia, przetarcia i 
warunki atmosferyczne.

Karuzele platformowe wyposażone są w podstawę 
wykonaną z blachy aluminiowej ryflowanej, materiału 
wytrzymałego i odpornego na rdzę. Ryflowanie zapewnia 
właściwości antypoślizgowe. Wszystkie karuzele 
wyposażone w łożyska kulkowe zamknięte, zabezpieczone 
przed możliwością dostania się zanieczyszczeń.
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wysoka wieża z dachem dwuspadowym - podest h140,  
wieża z dachem dwuspadowym - podest h90, podest h90 - 3szt., duża zjeżdżalnia, trap łączący, przejście 
tunelowe, mała zjeżdżalnia, trap wejściowy z poręczami, pomost linowy, belka balansująca, wejście 
strażackie, ścianka wspinaczkowa wejściowa, kratownica linowa, gra kółko i krzyżyk, barierka - 4szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 360cm, długość - 868cm, szerokość - 694cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1193cm x 994cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: wysoka wieża z dachem dwuspadowym - podest h140, 
duża zjeżdżalnia, rura strażacka, trap łączący, podest h90, belka balansująca, trap wejściowy z 
poręczami, zjeżdżalnia, barierka - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 360cm, długość - 546cm, szerokość - 466cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 846cm x 761cm, maksymalna wysokość upadku - 140cm.

Zestaw zabawowy metalowy nr 1

Zestaw zabawowy metalowy nr 2

Cena brutto: 34 000 zł

Cena brutto: 18 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża z dachem dwuspadowym - podest h90, zjeżdżalnia, 
trap wejściowy z poręczami, barierka - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 310cm, długość - 280cm, szerokość - 261cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 580cm x 556cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90, zjeżdżalnia, drabinka wejściowa, barierka - 
2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 160cm, długość - 316cm, szerokość - 100cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 616cm x 400cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Zestaw zabawowy metalowy nr 3

Zestaw zabawowy metalowy nr 4

Cena brutto: 9 000 zł

Cena brutto: 6 500 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wysoka wieża z dachem dwuspadowym - podest h140, 
duża zjeżdżalnia, kratownica łańcuchowa, trap łączący, wieża z dachem dwuspadowym - podest h90 - 
2szt., podest h90, drabinka wejściowa, gra kółko i krzyżyk, drabinka pozioma, trap wejściowy z 
poręczami, tablica do rysowania, zjeżdżalnia, barierka - 4szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 360cm, długość - 759cm, szerokość - 741cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1079cm x 1071cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: wysoka wieża z dachem dwuspadowym - podest h140, trap 
łączący - 2szt., wieża z dachem dwuspadowym - podest h90 - 2szt., trap wejściowy z poręczami, 
przejście tunelowe, podest h90 - 2sz., ścianka wspinaczkowa wejściowa pionowa, zjeżdżalnia duża, 
zjeżdżalnia - 2szt., gra kółko i krzyżyk, ruchome klocki nad podestem, ścianka wspinaczkowa wejściowa 
skośna, drabinka pozioma, barierka - 4szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 360cm, długość - 879m, szerokość - 537cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1199cm x 857cm, maksymalna wysokość upadku - 170cm.

Zestaw zabawowy metalowy nr 5

Zestaw zabawowy metalowy nr 6

Cena brutto: 32 000 zł

Cena brutto: 39 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża z dachem dwuspadowym - podest h90, drabinka 
wejściowa, zjeżdżalnia, gra kółko i krzyżyk, pomost linowy, podest h90, ścianka wspinaczkowa wejściowa, 
belka balansująca, barierka - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 310cm, długość - 628cm, szerokość - 260cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 928cm x 556cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża z dachem dwuspadowym - podest h90, podest h90 - 
2szt., trap wejściowy z poręczami, drabinka pozioma, ścianka wspinaczkowa wejściowa, gra psy i koty, 
zjeżdżalnia, belka balansująca, kratownica z opon, barierka - 3szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 310cm, długość - 628cm, szerokość - 564cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 948cm x 894cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Zestaw zabawowy metalowy nr 7

Zestaw zabawowy metalowy nr 8

Cena brutto: 16 000 zł

Cena brutto: 18 500 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża z dachem dwuspadowym - podest h90 - 4szt., 
ścianka wspinaczkowa wejściowa, ruchome klocki nad podestem, gra kółko i krzyżyk, zjeżdżalnia - 2szt., 
kółka gimnastyczne do przechodzenia, drabinka wejściowa, belka balansująca, opony do przechodzenia, 
rura strażacka, uchwyty do przechodzenia, barierka - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 310cm, długość - 628cm, szerokość - 574cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 928cm x 904cm, maksymalna wysokość upadku - 170cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: wysoka wieża z dachem dwuspadowym - podest h140, 
duża zjeżdżalnia, trap łączący - 2szt., podest h90 - 3szt., pomost linowy, wieża z dachem dwuspadowym - 
podest h90, drabinka pozioma, kratownica łańcuchowa, kratownica z opon, ścianka wspinaczkowa 
wejściowa pionowa, belka balansująca, przejście tunelowe, gra kółko i krzyżyk, ścianka wspinaczkowa 
wejściowa skośna, zjeżdżalnia, barierka - 6szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 360cm, długość - 856cm, szerokość - 987cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1171cm x 1317cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Zestaw zabawowy metalowy nr 9

Zestaw zabawowy metalowy nr 10

Cena brutto: 34 000 zł

Cena brutto: 40 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża z dachem dwuspadowym - podest h90, podest h90 - 
2szt., przejście tunelowe, gra psy i koty, ścianka wspinaczkowa wejściowa, trap wejściowy z poręczami, 
zjeżdżalnia - 2szt., barierka - 3szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 310cm, długość - 598cm, szerokość - 436cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 898cm x 736cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Elementy składowe zestawu zabawowego: wysoka wieża z dachem dwuspadowym - podest h140, trap 
łączący, podest h90, trap wejściowy z poręczami, drabinka pozioma, belka balansująca, duża zjeżdżalnia, 
rura strażacka, kratownica linowa, drabinka dwustronna ze ścianką wspinaczkową, barierka - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 360cm, długość - 865cm, szerokość - 546cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1242cm x 846cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Zestaw zabawowy metalowy nr 11

Zestaw zabawowy metalowy nr 12

Cena brutto: 17 000 zł

Cena brutto: 29 500 zł
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Elementy składowe zestawu sprawnościowego: drabinka pozioma, drabinka pionowa, kratownica 
linowa, drążek do podciągania - 3szt., drabinka dwustronna ze ścianką wspinaczkową, kratownica 
łańcuchowa, kratownica z opon, kółka gimnastyczne, drążek potrójny do pociągania/przewrotów.
Wymiary zestawu sprawnościowego: wysokość - 200cm, długość - 852cm, szerokość - 860cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1202cm x 1190cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Elementy składowe zestawu sprawnościowego: kratownica linowa, drążek do podciągania - 2szt., 
ścianka wspinaczkowa, kratownica łańcuchowa, kratownica z opon, drążek do przewrotów, kółka 
gimnastyczne.
Wymiary zestawu sprawnościowego: wysokość - 200cm, długość - 292cm, szerokość - 290cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 652cm x 650cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Zestaw sprawnościowy metalowy nr 1

Zestaw sprawnościowy metalowy nr 2

Cena brutto: 19 000 zł

Cena brutto: 13 000 zł
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Elementy składowe zestawu sprawnościowego: podest h40 - 6szt., opony do przechodzenia - 2szt., 
belka balansująca, opony na łańcuchach, ruchome klocki, pomost linowy, przejście tunelowe.
Wymiary zestawu sprawnościowego: wysokość - 140cm, długość - 1717cm, szerokość - 100cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 2017cm x 400cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Elementy składowe zestawu sprawnościowego: podest h40 - 6szt., drabinka pozioma, uchwyty do 
przechodzenia, kratownica łańcuchowa - 2szt., kółka gimnastyczne do przechodzenia, klocki na 
łańcuchach, opony na łańcuchach, belka balansująca, opony do przechodzenia.
Wymiary zestawu sprawnościowego: wysokość - 200cm, długość - 848cm, szerokość - 380cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1148cm x 710cm, maksymalna wysokość upadku - 195cm.

Zestaw sprawnościowy metalowy nr 3

Zestaw sprawnościowy metalowy nr 4

Cena brutto: 22 000 zł

Cena brutto: 27 000 zł

2017cm

1717cm

1
0
0
cm

4
0
0
cm
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Elementy składowe urządzenia: 
kółka gimnastyczne wolnostojące, metalowe.
Wymiary urządzenia: wysokość - 200cm, 
długość - 196cm, szerokość - 12cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 556cm x 372cm, 
maksymalna wysokość upadku - 170cm

Elementy składowe urządzenia: 
drabinka dwustronna wolnostojąca.
Wymiary urządzenia: wysokość - 200cm, 
długość - 287cm, szerokość - 96cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 687cm x 456cm, 
maksymalna wysokość upadku - 195cm

Elementy składowe urządzenia: 
drabinka dwustronna ze ścianką wspinaczkową.
Wymiary urządzenia: wysokość - 200cm, 
długość - 287cm, szerokość - 96cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 687cm x 456cm, 
maksymalna wysokość upadku - 195cm

Elementy składowe urządzenia: kratownica 
linowa, łańcuchowa, drewniana lub oponowa.
Wymiary urządzenia: wysokość - 200cm, 
długość - 196cm, szerokość - 8cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 556cm x 368cm, 
maksymalna wysokość upadku - 195cm

Elementy składowe urządzenia: gra integracyjna 
kółko i krzyżyk lub wersja psy i koty.
Wymiary urządzenia: wysokość - 100cm, 
długość - 100cm, szerokość - 16cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 400cm x 316cm, 
maksymalna wysokość upadku - nie dotyczy

Elementy składowe urządzenia: 
drabinka pozioma wolnostojąca, metalowa.
Wymiary urządzenia: wysokość - 180cm, 
długość - 196cm, szerokość - 100cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 536cm x 440cm, 
maksymalna wysokość upadku - 175cm

Kółka gimnastyczne metalowe Drabinka pozioma metalowa

Drabinka dwustronna metalowa

Kratownica metalowa Kółko i krzyżyk / psy i koty metalowe

Drabinka dwustronna
ze ścianką wspinaczkową metalowa

Cena brutto: 4 800 zł

Cena brutto: 3 400 zł

Cena brutto: 3 400 zł Cena brutto: 3 400 zł

Cena brutto: 4 800 zł

Cena brutto: 2 300 zł
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Most linowy metalowy Opony do przechodzenia metalowe

Belka balansująca metalowa Ruchome klocki metalowe

Cena brutto: 3 400 zł

Cena brutto: 3 800 zł Cena brutto: 3 400 zł

Cena brutto: 3 400 zł

Elementy składowe urządzenia: 
opony do przechodzenia wolnostojące, metalowe.
Wymiary urządzenia: wysokość - 100cm, 
długość - 196cm, szerokość - 100cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 496cm x 400cm, 
maksymalna wysokość upadku - 100cm

Elementy składowe urządzenia: 
most linowy wolnostojący, metalowy.
Wymiary urządzenia: wysokość - 100cm, 
długość - 196cm, szerokość - 100cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 496cm x 400cm, 
maksymalna wysokość upadku - 100cm

Elementy składowe urządzenia: 
belka balansująca wolnostojąca, metalowa.
Wymiary urządzenia: wysokość - 100cm, 
długość - 196cm, szerokość - 100cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 496cm x 400cm, 
maksymalna wysokość upadku - 100cm

Elementy składowe urządzenia: 
ruchome klocki wolnostojące, metalowe.
Wymiary urządzenia: wysokość - 100cm, 
długość - 196cm, szerokość - 100cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 496cm x 400cm, 
maksymalna wysokość upadku - 100cm
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Elementy składowe huśtawki: huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami oponowymi, płaskimi, 
kubełkowymi lub w kombinacji mieszanej.
Wymiary huśtawki: wysokość - 220cm, długość - 240cm, szerokość - 380cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 730cm x 450cm, maksymalna wysokość upadku - 125cm.

Elementy składowe huśtawki: huśtawka wahadłowa pojedyncza z siedziskiem oponowym, płaskim lub 
kubełkowym (zamkniętym lub otwartym z łańcuszkiem).
Wymiary huśtawki: wysokość - 220cm, długość - 240cm, szerokość - 280cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 730cm x 350cm, maksymalna wysokość upadku - 125cm.

Elementy składowe huśtawki: huśtawka wahadłowa pojedyncza z siedziskiem bocianie gniazdo.
Wymiary huśtawki: wysokość - 220cm, długość - 240cm, szerokość - 280cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 730cm x 350cm, maksymalna wysokość upadku - 125cm.

Huśtawka wahadłowa pojedyncza metalowa

Huśtawka wahadłowa podwójna metalowa

Huśtawka bocianie gniazdo metalowa

Cena brutto: 5 000 zł

Cena brutto: 5 700 zł

Cena brutto: 7 000 zł

Cena brutto: 4 700 zł

Cena brutto: 5 500 zł

Cena brutto: 4 500 zł

Cena brutto: 5 200 zł

Cena brutto: 6 000 zł

Cena brutto: 5 400 zł

Cena brutto: 5 000 zł
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Elementy składowe huśtawki: huśtawka wagowa przeznaczona dla 2 osób.
Wymiary huśtawki: wysokość - 75cm, długość - 300cm, szerokość - 46cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 500cm x 246cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Elementy składowe huśtawki: huśtawka z trzema siedziskami: kubełkowym, płaskim i bocianie gniazdo.
Wymiary huśtawki: wysokość - 220cm, długość - 273cm, szerokość - 666cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 730cm x 766cm, maksymalna wysokość upadku - 125cm.

Elementy składowe huśtawki: huśtawka wagowa przeznaczona dla 4 osób.
Wymiary huśtawki: wysokość - 75m, długość - 350cm, szerokość - 46cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 550cm x 246cm, maksymalna wysokość upadku - 100cm.

Cena brutto: 2 500 zł

Cena brutto: 9 700 zł

Cena brutto: 2 800 zł

Huśtawka wagowa ważka metalowa

Huśtawka potrójna metalowa

Huśtawka ważka czteroosobowa metalowa
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Elementy składowe urządzenia: karuzele stojące z poręczami.
Wymiary karuzeli: wysokość - 95cm, średnica - 150cm,
bezpieczna strefa użytkowania - okrąg o średnicy 550cm, maksymalna wysokość upadku - 60cm

Elementy składowe urządzenia: karuzele na platformie, z poręczami, siedziskami i kołem obrotowym.
Wymiary karuzeli: wysokość - 95cm, średnica - 150cm,
bezpieczna strefa użytkowania - okrąg o średnicy 550cm, maksymalna wysokość upadku - 60cm

Elementy składowe urządzenia: karuzele krzyżowe z czterema siedziskami.
Wymiary karuzeli: wysokość - 88cm, średnica - 180cm,
bezpieczna strefa użytkowania - okrąg o średnicy 580cm, maksymalna wysokość upadku - 60cm

Karuzela nr 2Karuzela nr 1

Karuzela nr 3 Karuzela nr 4

Karuzela nr 6Karuzela nr 5

Cena brutto: 6 000 złCena brutto: 6 000 zł

Cena brutto: 7 700 zł Cena brutto: 7 700 zł

Cena brutto: 6 700 złCena brutto: 6 400 zł
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Elementy składowe: bujak 
przestrzenny.
Wymiary: wysokość - 100cm, 
średnica - 112cm, 
bezpieczna strefa użytkowania
 - okrąg o średnicy 400cm, 
maksymalna wysokość upadku
 - 90cm

Elementy składowe: bujak 
przestrzenny.
Wymiary: wysokość - 155cm, 
średnica - 112cm, 
bezpieczna strefa użytkowania
 - okrąg o średnicy 400cm, 
maksymalna wysokość upadku
 - 90cm

Elementy składowe: bujak 
trzyosobowy stojący.
Wymiary: wysokość - 120cm, 
średnica - 80cm, 
bezpieczna strefa użytkowania
 - okrąg o średnicy 400cm, 
maksymalna wysokość upadku
 - 45cm

Elementy składowe: bujak dwuosobowy listek. 
Wymiary: wysokość - 46cm, długość - 110cm, 
szerokość - 33cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - okrąg o średnicy 
410cm, maksymalna wysokość upadku - 40cm

Elementy składowe: bujak czteroosobowy koniczynka. 
Wymiary: wysokość - 46cm, długość - 110cm, 
szerokość - 110cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - okrąg o średnicy 
410cm, maksymalna wysokość upadku - 40cm

Elementy składowe: karuzela mieszana z 
możliwością stania jak i siedzenia.
Wymiary: wysokość - 95cm, średnica - 150cm,
bezpieczna strefa użytkowania - okrąg o średnicy 
550cm, maksymalna wysokość upadku - 60cm

Elementy składowe: karuzela stojąca TWIST z 
uchwytem do trzymania. Dwie wersje do wyboru.
Wymiary: wysokość - 120cm, średnica - 66cm,
bezpieczna strefa użytkowania - okrąg o średnicy 
466cm, maksymalna wysokość upadku - 25cm

Karuzela nr 7 Karuzela nr 8Cena brutto: 6 700 zł Cena brutto: 4 200 zł

Bujak listek Bujak koniczynka

Cena brutto: 1 900 złCena brutto: 1 700 zł

Bujak hula hop Bujak face to face Bujak trójniak

Cena brutto: 6 200 zł Cena brutto: 6 200 zł Cena brutto: 5 200 zł
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Elementy składowe: bujaki na sprężynie. Modele: Kogut, Koń, Smok, Pies, Skuter, Kucyk, Słoń, Słoń 2, 
Koń 2, Kucyk 2, Hipopotam, Zebra, Rekin, Lew, Żyrafa.
Wymiary: (w zależności od modelu) wysokość - 77-88cm, długość - 75-115cm, szerokość - 22-26cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 310cm x 230cm, maksymalna wysokość upadku - 46-50cm.

Elementy składowe: bujaki na sprężynie - wersja mini. Modele: Kucyk 2 mini, Słoń 2 mini, Koń 3 mini.
Wymiary: (w zależności od modelu) wysokość - 58-60cm, długość - 64-74cm, szerokość - 22cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 300cm x 230cm, maksymalna wysokość upadku - 40cm.

Lew Żyrafa

Bujak pojedynczy na sprężynie

Bujak pojedynczy na sprężynie

Cena brutto: 1 600 zł

Cena brutto: 1 400 zł
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Elementy składowe: bujaki na sprężynie wykonane z podwójnej płyty HDPE. Modele: Motor 1, Motor 2, 
Motor 3. Wymiary: (w zależności od modelu) wysokość - 84-87cm, długość - 93-95cm, szerokość -33cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 410cm x 340cm, maksymalna wysokość upadku - 67-71cm.

Elementy składowe: bujak dwuosobowy kucyk. 
Wymiary: wysokość - 81cm, długość - 125cm, szerokość - 29cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 425cm x 329cm, maksymalna wysokość upadku - 45cm.

Kwiatek Pszczółka Statek

Lokomotywa Policja Ambulans Straż

Elementy składowe: bujaki podwójne z siedziskiem w środku. Modele: Samolot, Żaba, Auto, Ryba, Słoń, 
Delfin, Kwiatek, Pszczółka, Statek, Lokomotywa, Policja, Ambulans, Straż. 
Wymiary: (w zależności od modelu) wysokość - 63-97cm, długość - 58-88cm, szerokość - 36-50cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 390cm x 350cm, maksymalna wysokość upadku - 45cm

Bujak dwuosobowy kucyk

Bujak podwójny na sprężynie

Bujak na sprężynie z podwójnej płyty

Cena brutto: 1 900 zł

Cena brutto: 1 900 zł

Cena brutto: 1 900 zł
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Elementy składowe: bujak na czterech sprężynach w kształcie samochodu ciężarowego.
Wymiary bujaka: wysokość - 135cm, długość - 235cm, szerokość - 135cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 535cm x 435cm, maksymalna wysokość upadku - 135cm.

Elementy składowe: bujak na trzech sprężynach w kształcie poduszkowca.
Wymiary bujaka: wysokość - 150cm, długość - 220cm, szerokość - 150cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 520cm x 450cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm.

Elementy składowe: bujak na czterech sprężynach w kształcie samochodu straży pożarnej.
Wymiary bujaka: wysokość - 135cm, długość - 220cm, szerokość - 130cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 520cm x 430cm, maksymalna wysokość upadku - 135cm.

Elementy składowe: bujak na pięciu sprężynach w kształcie statku.
Wymiary bujaka: wysokość - 130cm, długość - 340cm, szerokość - 130cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 640cm x 430cm, maksymalna wysokość upadku - 130cm.

Bujak wieloosobowy 1 Cena brutto: 29 000 zł

Cena brutto: 29 000 zł

Cena brutto: 24 000 zł

Cena brutto: 37 000 zł

Bujak wieloosobowy 2

Bujak wieloosobowy 3

Bujak wieloosobowy 4
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Place zabaw tematyczne

Łańcuch nierdzewny 5mm o krótkich 
ogniwach, całkowicie odporny na rdzę i 
przetarcia. Krótkie ogniwa uniemożliwiają 
zakleszczenie palców w ogniwach 
łańcucha.

Słupy nośne zestawów tematycznych wykonane z rur stalowych o średnicy 114mm i 
89mm i grubości ścianki 2,5mm. Słupy nośne zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Farby poliestrowe 
proszkowe nakładane poprzez natrysk elektrolityczny oraz wypiekanie elementów w 
specjalnym piecu, co zapewnia gładką i bardzo wytrzymałą powierzchnię.

Podesty, część pochyli oraz schodków wejściowych wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej i malowanej proszkowo. Blacha stalowa wyprofilowana, z wytłoczeniami, 
które czynią powierzchnię antypoślizgową. Podesty posiadają otwory, co ułatwia 
odprowadzanie wody z ich powierzchni.

Elementy linowe wykonane z lin 
polipropylenowych o wzmocnionym 
rdzeniu, średnica 16mm, odpornych 
na przecięcia, przetarcia i warunki 
atmosferyczne.

Zjeżdżalnie, barierki, panele, daszki, elementy dekoracyjne i 
wszelkie zabudowy w zestawach tematycznych są wykonane z 
liniowego polietylenu niskiej gęstości LLDPE. Tworzywo LLDPE 
charakteryzuje się wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne 
oraz odpornością na wpływ czynników atmosferycznych. Polietylen 
liniowy LLDPE jest stosunkowo nowym tworzywem, które powstało 
wskutek udoskonalenia tworzywa LDPE. W porównaniu do LDPE 
tworzywo LLDPE charakteryzuje się lepszymi właściwościami 
wytrzymałościowymi, większą odpornością na pękanie i naprężenia 
oraz wyższym zakresem stabilności termicznej. Tworzywo jest 
zabezpieczone filtrem chroniącym przed promieniowaniem UV, co 
zabezpiecza kolory przed blaknięciem. Polietylen LLDPE jest 
niewrażliwy na większość substancji chemicznych oraz nie 
wydziela toksycznych pierwiastków. Te właściwości powodują, że 
tworzywo to posiada szerokie zastosowanie do produkcji opakowań 
w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym oraz do produkcji 
zabawek. Jako tworzywo nietoksyczne, bezpieczne dla dzieci oraz 
posiadające bardzo dobre właściwości mechaniczne i wysoką 
odporność na czynniki zewnętrzne jest również doskonałym 
materiałem do budowy placów zabaw. Metoda obróbki poprzez 
formowanie rotacyjne, wtryskowe z rozdmuchem pozwala 
uzyskiwać w pełni trójwymiarowe elementy o określonym kształcie i 
różnorodnej kolorystyce. System modułowy pozwala tworzyć 
zróżnicowane zestawy zabawowe o określonej tematyce.

Łączenie elementów do słupów 
nośnych odbywa się za pomocą 
obejm aluminiowych zaciskowych. 
Obejmy są malowane proszkowo na 
określoną kolorystykę. Montaż 
poprzez obejmy powoduje, że w 
słupach nośnych nie są wykonywane 
otwory a rozkład poszczególnych 
elementów można modyfikować. Takie 
rozwiązanie modułowe daje szerokie 
możliwości w tworzeniu unikatowych 
zestawów zabawowych.
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża - podest h240, podest h240, podest h85 - 2szt., 
wieża - podest h100, podest h100, trap łączący z daszkiem, schodki wejściowe z poręczami - 2szt., 
drabinka wejściowa, wejście z dyskami - 2szt., zjeżdżalnia prosta otwarta, zjeżdżalnia prosta tubowa, 
zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, zjeżdżalnia spiralna otwarta, zjeżdżalnia duża spiralna tubowa, 
barierka bulaj - 2szt., daszek spodek 2szt., podest z barierkami do zjeżdżalni spiralnej otwartej h120, 
stopień, barierka pełna - 5szt., barierka metalowa, element dekoracyjny antena - 4szt., element 
dekoracyjny statek kosmiczny - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 550cm, długość - 910cm, szerokość - 610cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1310cm x 1010cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm.

Zestaw kosmos nr 1 Cena brutto: 68 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża - podest h85, przejście tunelowe z bulajem, podest 
h85, trap łączący z daszkiem, podest h120, stopień, podest z barierkami do zjeżdżalni spiralnej otwartej 
h150, zjeżdżalnia spiralna otwarta, zjeżdżalnia prosta otwarta, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, tunel 
linowy skośny, kula linowa, daszek spodek, daszek samolot, schodki wejściowe, obręcze zawieszone na 
linach - 4szt., barierka bulaj - 2szt., barierka pełna - 2szt., element dekoracyjny statek kosmiczny - 2szt., 
element dekoracyjny antena    
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 380cm, długość - 940cm, szerokość - 450cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1340cm x 850cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm.

Zestaw kosmos nr 2 Cena brutto: 67 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża - podest h120, podest h90, stopień - 2szt., podest z 
barierkami do zjeżdżalni spiralnej otwartej h150, zjeżdżalnia spiralna otwarta, zjeżdżalnia prosta tubowa, 
daszek samolot, schodki wejściowe, barierka bulaj, barierka pełna, element dekoracyjny antena, wejście 
spiralne.    
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 350cm, długość - 450cm, szerokość - 390cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 850cm x 790cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm.

Zestaw kosmos nr 3 Cena brutto: 23 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża - podest h90 - 2szt., tunel linowy wejściowy, schodki 
wejściowe z motywem auta, zjeżdżalnia otwarta zakręcona, schodki wejściowe z barierkami metalowymi, 
zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, uchwyty do przechodzenia, kółka gimnastyczne do przechodzenia, 
stopnie do przechodzenia, obręcza na linach zawieszone pionowo - 3szt., kratownica linowa, daszek 
spodek, daszek samolot.    
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 380cm, długość - 900cm, szerokość - 650cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1300cm x 1050cm, maksymalna wysokość upadku - 180cm.

Zestaw kosmos nr 4 Cena brutto: 41 500 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża - podest h240, podest h240 - 2szt., podest h90 - 
3szt., wieża - podest h120, schodki wejściowe, drabinka wejściowa, trap łączący z daszkiem, wejście z 
dyskami - 2szt., zjeżdżalnia duża spiralna tubowa - 2szt., zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, 
zjeżdżalnia prosta otwarta - 2szt., daszek spodek - 2szt., barierka metalowa - 2szt., barierka pełna - 6szt., 
barierka bulaj, element dekoracyjny statek kosmiczny - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 550cm, długość - 895cm, szerokość - 780cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1295cm x 1180cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm.

Zestaw kosmos nr 5 Cena brutto: 68 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe z metalowymi barierkami - 2szt., podest 
h60, drabinka pozioma, stopień - 3szt., wieża - podest h90, zjeżdżalnia prosta otwarta - 1szt., przejście po 
skałce, podest h90, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, podest h120, podest h150 z barierkami do 
zjeżdżalni spiralnej otwartej, zjeżdżalnia spiralna otwarta, trap łączący z daszkiem, wieża sześciokątna - 
podest h180 sześciokątny, zjeżdżalnia tubowa prosta, podest trójkątny h180m, schodki łączące z 
barierkami, podest trójkątny h120, schodki wejściowe, daszek spodek, daszek statek kosmiczny, barierka 
pełna - 7szt., barierka z elementem ruchomym, balkonik, ławeczka, element dekoracyjny kosmos - 4szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 490cm, długość - 770cm, szerokość - 1120cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1170cm x 1520cm, maksymalna wysokość upadku - 180cm.

Zestaw kosmos nr 6 Cena brutto: 99 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe - 3szt., podest h90 - 6szt., zjeżdżalnia 
otwarta prosta, schodki łączące z poręczami - 2szt., wieża - podest h150, stopień, podest z barierkami do 
zjeżdżalni spiralnej otwartej h150, zjeżdżalnia spiralna h150, trap łączący z daszkiem, wieża - podest 
h210 - 2szt., podest h210 - 3szt., przejście tunelowe, podest z barierkami do zjeżdżalni spiralnej h210, 
zjeżdżalnia spiralna h210, przejście linowe między podestami na różnej wysokości, daszek - 4szt., 
zjeżdżalnia tubowa kręta, wieża - podest h90, most linowy, zjeżdżalnia otwarta zakręcona, wejśćie z 
dyskami, gra kółko i krzyżyk, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, barierka bulaj - 7szt., barierka bełna - 
8szt., ławka - 1szt., element dekoracyjny na słupach nośnych - 4szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 550cm, długość - 1640cm, szerokość - 700cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 2040cm x 1100cm, maksymalna wysokość upadku - 210cm.

Zestaw kosmos nr 7 Cena brutto: 155 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90, podest trójkątny h90, drabinka wejściowa, 
ścianka wspinaczkowa wejściowa, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, zjeżdżalnia zakręcona otwarta, 
barierka bulaj, element dekoracyjny z ruchomymi elementami, element dekoracyjny na słupach nośnych - 
4szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 310cm, długość - 510cm, szerokość - 270cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 910cm x 670cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Zestaw kosmos nr 8 Cena brutto: 17 500 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe, podest h90 - 2szt., zjeżdżalnia 
podwójna prosta otwarta - 2szt., schodki łączące z poręczami, wieża - podest h120, stopień, podest z 
barierkami do zjeżdżalni spiralnej h150, zjeżdżalnia spiralna otwarta, trap łączący z daszkiem, wieża - 
podest h240, zjeżdżalnia tubowa kręta, wejście z dyskami, drabinka wejściowa, daszek - 2szt., uchwyty 
do przechodzenia, element dekoracyjny na dwa słupy nośne - rakieta, barierka - 3szt., barierka wysoka - 
4szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 550cm, długość - 1000cm, szerokość - 800cm, 

Cena brutto: 73 000 złZestaw kosmos nr 9
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża - podest h120, podest h90 - 2szt., stopień - 2szt., 
podest z barierkami do zjeżdżalni spiralnej h150, zjeżdżalnia spiralna otwarta, zjeżdżalnia prosta tubowa, 
zjeżdżalnia podwójna otwarta prosta otwarta, schodki wejściowe, drabinka wejściowa, daszek, barierka 
bulaj, barierka pełna - 2szt., barierka wysoka - 2szt., element dekoracyjny na dwa słupy nośne - rakieta, 
element dekoracyjny - statek kosmiczny.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 400cm, długość - 700cm, szerokość - 445cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1100cm x 845cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm.

Zestaw kosmos nr 10 Cena brutto: 34 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: podest trójkątny h20, schodki wejściowe z poręczami - 
3szt., podest h90 - 4szt., zjeżdżalnia prosta otwarta, schodki łączące, wieża - podest h120, podest h120, 
stopień, podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej h150, zjeżdżalnia spiralna otwarta, trap łączący z 
daszkiem, wieża - podest h240 - 2szt., most łączący z daszkiem, podest h240, zjeżdżalnia tubowa kręta, 
most łukowy, wejście z dyskami, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, daszek - 3szt., barierka bulaj, 
barierka pełna - 15szt., barierka wysoka - 12szt., element dekoracyjny - statek kosmiczny - 3szt. 
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 510cm, długość - 1100cm, szerokość - 650cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1500cm x 1050cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm.

Zestaw kosmos nr 11 Cena brutto: 99 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe, podest h90, stopień, wieża - podest 
h120, podest z barierkami do zjeżdżalni spiralnej h150, zjeżdżalnia spiralna, zjeżdżalnia podwójna prosta 
otwarta, wejście z dyskami, daszek, barierka koła zębate, barierka pełna, barierka wysoka - 4szt., element 
dekoracyjny - statek kosmiczny.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 380cm, długość - 500cm, szerokość - 345cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 900cm x 745cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm.

Cena brutto: 33 000 złZestaw kosmos nr 12
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Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90 - 6szt., schodki wejściowe z poręczami., 
stopień, podest h120, podest z barierkami do zjeżdżalni spiralnej h150, zjeżdżalnia spiralna otwarta, 
schodki łączące - 2szt., podest h240 - 3szt., daszek na sześć słupów, zjeżdżalnia tubowa kręta - 2szt., 
barierka helikopter - 2szt., barierka auto - 3szt., ścianka wspinaczkowa wejściowa, zjeżdżalnia prosta 
otwarta - 2szt., barierka bulaj, gra kółko i krzyżyk, barierka pełna - 8szt., ławka, element dekoracyjny na 
słupach nośnych - strumień wody - 2szt., element dekoracyjny - balon
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 520cm, długość - 900cm, szerokość - 700cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1300cm x 1100cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm.

Zestaw straż pożarna nr 1 Cena brutto: 125 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90, podest trójkątny h90, ścianka wspinaczkowa 
wejściowa, wejście z dyskami, zjeżdżalnia zakręcona otwarta, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, 
barierka auto, element dekoracyjny - strumień wody - 3szt., element dekoracyjny - balon - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 340cm, długość - 510cm, szerokość - 280cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 910cm x 680cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Zestaw straż pożarna nr 2 Cena brutto: 19 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża - podest h90, ścianka wspinaczkowa wejściowa, 
przejście tunelowe, przejście tunelowe z bulajem, podest h90, schodki wejściowe z poręczami, 
zjeżdżalnia zakręcona otwarta - 2szt., zjeżdżalnia prosta otwarta, daszek drabinka z kołem, daszek, 
barierka auto, element dekoracyjny - kolo - 4szt., element dekoracyjny - strumień wody - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 340cm, długość - 730cm, szerokość - 410cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1130cm x 810cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Zestaw straż pożarna nr 3 Cena brutto: 36 000 zł
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Cena brutto: 130 000 złZestaw straż pożarna nr 4
Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe z poręczami - 3szt., podest h90 - 6szt., 
schodki łączące - 3szt., podest trójkątny h140 - 2szt. podest h140, podest h120, podest h240 - 2szt., 
stopień, ścianka wspinaczkowa wejściowa, wejście strażackie, zjeżdżalnia prosta otwarta, zjeżdżalnia 
zakręcona podwójna otwarta, zjeżdżalnia zakręcona otwarta, zjeżdżalnia tubowa prosta, zjeżdżalnia 
tubowa spiralna, barierka helikopter, barierka auto - 3szt., daszek na sześć słupów - 2szt., barierka bulaj, 
barierka pełna - 7szt., gra kółko i krzyżyk, ławka, element dekoracyjny - strumień wody - 2szt., element 
dekoracyjny - balon - 2szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 520cm, długość - 1480cm, szerokość - 710cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1880cm x 1110cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm.
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Zestaw klasyczny nr 1 Cena brutto: 130 000 zł
Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe - 2szt., wieża - podest h90 - 5szt., 
zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, schodki łączące - 2szt., podest h150, podest trójkątny h150, podest 
startowy z barierkami zjeżdżalni spiralnej h150, zjeżdżalnia spiralna otwarta, podest h240, wieża - podest 
h240 - 2szt., przejście tunelowe linowe, podest startowy z barierkami zjeżdżalni spiralnej h240, 
zjeżdżalnia spiralna otwarta h240, zjeżdżalnia tubowa spiralna, przejście linowe między podestami na 
różnym poziomie, podest h60, stopień, zjeżdżalnia prosta otwarta, twister z poręczami, drabinka pozioma, 
stopnie do przechodzenia, przejście tunelowe, gra kółko i krzyżyk, daszek - 3szt., barierka balkonik - 
2szt., barierka bulaj - 2szt., barierka metalowa - 2szt., barierka pełna - 4szt., barierka okienko, ławka, 
element dekoracyjny na szczytach słupów nośnych - duch - 5szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 550cm, długość - 1140cm, szerokość - 920cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1540cm x 1320cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm.
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Zestaw klasyczny nr 2 Cena brutto: 92 000 zł
Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h60, podest h90 - 2szt., podest h120 - 2szt, podest 
h150, podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej h150, stopień - 4szt., schodki wejściowe, wejście z dyskami, 
wejście strażackie, zjeżdżalnia tubowa zakręcona, zjeżdżalnia spiralna otwarta, zjeżdżalnia prosta 
otwarta, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, drabinka pozioma, twister obrotowy z poręczami, ścianka 
wspinaczkowa pełna, ścianka wspinaczkowa z otworami - 2szt, drabinka pionowa, kratownica oponowa, 
przejście tunelowe z bulajem, gra kółko i krzyżyk, daszek - 2szt., ławka, barierka balkonik, barierka 
okienko, barierka pełna - 3szt., element dekoracyjny na szczytach słupów nośnych - duch - 5szt.  
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 490cm, długość - 1055cm, szerokość - 830cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1455cm x 1230cm, maksymalna wysokość upadku - 220cm.
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Zestaw klasyczny nr 3 Cena brutto: 34 000 zł
Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża - podest h90, podest h90, podest h120, stopień, 
schodki wejściowe z poręczami, drabinka wejściowa, daszek, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, 
zjeżdżalnia prosta otwarta, zjeżdżalnia prosta tubowa, ławka, barierka pełna - 3szt., element dekoracyjny 
na szczytach słupów nośnych - duch - 2szt. 
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 430cm, długość - 830cm, szerokość - 460cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1230cm x 860cm, maksymalna wysokość upadku - 120cm.
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża - podest h90, podest h90, podest trójkątny h90, 
schodki wejściowe z poręczami, stopnie do przechodzenia, zjeżdżalnia tubowa prosta, zjeżdżalnia 
podwójna prosta otwarta, daszek, ławka, barierka z ruchomymi elementami, barierka pełna - 2szt., 
element dekoracyjny na szczytach słupów nośnych - duch - 2szt. 
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 440cm, długość - 650cm, szerokość - 440cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1050cm x 840cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm.

Zestaw klasyczny nr 4 Cena brutto: 30 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe z poręczami, podest h90, zjeżdżalnia 
tubowa prosta, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, schodki łączące z poręczami, podest h150 - 4szt., 
zjeżdżalnia spiralna otwarta, schody kręcone, gra labirynt, gra dni tygodnia/pogoda, ścianka 
wspinaczkowa wejściowa, daszek, daszek duży nad czterema podestami h150, barierka balkonik - 2szt., 
barierka z ruchomymi elementami, barierka metalowa - 3szt., barierka płotek, ławka, barierka z oknem - 
4szt., barierka z drzwiami, element dekoracyjny na szczytach słupów nośnych - latarnia, element 
dekoracyjny - papuga.   
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 445cm, długość - 890cm, szerokość - 560cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1290cm x 960cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm.

Zestaw villa nr 1 Cena brutto: 110 000 zł
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Zestaw villa nr 2 Cena brutto: 155 000 zł
Elementy składowe zestawu zabawowego: stopień - 4szt., podest trójkątny h30, schodki łączące - 
3szt., wieża - podest h90, podest h120 - 2szt., podest h240 - 2szt., podest h90 - 2szt., podest wydłużony 
h90, podest 150 - 2szt., podest półkole h150, podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej, zjeżdżalnia spiralna 
otwarta, zjeżdżalnia spiralna tubowa, zjeżdżalnia tubowa prosta, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, 
schodki wejściowe z poręczami, skałka wspinaczkowa wejściowa, wejście linowe, przejście linowe łączące 
podesty na różnych wysokościach, ścianka wspinaczkowa wejściowa, daszek, daszek na sześć słupów 
nośnych - 2szt., daszek nad wejściem, płotek przy wejściu, gra kółko i krzyżyk, barierka balkonik - 2szt., 
barierka drzwi - 3szt., barierka okno - 8szt.,  barierka pełna metalowa - 4szt., barierka z ruchomymi 
elementami, barierka labirynt, barierka dni tygodnia/pogoda, barierka półkolista, element dekoracyjny na 
szczytach słupów nośnych - wiatrak - 2szt.,      
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 445cm, długość - 1330cm, szerokość - 740cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1730cm x 1140cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm.



strona 69

Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe, podest h90 - 2szt., stopień - 2szt., 
podest h120 - 2szt., wieża - podest h150, podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej, schodki łączące - 2szt., 
wieża - podest h240, trap łączący z daszkiem, podest h150, wieża - podest h90, podest trójkątny h30, 
ścianka wspinaczkowa wejściowa, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia spiralna tubowa, zjeżdżalnia spiralna 
otwarta, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, zjeżdżalnia prosta otwarta - 2szt., zjeżdżalnia zakręcona 
otwarta, daszek - 3szt., ławka, gra kółko i krzyżyk, barierka metalowa - 2szt., barierka pełna - 7szt., 
barierka z oknem, element dekoracyjny na szczytach słupów nośnych - wiatrak - 2szt., element 
dekoracyjny na szczytach słupów nośnych - balon.        
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 590cm, długość - 1060cm, szerokość - 930cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1460cm x 1330cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm.

Zestaw villa nr 3 Cena brutto: 122 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90, stopień, wieża - podest h120, zjeżdżalnia 
tubowa prosta, daszek, zjeżdżalnia zakręcona otwarta, schodki wejściowe z poręczami, gra kółko i 
krzyżyk, ławka, barierka balkonik, barierka pełna, element dekoracyjny na szczytach słupów nośnych - 
wiatrak.       
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 470cm, długość - 680cm, szerokość - 255cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1080cm x 655cm, maksymalna wysokość upadku - 120cm.

Zestaw villa nr 4 Cena brutto: 29 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe - 3szt., podest h90 - 2szt., wieża - 
podest h90 - 2szt., most linowy z zawieszonymi stopniami, drabinka wejściowa, wieża - podest h240 - 
2szt., podest h120 - 5szt., podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej, stopień - 3szt., trap łączący z 
daszkiem, przejście tunelowe, wejście z dyskami, zjeżdżalnia potrójna otwarta, zjeżdżalnia spiralna 
otwarta, zjeżdżalnia tubowa zakręcona, zjeżdżalnia tubowa spiralna, zjeżdżalnia podwójna otwarta prosta, 
zjeżdżalnia zakręcona otwarta, przejście linowe pomiędzy podestami na różnej wysokości, ławka, daszek 
- 4szt., barierka bulaj, barierka balkonik - 3szt., barierka z oknem - 3szt., barierka pełna - 9szt., barierka 
wysoka - 6szt., element dekoracyjny na szczytach słupów nośnych - balon - 2szt.     
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 540cm, długość - 1360cm, szerokość - 870cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1760cm x 1270cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm

Zestaw zamek nr 1 Cena brutto: 155 000 zł
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Zestaw zamek nr 2 Cena brutto: 43 000 zł
Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90, podest h120, podest h150, wieża - podest 
h180. schodki wejściowe, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, zjeżdżalnia spiralna tubowa, daszek, 
ławka, barierka balkonik, barierka pełna - 3szt., barierka z ruchomymi elementami, barierka z oknem, 
barierka metalowa, barierka wysoka, element dekoracyjny na szczytach słupów nośnych - balon, element 
dekoracyjny na szczytach słupów nośnych - koło - 2szt.    
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 480cm, długość - 690cm, szerokość - 390cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1090cm x 790cm, maksymalna wysokość upadku - 180cm



strona 73

Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe, wieża - podest h90, przejście tunelowe, 
podest h90, stopień, wieża - podest h120, schodki łączące, wieża - podest h150, podest z barierkami 
zjeżdżalni spiralnej, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia spiralna otwarta, zjeżdżalnia zakręcona otwarta, 
zjeżdżalnia podwójna otwarta prosta, zjeżdżalnia tubowa prosta, gra kółko i krzyżyk - 3szt., barierka pełna 
- 3szt., barierka wysoka - 9szt., daszek -3szt.     
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 500cm, długość - 935cm, szerokość - 555cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1335cm x 955cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm

Zestaw zamek nr 3 Cena brutto: 62 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe - 2szt., podest trójkątny h90 - 2szt., 
wieża - podest h90 - 2szt., podest h120 - 4szt., podest trójkątny h120 - 3szt., podest h150, wieża - podest 
h150, stopień - 3szt., podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej, wejście spiralne, wejście z dyskami, podest 
h240 - 2szt, drabinka wejściowa z podestu h90 na podest h240 - 2szt., zjeżdżalnia spiralna otwarta, 
zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta - 2szt., zjeżdżalnia prosta otwarta - 3szt, zjeżdżalnia zakręcona 
otwarta - 2szt., daszek - 3szt., gra kółko i krzyżyk - 2szt., barierka pełna - 16szt., barierka wysoka - 15szt.       
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 500cm, długość - 900cm, szerokość - 658cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1300cm x 1058cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm

Zestaw zamek nr 4 Cena brutto: 112 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h120 - 16szt., wieża - podest h240, schodki 
wejściowe z poręczami - 2szt., wejście linowe zakręcone - 2szt., tunel wejściowy zakręcony - 2szt., tunel 
łączący skośny - 2szt., podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej otwartej h150, zjeżdżalnia spiralna 
otwarta, zjeżdżalnia tubowa prosta, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, zjeżdżalnia otwarta zakręcona - 
2szt., daszek, podest bocianie gniazdo, drabinka wejściowa metalowa, barierka balkon - 3szt., barierka 
pełna - 13szt., barierka z otworem - 8szt., barierka metalowa - 6szt., ławka - 2szt., barierka wysoka - 
23szt., element dekoracyjny - żagiel - 22szt., element dekoracyjny - flaga - 5szt., element dekoracyjny - 
kosz z flagą - 4szt., flaga, rufa statku, dziób statku, barierka przy burcie - 2szt.,         
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 520cm, długość - 1690m, szerokość - 890cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 2090m x 1290cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm

Cena brutto: 200 000 złZestaw statek nr 1
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Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe z poręczami, podest h120 - 8szt., podest 
h155, podest h190, podest h430 - 2szt., podest h275 - 3szt., wejście linowe zakręcone, tunel linowy 
łączący podesty na różnej wysokości, zjeżdżalnia otwarta zakręcona - 2szt., zjeżdżalnia tubowa spiralna - 
2szt., dziób statku, rufa statku, daszek, element dekoracyjny - żagiel - 28szt., wejście z dyskami, barierka 
pełna - 13szt., barierka bulaj - 5szt., barierka z otworem - 12szt., barierka metalowa - 2szt., element 
dekoracyjny - kosz z flagą - 4szt.,  barierka wysoka -20szt.       
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 650cm, długość - 1300m, szerokość - 900cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1700m x 1300cm, maksymalna wysokość upadku - 275cm

Cena brutto: 175 000 złZestaw statek nr 2
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Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe z poręczami - 3szt., podest h90 - 3szt., 
podest h120, stopień, podest h240 - 3szt., trap łączący z daszkiem, pomost wiszący, tunel linowy, wejście 
z dyskami, dziób statku, rufa statku,  zjeżdżalnia tubowa spiralna, zjeżdżalnia prosta otwarta, ławka, 
barierka bulaj - 2szt., barierka pełna - 7szt., barierka z otworem - 2szt., barierka wysoka - 10szt., element 
dekoracyjny - kosz z flagą - 2szt., element dekoracyjny - żagiel - 14szt., element dekoracyjny - małpa, 
element dekoracyjny - owad, element dekoracyjny - paw.   
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 650cm, długość - 950m, szerokość - 600cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1350m x 1000cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm

Cena brutto: 92 000 złZestaw statek nr 3
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Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe z poręczami, podest h90, podest h120, 
stopień - 3szt., podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej h150, zjeżdżalnia spiralna otwarta, zjeżdżalnia 
prosta otwarta, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, dziób statku, ścianka wspinaczkowa wejściowa, 
barierka pełna - 3szt., barierka wysoka, barierka z otworem, ławka, element dekoracyjny - kosz z flagą, 
element dekoracyjny - żagiel - 4szt., element dekoracyjny - koło.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 450cm, długość - 810m, szerokość - 600cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1210m x 1000cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm

Cena brutto: 50 000 złZestaw statek nr 4
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Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe - 3szt., podest h90 - 5szt., podest 
trapezowy h90 - 2szt., podest h120, podest h150, podest trójkątny h150 - 2szt., podest z barierkami do 
zjeżdżalni spiralnej h180, podest trójkątny h90 - 4szt., podest trójkątny h120, podest trójkątny h180, 
podest h210, podest trójkątny h240 - 2szt., podest h240 - 5szt., podest trapezowy h240 - 2szt., podest 
h390, podest trapezowy h390 - 2szt., daszek sześcioboczny na sześć słupów nośnych, daszek - 2szt., 
daszek na dwa słupy nośne - 2szt., ścianka wspinaczkowa wejściowa, drabinka pionowa łącząca podesty 
na różnej wysokości, osłona drabinki wejściowej, rakieta z drabinką łącząca podesty na różnej wysokości, 
trap łączący z daszkiem, gra kółko i krzyżyk, zjeżdżalnia tubowa spiralna wysoka, zjeżdżalnia tubowa 
spiralna średnia, zjeżdżalnia tubowa z zakrętami, zjeżdżalnia tubowa prosta, zjeżdżalnia spiralna otwarta, 
zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, ławka, barierka bulaj - 4szt.,  barierka z otworem - 2szt., barierka 
pełna - 25szt., barierka wysoka - 13szt., element dekoracyjny - żaglówka, element dekoracyjny - ogień - 
2szt., element dekoracyjny - rower - 2szt.,   
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 730cm, długość - 1540cm, szerokość - 980cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1940cm x 1380cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm

Zestaw sport nr 1 Cena brutto: 200 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe - 2szt., podest trapezowy h90 - 2szt., 
podest trapezowy h240 - 2szt., podest h120 - 2szt., podest h150, stopień, podest z barierkami zjeżdżalni 
spiralnej h150, trap łączący z daszkiem, tunel łączący, wieża bryła, linarium, przejście linowe, wieża kula, 
ścianka wspinaczkowa wejściowa, zjeżdżalnia spiralna otwarta, zjeżdżalnia tubowa spiralna, zjeżdżalnia 
tubowa z zakrętem, zjeżdżalnia prosta otwarta - 2szt., zjeżdżalnia z zakrętem otwarta - 2szt., drabinka 
wejściowa do wieży kula, barierka z ruchomymi kołami, ławka, daszek na sześć słupów nośnych w 
kształcie lotki, barierka z ruchomymi elementami, barierka metalowa - 2szt., barierka z otworem, barierka 
pełna - 3szt., barierka balkon, element dekoracyjny - ogień, element dekoracyjny - rower, element 
dekoracyjny - koło - 4szt., element dekoracyjny - dysk - 4szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 545cm, długość - 1210cm, szerokość - 970cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1610cm x 1370cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm

Zestaw sport nr 2 Cena brutto: 165 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe - 3szt., podest h120, stopień, podest 
h150, podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej h150, trap łączący z daszkiem, podest h240 - 7szt., podest 
z barierkami zjeżdżalni spiralnej h240, podest h90 - 5szt, podest h60,  podest trapezowy h120 - 2szt., 
wejście z dyskami, schodki łączące, drabinka wejściowa, ścianka wspinaczkowa wejściowa, stopnie do 
przechodzenia, zjeżdżalnia spiralna otwarta, zjeżdżalnia spiralna otwarta wysoka, zjeżdżalnia tubowa 
spiralna, zjeżdżalnia prosta otwarta, zjeżdżalnia zakręcona otwarta, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta - 
2szt., daszek - 2szt., daszek na dwa słupy nośne - 4szt., przejście tunelowe proste, przejście tunelowe 
linowe, most stały, most linowy, gra kółko i krzyżyk, ławka, drabinka pionowa obudowana łącząca podesty 
na różnej wysokości, barierka z otworem, barierka bulaj, barierka pełna - 18szt., element dekoracyjny - 
ogień, element dekoracyjny - balon, element dekoracyjny - rower, element dekoracyjny - żaglówka - 2szt. 
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 580cm, długość - 1590cm, szerokość - 860cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1990cm x 1260cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm

Zestaw sport nr 3 Cena brutto: 168 000 zł
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Zestaw sport nr 4 Cena brutto: 21 000 zł
Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90, podest trójkątny h90, wejście z dyskami, 
ścianka wspinaczkowa wejściowa, zjeżdżalnia tubowa prosta, zjeżdżalnia zakręcona otwarta, ławka, 
barierka pełna, element dekoracyjny - żaglówka, element dekoracyjny - rower, element dekoracyjny - 
ogień. 
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 380cm, długość - 600cm, szerokość - 260cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1000cm x 660cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm
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Zestaw sport nr 5 Cena brutto: 35 000 zł
Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża - podest h120, podest z barierkami zjeżdżalni 
spiralnej h150, stopień, podest h90 - 2szt., schodki wejściowe z poręczami, drabinka wejściowa, 
zjeżdżalnia spiralna otwarta, zjeżdżalnia prosta otwarta, zjeżdżalnia tubowa prosta, daszek, barierka 
pełna - 3szt., element dekoracyjny - rower, element dekoracyjny - żaglówka, element dekoracyjny - ogień 
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 460cm, długość - 790cm, szerokość - 320cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1190cm x 720cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm
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Zestaw sport nr 6 Cena brutto: 115 000 zł
Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe - 2szt., podest h90 - 3szt., stopień - 
3szt., wieża - podest h120, podest h120. podest h150, wieża - podest h240, podest z barierkami 
zjeżdżalni spiralnej h150, zjeżdżalnia spiralna otwarta, zjeżdżalnia zakręcona otwarta, zjeżdżalnia tubowa 
spiralna, zjeżdżalnia podwójna zakręcona otwarta, most linowy skośny, przejście linowe łączące poziomy 
o różnej wysokości, trap łączący z daszkiem - 2szt., daszek - 2szt., ławka, skałka wspinaczkowa 
wejściowa, barierka z ruchomymi elementami, barierka metalowa - 2szt., barierka pełna - 5szt., element 
dekoracyjny - żaglówka - 2szt., element dekoracyjny - rower, element dekoracyjny - ogień.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 545cm, długość - 1150cm, szerokość - 590cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1550cm x 990cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm
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Elementy składowe zestawu zabawowego: podest trapezowy h90 - 2szt., podest trapezowy h240 - 
2szt., schodki wejściowe, drabinka wejściowa, wieża w kształcie piłki nożnej - 2szt., drabinka wejściowa 
dolna do wieży w kształcie piłki nożnej, drabinka wejściowa boczna do wieży w kształcie piłki nożnej, tunel 
linowy łączący wieże - 3szt., przejście linowe łączące podesty na różnym poziomie, zjeżdżalnia tubowa 
spiralna, zjeżdżalnia tubowa z zakrętami - 2szt., zjeżdżalnia prosta otwarta, daszek w kształcie lotki, 
barierka z ruchomymi elementami, barierka pełna - 3szt., barierka płotek 4szt.
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 545cm, długość - 1020cm, szerokość - 1000cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1420cm x 1400cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm

Zestaw sport nr 7 Cena brutto: 210 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe, podest trójkątny h120, wieża, podest 
h120, schodki łączące, podest h120, stopień - 2szt., podest h150, wieża - podest h180, podest z 
barierkami zjeżdżalni spiralnej, daszek - 2szt., przejście tunelowe, skałka wspinaczkowa wejściowa, 
domek sklepik z ławką, wieża w kształcie pnia drzewa, zjeżdżalnia spiralna otwarta, zjeżdżalnia podwójna 
otwarta, zjeżdżalnia tubowa prosta, zjeżdżalnia prosta otwarta, barierka pełna - 5szt., element dekoracyjny 
- palma - 3szt.    
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 440cm, długość - 1050cm, szerokość - 860cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1450cm x 1260cm, maksymalna wysokość upadku - 180cm

Zestaw drzewa nr 1 Cena brutto: 200 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: podest trapezowy h90 - 2szt., podest trapezowy h240 - 
2szt., podest h120, stopień - 2szt., wieża - podest h150, podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej h180., 
schodki wejściowe - 3szt., trap łączący z daszkiem, ścianka wspinaczkowa wejściowa, przejście linowe 
łączące podesty na różnej wysokości, tunel linowy, daszek, daszek na sześć słupów nośnych, wieża w 
kształcie pnia drzewa, zjeżdżalnia spiralna otwarta, zjeżdżalnia tubowa spiralna, zjeżdżalnia prosta 
otwarta, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, barierka bulaj, barierka pełna - 4szt., barierka z otworem, 
barierka instrument muzyczny, barierka wysoka, element dekoracyjny - liść - 5szt., element dekoracyjny - 
papuga.       
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 550cm, długość - 930cm, szerokość - 910cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1330cm x 1310cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm

Zestaw drzewa nr 2 Cena brutto: 170 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe - 4szt., podest h90, wieża - podest h120, 
podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej h150, stopień - 2szt., trap łączący z daszkiem, podest trapezowy 
h240 - 4szt., podest trapezowy h90 - 4szt., daszek na sześć słupów nośnych - 2szt., daszek, wieża w 
kształcie pnia drzewa - 2szt., most stały z barierkami, ścianka wspinaczkowa wejściowa, tunel linowy 
prosty, tunel linowy skośny - 2szt., przejście linowe pomiędzy podestami na różnej wysokości, zjeżdżalnia 
spiralna otwarta, zjeżdżalnia tubowa spiralna, zjeżdżalnia tubowa kręta, zjeżdżalnia prosta otwarta - 2szt., 
zjeżdżalnia potrójna tubowa, barierka bulaj - 2szt., barierka pełna - 12szt., barierka instrument muzyczny - 
2szt., barierka wysoka, element dekoracyjny - liść - 7szt.       
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 550cm, długość - 1750cm, szerokość - 1200cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 2150cm x 1600cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm

Zestaw drzewa nr 3 Cena brutto: 280 000 zł
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Zestaw drzewa nr 4 Cena brutto: 90 000 zł
Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża w kształcie pnia drzewa, schodki wejściowe, 
zjeżdżalnia tubowa z zakrętem, zjeżdżalnia prosta otwarta.       
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 330cm, długość - 565cm, szerokość - 380cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 965cm x 780cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm



Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe, podest h90 - 1szt., przejście tunelowe, 
stopień, wieża - podest h120 - 2szt., schodki łączące z barierkami z motywem pandy, podest h240 na pniu 
drzewa, tunel linowy prosty, domek z oknami i daszkiem na pniu drzewa, pień drzewa ze stopniami i 
wejściem na zjeżdżalnie - 2szt., tunel linowy skośny, podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej h150, podest 
h120, podest trójkątny h90, skałka wspinaczkowa wejściowa, stopnie do przechodzenia, ścianka 
wspinaczkowa dwuelementowa z otworami, wejście z dyskami, zjeżdżalnia spiralna otwarta, zjeżdżalnia 
prosta otwarta, zjeżdżalnia tubowa prosta, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, daszek - 2szt., barierka z 
ruchomymi elementami - 2szt., barierka pełna - 3szt., barierka długa z motywem pandy - 2szt., element 
dekoracyjny na szczytach słupów nośnych - kwiat - 6szt., element dekoracyjny na szczytach słupów 
nośnych - liść - 2szt., element dekoracyjny - liść - 26szt., element dekoracyjny - małpa - 3szt., element 
dekoracyjny - gniazdo ptaków - 2szt.           
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 450cm, długość - 2150cm, szerokość - 610cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 2550cm x 1010cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm

Zestaw drzewa nr 5 Cena brutto: 160 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża - podest h90, stopień - 2szt., podest h120, schodki 
łączące z barierkami z motywem pandy - 2szt., wieża - podest h240, tunel linowy, podest h240 na pniu 
drzewa, podest h120, podest h30, wieża - podest h150, podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej h150, 
wejście z dyskami, skałka wspinaczkowa wejściowa, uchwyty do przechodzenia, pień drzewa ze 
stopniami i miejscem na zjeżdżalnie, zjeżdżalnia spiralna otwarta, zjeżdżalnia prosta otwarta, zjeżdżalnia 
podwójna prosta otwarta, daszek - 3szt., ławka, barierka bulaj, barierka z ruchomymi elementami - 2szt., 
barierka pełna - 7szt., barierka metalowa, barierka długa z motywem pandy - 2szt., element dekoracyjny 
na szczytach słupów nośnych - kwiat, element dekoracyjny na szczytach słupów nośnych - liść - 2szt., 
element dekoracyjny na szczytach słupów nośnych - palma 2szt., element dekoracyjny - liść - 12szt., 
element dekoracyjny - małpa - 2szt., element dekoracyjny - gniazdo ptaków.                   
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 450cm, długość - 1060cm, szerokość - 900cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1460cm x 1300cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm

Zestaw drzewa nr 6 Cena brutto: 135 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: schodki wejściowe z barierkami, podest h90, schodki 
łączące z barierkami, wieża - podest h150, podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej h150, daszek, 
zjeżdżalnia spiralna otwarta, zjeżdżalnia podwójna otwarta, podest trójkątny h60, stopień, ścianka 
wspinaczkowa z motywami zwierząt, ławka, barierka bulaj, barierka z ruchomymi elementami, barierka 
pełna, element dekoracyjny - liść, element dekoracyjny - gniazdo ptaków, element dekoracyjny - małpa - 
2szt.                
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 400cm, długość - 600cm, szerokość - 440cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1000cm x 840cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm

Zestaw drzewa nr 7 Cena brutto: 57 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90 - 2szt., wieża - podest h150, podest z 
barierkami zjeżdżalni spiralnej h150, przejście tunelowe, wejście z dyskami, skałka wspinaczkowa 
wejściowa, zjeżdżalnia spiralna otwarta, schodki łączące, zjeżdżalnia tubowa prosta, zjeżdżalnia prosta 
otwarta, daszek, kratownica linowa, barierka z ruchomymi elementami, barierka pełna - 2szt., element 
dekoracyjny - liść - 2szt., element dekoracyjny - gniazdo ptaków, element dekoracyjny - małpa                
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 400cm, długość - 990cm, szerokość - 680cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1390cm x 1080cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm

Zestaw drzewa nr 8 Cena brutto: 56 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90 - 2szt., wieża - podest h120, podest h120 - 
2szt., podest h240 - 2szt., schodki wejściowe - 2szt., skałka wspinaczkowa wejściowa, drabinka linowa 
wejściowa, stopień - 2szt., tunel linowy skośny, tunel linowy prosty, most łączący prosty z barierkami, 
zjeżdżalnia tubowa spiralna, zjeżdżalnia prosta otwarta, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, daszek - 
2szt., barierka metalowa, barierka pełna - 10szt., barierka wysoka - 4szt., element dekoracyjny - kwiat.       
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 550cm, długość - 1200cm, szerokość - 400cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1600cm x 800cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm

Zestaw drzewa nr 9 Cena brutto: 110 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90 - 2szt., stopień - 2szt., podest h120, wieża - 
podest h120, schodki łączące, wieża - podest h150, podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej h150, daszek 
- 2szt., schodki wejściowe, skałka wspinaczkowa wejściowa, wejście z dyskami, zjeżdżalnia spiralna 
otwarta, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, zjeżdżalnia prosta otwarta, barierka z ruchomymi 
elementami - 2szt., barierka bulaj, barierka z otworem - 2szt., barierka pełna - 3szt., element dekoracyjny 
liść - 3szt., element dekoracyjny - gniazdo ptaków, element dekoracyjny - małpa - 2szt.        
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 380cm, długość - 970cm, szerokość - 550cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1370cm x 950cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm

Zestaw drzewa nr 10 Cena brutto: 90 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża - podest h90, podest h90, podest h120, wieża - 
podest h120, podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej h150, most łączący prosty z barierkami, stopień - 
2szt., schodki wejściowe, skałka wspinaczkowa wejściowa, wejście z dyskami, przejście tunelowe, daszek 
- 2szt., zjeżdżalnia tubowa prosta, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, zjeżdżalnia prosta otwarta, 
zjeżdżalnia spiralna otwarta, barierka z ruchomymi elementami, barierka pełna - 3szt., barierka bulaj, 
element dekoracyjny - liść - 4szt., element dekoracyjny - gniazdo ptaków - 2szt., element dekoracyjny - 
małpa.        
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 400cm, długość - 1300cm, szerokość - 345cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1700cm x 745cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm

Zestaw drzewa nr 11 Cena brutto: 80 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90, wieża - podest h120, schodki wejściowe z 
poręczami, skałka wspinaczkowa wejściowa, daszek, zjeżdżalnia prosta otwarta, stopień, barierka bulaj, 
barierka pełna - 2szt., element dekoracyjny - liść - 2szt., element dekoracyjny - małpa, element 
dekoracyjny - gniazdo ptaków.        
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 400cm, długość - 580cm, szerokość - 340cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 980cm x 740cm, maksymalna wysokość upadku - 120cm

Zestaw drzewa nr 12 Cena brutto: 25 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: podest trójkątny h90, wieża - podest h150, podest h90 - 
4szt., podest długi h90, podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej h150, wieża - podest h240, podest długi 
h160, podest h120, podest trapezowy h90 - 2szt., podest trapezowy h240 - 2szt., schodki wejściowe - 
4szt., stopień, schodki łączące z barierkami - 2szt., trap łączący z daszkiem, drabinka wejściowa, ścianka 
wspinaczkowa wejściowa, wejście z dyskami, tunel linowy skośny, przejście linowe między podestami na 
różnej wysokości, drabinka z osłoną między podestami na różnej wysokości, daszek - 2szt., zjeżdżalnia 
spiralna otwarta, zjeżdżalnia tubowa spiralna, zjeżdżalnia tubowa kręta, zjeżdżalnia tubowa prosta, 
zjeżdżalnia zakręcona otwarta, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta - 2szt., gra kółko i krzyżyk, ławka, 
barierka bulaj - 2szt., barierka z otworem, barierka pełna - 9szt., barierka pełna długa - 3szt., element 
dekoracyjny - palma - 5szt., element dekoracyjny - słońce - 2szt., element dekoracyjny balon - 3szt., 
element dekoracyjny na dwa słupy nośne, element dekoracyjny - owad.         
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 490cm, długość - 2140cm, szerokość - 970cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 2540cm x 1370cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm

Zestaw zwierzęta nr 1 Cena brutto: 200 000 zł
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Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90 - 7szt, wieża - podest h120, podest h150 - 3szt., 
podest h240, wieża - podest h240, podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej h240, schodki łączące - 4szt., 
podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej h150, trap łączący z daszkiem - 3szt., przejście tunelowe, wieża - 
podest h90 - 3szt., podest h120, podest długi h90 - 2szt., podest trapezowy h90 - 2szt, wieża - podest 
trapezowy h240, wieża - podest h240, tunel linowy prosty, podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej h120, 
podest trójkątny h30, stopień - 2szt., daszek - 6szt., daszek na sześć słupów nośnych, ścianka 
wspinaczkowa wejściowa - 3szt., drabinka wejściowa - 2szt., schodki wejściowe - 5szt., przejście linowe 
pomiędzy podestami na różnej wysokości, wejście z dyskami, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta - 3szt., 
zjeżdżalnia spiralna otwarta - 3szt., zjeżdżalnia prosta otwarta, zjeżdżalnia prosta zakręcona - 2szt., 
zjeżdżalnia tubowa prosta - 2szt., zjeżdżalnia tubowa spiralna, zjeżdżalnia tubowa potrójna prosta, gra 
kółko i krzyżyk - 2szt., barierka bulaj - 4szt., barierka z otworem - 3szt., ławka - 2szt., barierka pełna długa 
- 2szt., barierka metalowa długa, barierka pełna - 16szt., element dekoracyjny na dwa słupy nośne, 
element dekoracyjny - palma - 4szt., element dekoracyjny - liść, element dekoracyjny - owad - 3szt., 
element dekoracyjny słońce - 2szt.             
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 545cm, długość - 2660cm, szerokość - 1340cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 3060cm x 1740cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm

Zestaw zwierzęta nr 2 Cena brutto: 300 000 zł
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Cena brutto: 70 000 złZestaw zwierzęta nr 3
Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h60, stopień - 2szt., podest długi h90, podest h90, 
wieża - podest h120, wieża - podest h180, podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej h180, tunel linowy 
skośny, schodki wejściowe, wejście po linach, ścianka wspinaczkowa wejściowa, drabinka wejściowa, 
daszek - 2szt., ławka. zjeżdżalnia tubowa spiralna, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, zjeżdżalnia 
prosta otwarta, barierka z ruchomymi elementami, barierka metalowa, barierka metalowa długa, barierka 
długa wejścia linowego,  barierka pełna - 2szt., element dekoracyjny - owad, element dekoracyjny - duch, 
element dekoracyjny - słonce, element dekoracyjny - palma.               
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 430cm, długość - 860cm, szerokość - 470cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1260cm x 870cm, maksymalna wysokość upadku - 180cm



Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90, wieża - podest h120, podest z barierkami 
zjeżdżalni spiralnej h150, stopień - 2szt., schodki wejściowe, wejście z dyskami, zjeżdżalnia spiralna 
otwarta, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, daszek, ławka, barierka z ruchomymi elementami, barierka 
pełna, element dekoracyjny -  paw, element dekoracyjny - drzewo z liśćmi.              
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 350cm, długość - 480cm, szerokość - 325cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 880cm x 725cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm

Cena brutto: 23 000 zł
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Zestaw zwierzęta nr 4



Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90, wieża - podest h120, podest z barierkami 
zjeżdżalni spiralnej h150, stopień - 2szt., schodki wejściowe, wejście z dyskami, zjeżdżalnia spiralna 
otwarta, zjeżdżalnia tubowa prosta, daszek, ławka, barierka pełna, barierka bulaj, element dekoracyjny -  
paw, element dekoracyjny - drzewo z liśćmi.              
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 350cm, długość - 630cm, szerokość - 260cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1030cm x 660cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm

Cena brutto: 26 000 zł
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Zestaw zwierzęta nr 5



Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90, wieża - podest h90, schodki wejściowe, wejście 
z dyskami, daszek, zjeżdżalnia zakręcona otwarta, zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, barierka pełna - 
2szt., element dekoracyjny - owad, element dekoracyjny - palma.             
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 380cm, długość - 450cm, szerokość - 330cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 850cm x 730cm, maksymalna wysokość upadku - 90cm

Cena brutto: 21 000 zł
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Zestaw zwierzęta nr 6



Elementy składowe zestawu zabawowego: podest h90 - 3szt., wieża - podest h90 - 2szt., wieża- podest 
h120, podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej h150, stopień - 2szt., schodki wejściowe - 3szt., ścianka 
wspinaczkowa wejściowa, wejście z dyskami, przejście tunelowe, mostek prosty z barierkami, mostek 
łukowy z barierkami,  daszek - 3szt., gra kółko i krzyżyk, barierka z ruchomymi elementami, barierka pełna 
- 3szt., zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, zjeżdżalnia prosta otwarta, zjeżdżalnia tubowa prosta, 
zjeżdżalnia spiralna otwarta, element dekoracyjny - kukurydza, element dekoracyjny - małpa, element 
dekoracyjny - paw, element dekoracyjny - kwiat, element dekoracyjny - daszek mały okrągły, element 
dekoracyjny - palma, element  dekoracyjny - owad.         
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 380cm, długość - 1470cm, szerokość - 490cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1870cm x 890cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm

Cena brutto: 69 000 zł
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Zestaw zwierzęta nr 7



Elementy składowe zestawu zabawowego: wieża - podest h90, podest h90 - 3szt., podest trójkątny 
h20, schodki wejściowe - 2szt., most prosty z daszkiem i barierkami, trap łączący z daszkiem i barierkami, 
przejście tunelowe z bulajem, wieża, podest h140, podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej h150, daszek -
2szt., wejście z dyskami, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia spiralna otwarta, zjeżdżalnia prosta otwarta, 
zjeżdżalnia podwójna prosta otwarta, zjeżdżalnia tubowa prosta, barierka pełna - 4szt., element 
dekoracyjny - motyl, element dekoracyjny - daszek mały okrągły, element dekoracyjny - palma, element 
dekoracyjny - drzewo z liśćmi, element dekoracyjny - małpa, element dekoracyjny - paw.          
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 400cm, długość - 880cm, szerokość - 640cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1280cm x 1040cm, maksymalna wysokość upadku - 150cm

Cena brutto: 63 000 zł
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Zestaw zwierzęta nr 8



Elementy składowe zestawu zabawowego: zestaw inspirowany wizerunkiem pandy, wieża - podest 
h120 - 2szt., daszek panda - 2szt., przejście tunelowe z bulajem, schodki wejściowe z poręczami, wejście 
tunel linowy z wizerunkiem pandy, zjeżdżalnia tubowa prosta, zjeżdżalnia prosta otwarta, barierka 
przezroczysta z wizerunkiem rośliny eukaliptusa, zabudowa dolna wież z wizerunkiem odcisku łap pandy - 
4szt., element dekoracyjny -  szyld - 6szt.        
Wymiary zestawu zabawowego: wysokość - 350cm, długość - 800cm, szerokość - 330cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1200cm x 730cm, maksymalna wysokość upadku - 120cm

Cena brutto: 67 000 zł
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Zestaw zwierzęta nr 9



Elementy składowe zestawu wspinaczkowego: zestaw: ścianka wspinaczkowa - 7szt., zjeżdżalnia, 
obręcze potrójne zawieszone jedna nad drugą, drabinka pozioma, obręcz pojedyncza, dyski do 
przechodzenia - 7szt., drabinka wejściowa do zjeżdżalni, drabinka wspinaczkowa - 4szt., pomost linowy z 
podwieszanymi stopniami; elementy wolnostojące: huśtawka podwójna bocianie gniazdo, orbita, przejście 
tunelowe ze skałką wspinaczkową, siedzisko obrotowe, huśtawka wagowa ważka na sprężynach, 
równoważnia łamana, pieńki do przeskakiwania - 5szt.             
Wymiary zestawu wspinaczkowego: wysokość - 260cm, długość - 1962cm, szerokość - 1088cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 2196cm x 1576cm, maksymalna wysokość upadku - 230cm.

(wymiary zestawu wspinaczkowego: 1225cm x 680cm, bezpieczna strefa użytkowania: 1625cm x 1080cm, 
wymiary huśtawki podwójnej bocianie gniazdo: 390cm x 100cm, bezpieczna strefa użytkowania: 730cm x 490cm,
wymiary orbity: średnica 200cm, bezpieczna strefa użytkowania: okrąg ośrednicy 500cm, 
wymiary przejścia tunelowego ze skałką wspinaczkową: 140cm x 120cm, bezpieczna strefa użytkowania: 440cm x 420cm, 
wymiary siedziska obrotowego: 60cm x 50cm, bezpieczna strefa użytkowania: okrąg o średnicy 360cm, 
wymiary huśtawki wagowej ważki na sprężynach: 210cm x 52cm, bezpieczna strefa użytkowania: 510cm x 352cm, 
wymiary równoważni łamanej: 250cm x 190cm, bezpieczna strefa użytkowania: 550cm x 490cm, 
wymiary pieńka: 45cm x 45cm, bezpieczna strefa użytkowania: okrąg o średnicy 345cm.  

Cena brutto: 100 000 zł
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Zestaw wspinaczkowy 1



Elementy składowe zestawu: zestaw wspinaczkowy: ścianka wspinaczkowa - 8szt., zjeżdżalnia, obręcze 
potrójne zawieszone jedna nad drugą, drabinka pozioma, obręcz pojedyncza, obręcz pojedyncza 
pionowa, dyski do przechodzenia - 8szt., drabinka wejściowa do zjeżdżalni, drabinka wspinaczkowa - 
7szt., kratownica linowa, uchwyty do przechodzenia, pomost linowy z podwieszanymi stopniami; elementy 
wolnostojące: urządzenie telefon, orbita, przejście tunelowe ze skałką wspinaczkową, siedzisko obrotowe, 
huśtawka wagowa ważka na sprężynach, równoważnia łamana, pieńki do przeskakiwania - 5szt.             
Wymiary zestawu: wysokość - 260cm, długość - 1755cm, szerokość - 1395cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 2055cm x 1745cm, maksymalna wysokość upadku - 230cm.

wymiary zestawu wspinaczkowego: 1315cm x 1305cm, bezpieczna strefa użytkowania: 1715cm x 1705cm, 
wymiary urządzenie telefon: 440cm x 80cm, bezpieczna strefa użytkowania: 740cm x 380cm,
wymiary orbity: średnica 200cm, bezpieczna strefa użytkowania: okrąg o średnicy 500cm, 
wymiary przejścia tunelowego ze skałką wspinaczkową: 140cm x 120cm, bezpieczna strefa użytkowania: 440cm x 420cm, 
wymiary siedziska obrotowego: 60cm x 50cm, bezpieczna strefa użytkowania: okrąg o średnicy 360cm, 
wymiary huśtawki wagowej ważki na sprężynach: 210cm x 52cm, bezpieczna strefa użytkowania: 510cm x 352cm, 
wymiary równoważni łamanej: 250cm x 190cm, bezpieczna strefa użytkowania: 550cm x 490cm, 
wymiary pieńka: 45cm x 45cm, bezpieczna strefa użytkowania: okrąg o średnicy 345cm.  

Cena brutto: 115 000 zł
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Zestaw wspinaczkowy 2



Elementy składowe zestawu: zestaw wspinaczkowy: ścianka wspinaczkowa - 7szt., zjeżdżalnia, 
obręcze potrójne zawieszone jedna nad drugą, drabinka pozioma, obręcz pojedyncza, dyski do 
przechodzenia - 7szt., drabinka wejściowa do zjeżdżalni, drabinka wspinaczkowa - 4szt., pomost linowy z 
podwieszanymi stopniami; elementy wolnostojące: orbita, przejście tunelowe ze skałką wspinaczkową, 
siedzisko obrotowe, pieńki do przeskakiwania - 5szt.             
Wymiary zestawu: wysokość - 260cm, długość - 1595cm, szerokość - 845cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1995cm x 1195cm, maksymalna wysokość upadku - 230cm.

wymiary zestawu wspinaczkowego: 1595cm x 525cm, bezpieczna strefa użytkowania: 1995cm x 925cm, 
wymiary orbity: średnica 200cm, bezpieczna strefa użytkowania: okrąg o średnicy 500cm, 
wymiary przejścia tunelowego ze skałką wspinaczkową: 140cm x 120cm, bezpieczna strefa użytkowania: 440cm x 420cm, 
wymiary siedziska obrotowego: 60cm x 50cm, bezpieczna strefa użytkowania: okrąg o średnicy 360cm, 
wymiary pieńka: 45cm x 45cm, bezpieczna strefa użytkowania: okrąg o średnicy 345cm.  

Cena brutto: 93 000 zł
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Zestaw wspinaczkowy 3



Elementy składowe zestawu: zestaw wspinaczkowy: ścianka wspinaczkowa, obręcze pionowe 
zawieszone na linach - 5szt., dysk zawieszony na linach w siatce linowej, pomost linowy, pomost z 
ruchomymi platformami, uchwyty podłużne do przechodzenia, drabinka wspinaczkowa - 5szt., drabinka 
pozioma, uchwyty do przechodzenia, stopnie do przechodzenia, element dekoracyjny - palma; elementy 
wolnostojące: kopuła wspinaczkowa, zestaw 6 ścianek wspinaczkowych.          
Wymiary zestawu: wysokość - 320cm, długość - 1435cm, szerokość - 1120cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1785cm x 1520cm, maksymalna wysokość upadku - 250cm.

wymiary zestawu wspinaczkowego: 1140cm x 840cm, bezpieczna strefa użytkowania: 1540cm x 1240cm,  
wymiary zestawu 6 ścianek wspinaczkowych: 480cm x 265cm, bezpieczna strefa użytkowania: 880cm x 665cm, 
wymiary kopuły wspinaczkowej: średnica 265cm, bezpieczna strefa użytkowania: okrąg o średnicy 565cm. 
 

Cena brutto: 72 000 zł
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Zestaw wspinaczkowy 4



Elementy składowe zestawu: kratownica linowa, kratownica linowa pajęczyna, obręcze pionowe 
zawieszone na linach - 5szt., uchwyty do przechodzenia, drabinka pionowa, kółka gimnastyczne 
Wymiary zestawu: wysokość - 270cm, długość - 500cm, szerokość - 225cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 920cm x 645cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm.
 

Cena brutto: 43 000 zł
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Zestaw wspinaczkowy 5



Elementy składowe zestawu: ścianka wspinaczkowa, drabinka skośna - 2szt., kółka gimnastyczne - 
15szt., dysk zawieszony na linach z siatką linową, tunel linowy długi, podstawa obrotowa, drabinka z 
obręczy, element dekoracyjny - palma.
Wymiary zestawu: wysokość - 330cm, długość - 840cm, szerokość - 820cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1240cm x 1220cm, maksymalna wysokość upadku - 240cm.
 

Cena brutto: 79 000 zł
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Zestaw wspinaczkowy 6



Elementy składowe zestawu: obręcze zawieszone na linach jedna nad drugą - 3szt., kratownica linowa, 
most podwieszany na linach, tunel linowy, obręcze do przechodzenia zawieszone na linach - 3szt, stopnie 
do przeskakiwania - 10szt. 
Wymiary zestawu: wysokość - 260cm, długość - 1425cm, szerokość - 495cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1825cm x 795cm, maksymalna wysokość upadku - 220cm.

Cena brutto: 60 000 zł
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Zestaw wspinaczkowy 7



Elementy składowe zestawu: pomost zawieszony na linach, przeplotnia linowa pionowa, przeplotnia 
linowa nieregularna, dysk obrotowy, zjeżdżalnia, drabinka wejściowa do zjeżdżalni, stopnie do 
przechodzenia, stopnie do przechodzenia z poręczami - 4szt., drabinka łukowa.   
Wymiary zestawu: wysokość - 330cm, długość - 1100cm, szerokość - 830cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1500cm x 1230cm, maksymalna wysokość upadku - 220cm.
 

Cena brutto: 57 000 zł
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Zestaw wspinaczkowy 8
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Elementy składowe: ścianka wspinaczkowa łamana, ze zjeżdżalnią i drabinką wejściową na zjeżdżalnie.
Wymiary urządzenia: wysokość - 214cm, długość - 750cm, szerokość - 520cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1150cm x 870cm, maksymalna wysokość upadku - 214cm.

Elementy składowe: ścianka wspinaczkowa prosta, ze zjeżdżalnią i drabinką wejściową na zjeżdżalnie.
Wymiary urządzenia: wysokość - 214cm, długość - 785cm, szerokość - 445cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1185cm x 745cm, maksymalna wysokość upadku - 214cm.

Elementy składowe: ścianka wspinaczkowa prosta.
Wymiary urządzenia: wysokość - 214cm, długość - 785cm, szerokość - 40cm,
bezpieczna strefa użytkowania - 1185cm x 440cm, maksymalna wysokość upadku - 214cm.

Cena brutto: 21 500 zł

Cena brutto: 25 000 zł

Cena brutto: 17 500 zł

Ścianka wspinaczkowa nr 2

Ścianka wspinaczkowa nr 1

Ścianka wspinaczkowa nr 3
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Elementy składowe: ścianka wspinaczkowa potrójna z elementem dekoracyjnym w postaci palmy.
Wymiary urządzenia: wysokość - 360cm, średnica - 350cm
bezpieczna strefa użytkowania - okrąg o średnicy 780cm, maksymalna wysokość upadku - 250cm.

Elementy składowe: ścianka wspinaczkowa potrójna.
Wymiary urządzenia: wysokość - 250cm, średnica - 235cm
bezpieczna strefa użytkowania - okrąg o średnicy 665cm, maksymalna wysokość upadku - 250cm.

Elementy składowe: ścianka wspinaczkowa w postaci kopuły.
Wymiary urządzenia: wysokość - 130cm, średnica - 265cm
bezpieczna strefa użytkowania - okrąg o średnicy 565cm, maksymalna wysokość upadku - 130cm.

Ścianka wspinaczkowa nr 5

Cena brutto: 9 000 złŚcianka wspinaczkowa nr 4

Cena brutto: 8 000 zł

Ścianka wspinaczkowa nr 6 Cena brutto: 9 500 zł
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Cena brutto: 10 000 zł

Cena brutto: 55 000 zł
Elementy składowe: urządzenie składające się z pól w kształcie sześcioboku, siedem pól. 
różnokolorowych ścianek wspinaczkowych z kamieniami wspinaczkowymi; siedem pól w postaci przeplotni 
linowej - pajęczyny, jedno pole centralne z elementem dekoracyjnym - balon.
Wymiary urządzenia: wysokość - 400cm, średnica - 440cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - okrąg o średnicy 940cm, maksymalna wysokość upadku - 300cm.

Elementy składowe: góra wspinaczkowa z tworzywa sztucznego  z kamieniami wspinaczkowymi.
Wymiary urządzenia: wysokość - 270cm, długość - 160cm, szerokość - 130cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 620cm x 590cm, maksymalna wysokość upadku - 270cm.

Góra wspinaczkowa Giewont

Ścianka wspinaczkowa nr 7
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Cena brutto: 32 000 zł

Cena brutto: 55 000 zł
Elementy składowe: linarium w kształcie bryły przestrzennej z wejściem, składające się z ramy stalowej 
oraz połączonych lin.
Wymiary urządzenia: wysokość - 483cm, długość - 670cm, szerokość - 510cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1250cm x 1250cm, maksymalna wysokość upadku - 483cm.

Elementy składowe: linarium w kształcie bryły, składające się ze stalowej ramy oraz połączonych lin.
Wymiary urządzenia: wysokość - 330cm, długość - 403cm, szerokość - 353cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 940cm x 890cm, maksymalna wysokość upadku - 330cm.

Linarium 1

Linarium 2
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Cena brutto: 33 000 zł

Cena brutto: 13 000 zł
Elementy składowe: linarium składające się z ramy stalowej oraz połączonych lin.
Wymiary urządzenia: wysokość - 483cm, średnica - 320cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - okrąg o średnicy 720cm, maksymalna wysokość upadku - 200cm.

Elementy składowe: linarium o nieregularnym kształcie, składające się ze stalowej ramy oraz 
połączonych lin.
Wymiary urządzenia: wysokość - 250cm, długość - 870cm, szerokość - 230cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 1300cm x 660cm, maksymalna wysokość upadku - 250cm.

Linarium 3

Linarium 4
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Cena brutto: 13 800 zł

Elementy składowe: linarium stożek składające się ze stalowego słupa nośnego, obręczy oraz 
połączonych lin.
Wymiary urządzenia: wysokość - 250cm, średnica - 180cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - okrąg o średnicy 580cm, maksymalna wysokość upadku - 200cm.

Elementy składowe: linarium w kształcie piramidy, składające się ze stalowego słupa nośnego oraz 
połączonych lin.
Wymiary urządzenia: wysokość - 250cm, długość - 280m, szerokość - 280cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 680cm x 680cm, maksymalna wysokość upadku - 200cm.

Linarium 6

Cena brutto: 11 000 złLinarium 5

180cm

1
8
0
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Wycena indywidualnaParki trampolin

Cena brutto: 9 300 zł
- wymiar: 180cm x 180cm

- wymiar maty: 120cm x 120cm 

Cena brutto: 10 000 zł
- średnica: 191cm

- średnica maty: 124cm

Cena brutto: 8 600 zł
- wymiar: 160xm x 160cm

- wymiar maty: 100cm x 100cm

Cena brutto: 9 000 zł
- średnica: 167cm

- średnica maty: 100cm

Cena brutto: 8 500 zł
- wymiar: 150cm x 150cm 

- wymiar maty: 90cm x 90cm

Cena brutto: 8 000 zł
- wymiar: 136cm x 136cm 

- wymiar maty: 76cm x 76cm

Cena brutto: 8 500 zł
- średnica: 151cm

- średnica maty: 84cm

Trampolina kwadratowa
Elementy składowe trampoliny: trampolina kwadratowa przeznaczona do umieszczenia w gruncie na 
głębokości 40cm. Obrzeża trampoliny wykonane z gumy EPDM - 30cm z każdej strony. Powierzchnia 
maty do skakania zawsze jest 60cm mniejsza od całkowitych wymiarów.
Wymiary trampoliny: wysokość - 40cm, bezpieczna strefa użytkowania - 150cm z każdej strony maty 
urządzenia, maksymalna wysokość upadku - 0cm.

Elementy składowe trampoliny: trampolina okrągła przeznaczona do umieszczenia w gruncie na 
głębokości 40cm. Obrzeża trampoliny wykonane z gumy EPDM - 33,5cm z każdej strony. Powierzchnia 
maty do skakania zawsze jest 67cm mniejsza od całkowitych wymiarów. 
Wymiary trampoliny: wysokość - 40cm, średnica, bezpieczna strefa użytkowania - 150cm z każdej 
strony maty urządzenia, maksymalna wysokość upadku - 0cm.

Trampolina okrągła

Parki trampolin: systemy ułożenia wielu trampolin w jednolitej lub zróżnicowanej kolorystyce, o 
różnorodnych kształtach dostosowane wielkością do danego terenu. Parki trampolin projektujemy i 
wyceniamy indywidualnie wg życzeń klienta.
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Elementy składowe ławek: Ławka na podstawie metalowej, podstawy wykonane ze stali ocynkowanej i 
malowanej proszkowo, siedziska drewniane z desek liściastych impregnowanych o grubości 3cm. 
Kolorystyka desek jednolita lub różnokolorowa.
Wymiary ławki bez oparcia: wysokość - 55cm, długość - 160cm, szerokość - 40cm.
Wymiary ławki z oparciem: wysokość - 77cm, długość - 160cm, szerokość - 60cm.

Wymiary ławki bez oparcia:
wysokość - 43cm,
długość - 150cm,
szerokość - 33cm

Elementy składowe: konstrukcja wykonana z drewna klejonego BSH 10cm x 10cm, deski 15cm x 150cm 
o grubości 4cm, drewno olejowane, montaż w gruncie na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo.

Wymiary ławki z oparciem:
wysokość - 90cm,
długość - 150cm,
szerokość - 60cm

Wymiary stołu:
wysokość - 80cm,
długość - 150cm,
szerokość - 66cm

Ławka drewniana

Ławka na podstawie metalowej

Stół

Cena brutto: 1 200 zł

Cena brutto: 1 200 zł - z oparciem

Cena brutto: 1 200 zł - z oparciem

Cena brutto: 1 100 zł - bez oparcia

Cena brutto: 1 000 zł - bez oparcia

Regulamin placu zabaw / siłowni
Elementy składowe urządzenia: regulamin placu zabaw lub siłowni zewnętrznej - tablica regulaminowa 
(tablica metalowa) o wymiarach 70cm x 50cm. Do wyboru wersja na stelażu drewnianym lub metalowym.
Wymiary: wysokość - 165cm, długość - 55cm, szerokość - 11cm (wersja drewno) lub 6cm (wersja metal).

Cena brutto: 1 100 zł - wersja metal

Cena brutto: 1 100 zł - wersja 
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Kosz na śmieci drewniany - o konstrukcji stalowej 
malowanej proszkowo, wyjmowany, metalowy 
wkład ocynkowany ogniowo, obudowa drewniana
Wymiary kosza: wysokość maksymalna - 80cm, 
długość - 42cm, szerokość - 42cm, pojemność - 
40l.

Kosz na śmieci metalowy - o konstrukcji stalowej 
malowanej proszkowo, wyposażony w daszek i 
obrotowy pojemnik ułatwiający opróżnianie.
Wymiary kosza - wysokość maksymalna - 120cm, 
wysokość wsypu - 90cm, średnica - 30cm, 
szerokość całkowita - 36cm, pojemność - 40l. 

Ogrodzenie panelowe Ogrodzenie drewniane

Kosz na śmieci metalowyKosz na śmieci drewniany

Cena brutto: 160 zł /mb - wys. 103cm

Cena brutto: 170 zł /mb - wys. 123cm

Cena brutto: 180 zł /mb - wys. 153cm

Cena brutto: 170 zł /mb

Cena brutto: 1 100 zł Cena brutto: 1 300 zł

Stojak na rowery
Elementy składowe urządzenia: stojak na rowery wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo.
Wymiary: wysokość - 29cm, długość - 100-180cm, szerokość - 40cm.

Elementy składowe: ogrodzenie panelowe 
przetłaczane wykonane z drutu fi 4mm, 
ocynkowane i malowane proszkowo.
Wymiary: wysokość - 103-153cm, długość panelu - 
250cm, rozmiar oczka - 5x20cm.

Elementy składowe: ogrodzenie drewniane, słupki 
wykonane z drewna klejonego warstwowo 10cm x 
10cm o zaokrąglonych krawędziach, poprzeczki z 
deski 200cm x 10cm o grubości 4cm. Wszystkie 
elementy olejowane (standardowo kolor zielony 
oraz tik), montaż w gruncie na stalowych kotwach 
ocynkowanych ogniowo. 
Wymiary: wysokość - 105cm, odległość między 
słupkami - 180cm, szerokość - 15cm.

Cena brutto: 700 zł - 5 stanowisk

Cena brutto: 650 zł - 4 stanowiska

Cena brutto: 600 zł - 3 stanowiska
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Elementy składowe:: betonowy stół do gry w 
ping-ponga. Wymiary: wysokość - 76cm, 
długość - 274cm, szerokość - 152cm, bezpieczna 
strefa użytkowania - 875cm x 452cm, 
maksymalna wysokość upadku - 76cm

Elementy składowe: betonowy stół do gry w 
piłkarzyki. Wymiary: wysokość - 87cm, 
długość - 140cm, szerokość - 87cm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 440cm x 387cm, 
maksymalna wysokość upadku - 87cm

Elementy składowe: betonowy stół z dwiema 
ławkami do gry w szachy i chińczyka.
Wymiary: wysokość - 76cm, długość 
blatu - 160cm, szerokość blatu - 80cm, wysokość 
ławek - 45cm, długość ławek - 180cm, 
szerokość stołu z ławkami - 170cm, 
maksymalna wysokość upadku - 76cm

Elementy składowe: granitowy stolik z siedziskami do gry w szachy lub chińczyka wraz z czterema 
siedziskami, umieszczony na podstawie stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.
Wymiary: wysokość - 76cm, długość blatu - 70cm, szerokość blatu - 70cm, wysokość siedzisk - 45cm, 
długość siedzisk - 30cm, szerokość siedzisk - 40cm, maksymalna wysokość upadku - 76cm, długość i 
szerokość stolika wraz z siedziskami 165cm x 165cm.

Elementy składowe: betonowy stolik do gry w 
szachy lub chińczyka wraz z czterema siedziskami.
Wymiary: wysokość - 76cm, długość 
blatu - 85cm, szerokość blatu - 85cm,
wysokość siedzisk - 45cm, długość siedzisk - 30cm, 
szerokość siedzisk - 40cm, 
maksymalna wysokość upadku - 76cm, długość i 
szerokość stolika z siedziskami 180cm x 180cm

Stół do ping-ponga

Stolik do gry w szachy/chińczyka

Stół do gry w piłkarzyki

Stół do gry w szachy i chińczyka

Cena brutto: 6 500 zł

Cena brutto: 6 500 zł

Cena brutto: 8 500 zł

Cena brutto: 7 300 zł

Stolik granitowy do gry w szachy/chińczyka

Cena brutto: 5 500 zł
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Siłownie zewnętrzne

Siłownie zewnętrzne wykonane z rur stalowych o średnicy 140mm, 114mm, 89mm, 76mm, 
60mm, 42mm lub 32mm o grubości ścianki 2,5 - 3mm (w zależności od rodzaju elementu) . 
Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe 
farbami poliestrowymi. Farby proszkowe są nakładane poprzez natrysk elektrolityczny oraz 
wypiekanie elementów w specjalnym piecu, co zapewnia gładką i bardzo wytrzymałą powierzchnię.

Siłownie zewnętrzne montowane na pylonie nośnym składają się z jednego lub dwóch urządzeń
montowanych do centralnego pylonu. Możliwa jest dowolna kombinacja dwóch różnych urządzeń do 
ćwiczeń zamontowanych do pylonu. Górna część pylonu oraz dolna część pylonu - miejsce przykręcenia pylonu do kotwy 
umieszczonej w fundamencie betonowym, zabezpieczone poprzez pokrywy aluminiowe malowane proszkowo. Każdy pylon 
wyposażony jest w instrukcję użytkowania danego elementu do ćwiczeń. Instrukcja jest wykonana w formie tekstowej oraz 
graficznej poprzez trwałą metodę sitodruku nanoszonego na stalową blachę malowaną proszkowo.

Siłownie zewnętrzne wolnostojące posiadają instrukcję użytkowania w formie metalowej tabliczki zamontowanej 
bezpośrednio do słupa nośnego lub ramy urządzenia. Miejsce przymocowania siłowni do kotwy umieszczonej w fundamencie 
jest zabezpieczone za pomocą aluminiowej pokrywy malowanej proszkowo.

Wszystkie elementy ruchome w siłowniach zewnętrznych wyposażone w łożyska kulkowe zamknięte, 
zabezpieczone przed możliwością dostania się zanieczyszczeń.

Siłownie hydrauliczne są wyposażone w siłownik hydrauliczny, który wytwarza opór. 
Każdy siłownik jest wyposażony w 8-stopniowy system regulacji oporu, co daje 
możliwość indywidualnego dostosowania obciążania podczas wykonywania ćwiczeń.

Siłownie magnetyczne posiadają wbudowany moduł rezystancyjny z wyjściem USB. Takie rozwiązanie daje 
możliwość podłączenia urządzeń jak np. telefon czy tablet. Ćwiczenia powodują wytwarzanie energii mogącej 
zasilać urządzenia lub ładować baterie.  Wprawienie modułu rezystancyjnego w ruch powoduje emitowanie 
zielonego światła dzięki wbudowanemu systemowi oświetlenia LED. Magnetyczny system regulacji obciążenia 
umożliwia dostosowanie poziomu oporu podczas wykonywania ćwiczeń do własnych, indywidualnych potrzeb. 
Regulacja oporu jest bardzo prosta i odbywa się za pomocą pokrętła zamontowanego do obudowy.
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Wymiary: wys. - 153cm, 
dł. - 134cm, szer. - 65cm, strefa 
użytkowania - 434cm x 365cm.

Wymiary: wys. - 153cm, 
dł. - 100cm, szer. - 70cm, strefa 
użytkowania - 400cm x 370cm.

Wymiary: wys. - 119cm, 
dł. - 142cm, szer. - 90cm, strefa 
użytkowania - 442cm x 390cm.

Wymiary: wys. - 109cm, 
dł. - 105cm, szer. - 64cm, strefa 
użytkowania - 405cm x 364cm.

Wymiary: wys. - 153cm, 
dł. - 90cm, szer. - 80cm, strefa 
użytkowania - 390cm x 380cm.

Wymiary: wys. - 153cm, 
dł. - 122cm, szer. - 67cm, strefa 
użytkowania - 422cm x 367cm.

Wymiary: wys. - 153cm, 
dł. - 106cm, szer. - 94cm, strefa 
użytkowania - 406cm x 394cm.

Cena brutto: 6 000 zł

Cena brutto: 6 000 zł

Cena brutto: 6 000 zł Cena brutto: 6 000 zł

Cena brutto: 6 000 zł

Cena brutto: 6 000 zł

Cena brutto: 6 000 zł

Prasa nożna 
hydrauliczna FH2

Stepper
hydrauliczny FH3

Trenażer bicepsa
hydrauliczny FH5

Trenażer klatki piersiowej
hydrauliczny FH6

Trenażer nóg
hydrauliczny FH7

Trenażer tricepsa
hydrauliczny FH9

Trenażer ramion i barków
hydrauliczny FH8

Wymiary: wys. - 153cm, 
dł. - 135cm, szer. - 64cm, strefa 
użytkowania - 435cm x 364cm.

Cena brutto: 6 000 zł

Sztanga
hydrauliczna FH4

Wymiary: wys. - 153cm, 
dł. - 114cm, szer. - 77cm, strefa 
użytkowania - 414cm x 377cm.

Cena brutto: 5 500 zł

Wyciskanie w przysiadzie 
hydrauliczne FH1
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Wymiary: wys. - 153cm, 
dł. - 105cm, szer. - 90cm, strefa 
użytkowania - 405cm x 390cm.

Wymiary: wys. - 153cm, 
dł. - 100cm, szer. - 60cm, strefa 
użytkowania - 400cm x 360cm.

Wymiary: wys. - 153cm, 
dł. - 106cm, szer. - 101cm, strefa 
użytkowania - 406cm x 401cm.

Siłownie hydrauliczne 
posiadają 8-stopniowy, 
hydrauliczny system regulacji 
obciążenia za pomocą pokrętła 
zamontowanego do siłownika 
hydraulicznego. Przekręcenie w 
lewo lub prawo powoduje 
zwiększenie lub zmniejszenie siły 
działania siłownika i obciążenia.

Cena brutto: 6 000 zł Cena brutto: 6 000 zł Cena brutto: 6 000 zł

Twister siedzący 
hydrauliczny FH11

Wyciąg górny 
hydrauliczny FH12

Trenażer ud 
hydrauliczny FH10

Cena brutto: 6 000 zł

Rower hydrauliczny 
FH13

Wymiary: wys. - 153cm, 
dł. - 134cm, szer. - 80cm, strefa 
użytkowania - 434cm x 380cm.

Wymiary: wys. - 162cm, 
dł. - 137cm, szer. - 53cm, strefa 
użytkowania - 437cm x 353cm.

Wymiary: wys. - 121cm, 
dł. - 74cm, szer. - 44cm, strefa 
użytkowania - 400cm x 328cm.

Orbitrek magnetyczny 
UBX-203C

Cena brutto: 10 500 zł

Rower na ręce 
magnetyczny UBX-287C

Cena brutto: 10 800 zł

Rower poziomy 
magnetyczny UBX-288C

Wymiary: wys. - 145cm, 
dł. - 149cm, szer. - 54cm, strefa 
użytkowania - 449cm x 354cm.

Cena brutto: 11 000 zł

Rower magnetyczny 
UBX-289C

Wymiary: wys. - 121cm, 
dł. - 72cm, szer. - 64cm, strefa 
użytkowania - 370cm x 360cm.

Cena brutto: 10 900 zł

Siłownie magnetyczne 
posiadają wbudowany moduł 
rezystancyjny z wyjściem USB, 
co daje możliwość podłączenia 
urządzeń jak np. telefon czy 
tablet. Ćwiczenia wykonywane na 
siłowniach magnetycznych 
powodują wytwarzanie energii 
mogącej zasilać urządzenia lub 
ładować baterie telefonów. 
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Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 2315mm, szer. - 742mm, strefa 
użytkowania - 5915mm x 4342mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 2965mm, szer. - 830mm, strefa 
użytkowania - 6565mm x 4430mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 3660mm, szer. - 643mm, strefa 
użytkowania - 7260mm x 4243mm.

Wyciąg górny podwójny
 na pylonie FP1

Narciarz podwójny
na pylonie FP7

Cena brutto: 6 000 zł

Cena brutto: 6 000 zł

Wymiary: wys. - 1997mm, dł. - 
2068mm, szer. - 1590mm, strefa 
użytkowania - 5668mm x 5190mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 2381mm, szer. - 550mm, strefa 
użytkowania - 5981mm x 4150mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 2784mm, szer. - 550mm, strefa 
użytkowania - 6384mm x 4150mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 3159mm, szer. - 665mm, strefa 
użytkowania - 6759mm x 4265mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 2296mm, szer. - 762mm, strefa 
użytkowania - 5896mm x 4362mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 3705mm, szer. - 741mm, strefa 
użytkowania - 7305mm x 4241mm.

Cena brutto: 6 000 zł

Krzesło do wyciskania 
podwójne na pylonie FP2

Orbitrek podwójny
na pylonie FP3

Wioślarz podwójny
na pylonie FP5

Prasa nożna podwójna
na pylonie FP6

Jeździec podwójny
na pylonie FP8

Rower podwójny
na pylonie FP9

Cena brutto: 5 500 złCena brutto: 5 300 zł

Cena brutto: 6 000 zł Cena brutto: 5 300 zł

Cena brutto: 6 000 zł

Biegacz podwójny
na pylonie FP4

Cena brutto: 6 000 zł
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Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 1425mm, szer. - 932mm, strefa 
użytkowania - 5025mm x 4532mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, dł. - 
1527mm, szer. - 1137mm, strefa 
użytkowania - 5127mm x 4737mm.

Wymiary: wys. - 2174mm, 
dł. - 1492mm, szer. - 791mm, strefa 
użytkowania - 5092mm x 4391mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 2570mm, szer. - 598mm, strefa 
użytkowania - 6170mm x 4198mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, dł. - 
1344mm, szer. - 1070mm, strefa 
użytkowania - 4944mm x 4670mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 1681mm, szer. - 800mm, strefa 
użytkowania - 5281mm x 4400mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, dł. - 
1533mm, szer. - 1450mm, strefa 
użytkowania - 5133mm x 5050mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 1802mm, szer. - 807mm, strefa 
użytkowania - 5402mm x 4407mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 1688mm, szer. - 550mm, strefa 
użytkowania - 5288mm x 4150mm.

Surfer podwójny
 na pylonie FP11

Koła tai-chi duże podwójne 
na pylonie FP10

Twister podwójny
na pylonie FP12

Masażer podwójny
na pylonie FP17

Rozciągacz nóg podwójny
na pylonie FP18

Drążek podwójny
na pylonie FP14

Poręcze podwójne
na pylonie FP15

Ławka podwójna
na pylonie FP16

Koła tai-chi małe podwójne 
na pylonie FP13

Cena brutto: 4 600 zł Cena brutto: 4 400 zł

Cena brutto: 4 500 zł Cena brutto: 4 600 zł

Cena brutto: 5 000 zł Cena brutto: 5 000 zł

Cena brutto: 4 600 zł

Cena brutto: 4 700 zł

Cena brutto: 4 500 zł
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Wymiary: wys. - 1997mm, dł. - 
2320mm, szer. - 1470mm, strefa 
użytkowania - 5970mm x 5070mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 1660mm, szer. - 559mm, strefa 
użytkowania - 5260mm x 4190mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 2206mm, szer. - 762mm, strefa 
użytkowania - 5806mm x 4462mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 2348mm, szer. - 742mm, strefa 
użytkowania - 5948mm x 4342mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 3222mm, szer. - 643mm, strefa 
użytkowania - 6822mm x 4243mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 2972mm, szer. - 665mm, strefa 
użytkowania - 6572mm x 4265mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, dł. - 
1590mm, szer. - 2614mm, strefa 
użytkowania - 6214mm x 5190mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 1902mm, szer. - 591mm, strefa 
użytkowania - 5502mm x 4191mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 1850mm, szer. - 821mm, strefa 
użytkowania - 5450mm x 4421mm.

Wyciąg górny i krzesło do 
wyciskania na pylonie FL1

Wyciąg górny i prasa 
nożna na pylonie FL2

Cena brutto: 6 000 zł Cena brutto: 5 650 złCena brutto: 5 500 zł

Pajacyk podwójny
 na pylonie FP20

Motyl podwójny 
na pylonie FP19

Stepper podwójny 
na pylonie FP22

Prostownik pleców 
podwójny na pylonie FP21

Cena brutto: 6 000 zł Cena brutto: 5 500 zł Cena brutto: 4 500 zł

Rower i jeździec
na pylonie FL4

Narciarz i rower
na pylonie FL5

Cena brutto: 5 400 zł Cena brutto: 5 750 zł

Jeździec i wioślarz
na pylonie FL3

Cena brutto: 5 650 zł
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Wymiary: wys. - 1997mm, dł. - 
2887mm, szer. - 1590mm, strefa 
użytkowania - 6487mm x 5190mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, dł. - 
1476mm, szer. - 1132mm, strefa 
użytkowania - 5076mm x 4737mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, dł. - 
1476mm, szer. - 1137mm, strefa 
użytkowania - 5256mm x 4737mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 3410mm, szer. - 655mm, strefa 
użytkowania - 7010mm x 4255mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, dł. - 
2010mm, szer. - 1533mm, strefa 
użytkowania - 5610mm x 5133mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 3683mm, szer. - 643mm, strefa 
użytkowania - 7283mm x 4243mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 3335mm, szer. - 830mm, strefa 
użytkowania - 6935mm x 4430mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, dł. - 
2208mm, szer. - 1533mm, strefa 
użytkowania - 5808mm x 5133mm.

Wymiary: wys. - 2174mm, 
dł. - 2031mm, szer. - 791mm, strefa 
użytkowania - 5631mm x 4391mm.

Orbitrek i narciarz
na pylonie FL13

Poręcze i ławka
na pylonie FL14

Cena brutto: 6 000 zł Cena brutto: 4 600 zł

Koła tai-chi małe i surfer
 na pylonie FL10

Narciarz i jeździec
na pylonie FL11

Cena brutto: 4 850 zł Cena brutto: 5 650 złCena brutto: 4 600 zł

Biegacz i ławka
 na pylonie FL7

Orbitrek i wioślarz
na pylonie FL6

Koła tai-chi małe i koło tai-chi 
duże na pylonie FL9

Drążek i poręcze
 na pylonie FL8

Cena brutto: 6 000 zł Cena brutto: 5 300 zł Cena brutto: 4 550 zł

Orbitrek i biegacz
na pylonie FL12

Cena brutto: 6 000 zł
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Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 2092mm, szer. - 807mm, strefa 
użytkowania - 5692mm x 4407mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 5113mm, szer. - 868mm, strefa 
użytkowania - 5113mm x 4468mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 2248mm, szer. - 807mm, strefa 
użytkowania - 5848mm x 4407mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 1745mm, szer. - 807mm, strefa 
użytkowania - 5345mm x 4407mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 1781mm, szer. - 591mm, strefa 
użytkowania - 5381mm x 4191mm.

Wymiary: wys. - 2081mm, dł. - 
1583mm, szer. - 1016mm, strefa 
użytkowania - 5183mm x 4616mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, 
dł. - 2002mm, szer. - 742mm, strefa 
użytkowania - 5602mm x 4442mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, dł. - 
2225mm, szer. - 1590mm, strefa 
użytkowania - 5825mm x 5190mm.

Wymiary: wys. - 1997mm, dł. - 
2426mm, szer. - 1590mm, strefa 
użytkowania - 6026mm x 5190mm.

Drabinka i podciąg nóg
na pylonie FL22

Stepper i pajacyk
na pylonie FL23

Cena brutto: 5 000 zł Cena brutto: 5 500 zł

Surfer i krzesło do 
wyciskania na pylonie FL19

Surfer i twister
na pylonie FL20

Cena brutto: 5 500 zł Cena brutto: 5 000 złCena brutto: 4 500 zł

Prasa nożna i wioślarz
 na pylonie FL16

Prasa nożna i surfer
na pylonie FL15

Rozciągacz nóg i masażer 
na pylonie FL18

Cena brutto: 5 150 zł Cena brutto: 5 650 zł

Wyciąg górny i twister
na pylonie FL21

Cena brutto: 5 500 zł

Rower i wioślarz
 na pylonie FL17

Cena brutto: 5 750 zł
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Wymiary: wys. - 1390mm, 
dł. - 1089mm, szer. - 474mm, strefa 
użytkowania - 4689mm x 4074mm.

Wymiary: wys. - 1374mm, dł. - 
1334mm, szer. - 1162mm, strefa 
użytkowania - 4934mm x 4762mm.

Wymiary: wys. - 1950mm, 
dł. - 2047mm, szer. - 706mm, strefa 
użytkowania - 5647mm x 4306mm.

Wymiary: wys. - 1541mm, 
dł. - 1465mm, szer. - 783mm, strefa 
użytkowania - 5065mm x 4383mm.

Wymiary: wys. - 1582mm, 
dł. - 1950mm, szer. - 562mm, strefa 
użytkowania - 5550mm x 4162mm.

Wymiary: wys. - 1660mm, 
dł. - 1176mm, szer. - 641mm, strefa 
użytkowania - 4776mm x 4241mm.

Wymiary: wys. - 1647mm, 
dł. - 727mm, szer. - 647mm, strefa 
użytkowania - 4327mm x 4247mm.

Wymiary: wys. - 1164mm, 
dł. - 1324mm, szer. - 608mm, strefa 
użytkowania - 4924mm x 4208mm.

Wymiary: wys. - 1881mm, 
dł. - 893mm, szer. - 932mm, strefa 
użytkowania - 4493mm x 4532mm.

Orbitrek 
pojedynczy FW8

Poręcze 
podwójne FW9

Cena brutto: 3 700 zł Cena brutto: 3 500 zł

Krzesło do wyciskania 
podwójne FW5

Masażer 
podwójny FW6

Cena brutto: 4 500 zł Cena brutto: 3 300 złCena brutto: 3 400 zł

Jeździec 
pojedynczy FW2

Biegacz 
pojedynczy FW1

Koła tai-chi 
małe podwójne FW4

Cena brutto: 3 700 zł Cena brutto: 3 300 zł

Narciarz 
pojedynczy FW7

Cena brutto: 3 700 zł

Koła tai-chi duże 
podwójne FW3

Cena brutto: 3 300 zł
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Wymiary: wys. - 1650mm, 
dł. - 2248mm, szer. - 516mm, strefa 
użytkowania - 5858mm x 4116mm.

Wymiary: wys. - 1401mm, 
dł. - 1254mm, szer. - 853mm, strefa 
użytkowania - 4854mm x 4453mm.

Wymiary: wys. - 1550mm, 
dł. - 1510mm, szer. - 590mm, strefa 
użytkowania - 5110mm x 4190mm.

Wymiary: wys. - 1400mm, 
dł. - 1376mm, szer. - 852mm, strefa 
użytkowania - 4976mm x 4452mm.

Wymiary: wys. - 1950mm, 
dł. - 2150mm, szer. - 742mm, strefa 
użytkowania - 5750mm x 4342mm.

Wymiary: wys. - 1109mm, dł. - 
1364mm, szer. - 1087mm, strefa 
użytkowania - 4964mm x 4687mm.

Wymiary: wys. - 1550mm, dł. - 
1530mm, szer. - 1368mm, strefa 
użytkowania - 5130mm x 4968mm.

Wymiary: wys. - 1104mm, 
dł. - 826mm, szer. - 479mm, strefa 
użytkowania - 4426mm x 4079mm.

Wymiary: wys. - 1337mm, 
dł. - 854mm, szer. - 615mm, strefa 
użytkowania - 4454mm x 4215mm.

Twister i stepper 
FW14

Twister i surfer
FW15

Cena brutto: 3 900 zł Cena brutto: 3 700 złCena brutto: 3 700 zł

Rower
pojedynczy FW11

Prasa nożna 
podwójna FW10

Surfer 
podwójny FW13

Cena brutto: 3 900 zł Cena brutto: 3 300 zł

Twister potrójny
FW16

Cena brutto: 3 700 zł

Rower na ręce i nogi 
pojedynczy FW12

Cena brutto: 3 500 zł

Wioślarz
pojedynczy FW17

Wyciąg górny i krzesło 
do wyciskania FW18

Cena brutto: 3 700 zł Cena brutto: 4 500 zł
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Wymiary: wys. - 1950mm, 
dł. - 2252mm, szer. - 742mm, strefa 
użytkowania - 5852mm x 4342mm.

Wymiary: wys. - 1855mm, 
dł. - 1380mm, szer. - 860mm, strefa 
użytkowania - 4980mm x 4460mm.

Wymiary: wys. - 1950mm, 
dł. - 1275mm, szer. - 742mm, strefa 
użytkowania - 4875mm x 4342mm.

Wymiary: wys. - 1950mm, 
dł. - 1173mm, szer. - 706mm, strefa 
użytkowania - 4773mm x 4306mm.

Wymiary: wys. - 1186mm, 
dł. - 967mm, szer. - 961mm, strefa 
użytkowania - 4567mm x 4481mm.

Wymiary: wys. - 1913mm, 
dł. - 1901mm, szer. - 823mm, strefa 
użytkowania - 5501mm x 4423mm.

Wymiary: wys. - 443mm, 
dł. - 500mm, szer. - 256mm.

Wymiary: wys. - 2250mm, dł. - 
3050mm, szer. - 2570mm, strefa 
użytkowania - 6650mm x 6170mm.

Wymiary: wys. - 1397mm, 
dł. - 2627mm, szer. - 802mm, strefa 
użytkowania - 6227mm x 4402mm.

krzesło do wyciskania
ławka
prasa nożna
drążek
podciąg nóg
podstawa do pompek

biegacz
surfer
twister

Wyciąg górny 
pojedynczy FW23

Krzesło do wyciskania 
pojedyncze FW 24

Cena brutto: 3 900 zł Cena brutto: 3 900 złCena brutto: 4 500 zł

Motyl 
pojedynczy FW22

Rowerek do ławki FW25
(cena bez ławki)

Cena brutto: 1 700 zł

Urządzenie 
wielofunkcyjne FW21

Cena brutto: 5 700 zł

Wyciąg górny i wyciskanie dla 
niepełnosprawnych FN1

Koło obrotowe i surfer dla rąk 
dla niepełnosprawnych FN2

Cena brutto: 5 200 zł Cena brutto: 5 200 zł

Urządzenie 
wielofunkcyjne FW20

Wyciąg górny 
podwójny FW19

Cena brutto: 4 500 zł Cena brutto: 8 500 zł
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Wymiary: wys. - 1113mm, 
dł. - 1483mm, szer. - 937mm, strefa 
użytkowania - 5083mm x 4237mm.

Wymiary: wys. - 1913mm, 
dł. - 1637mm, szer. - 780mm, strefa 
użytkowania - 5237mm x 4380mm.

Wymiary: wys. - 1113mm, 
dł. - 1428mm, szer. - 609mm, strefa 
użytkowania - 5028mm x 4209mm.

Wymiary: wys. - 700mm, dł. - 
1000mm, szer. - 1200mm, strefa 
użytkowania - 4600mm x 4800mm.

Wymiary: wys. - 1401mm, 
dł. - 968mm, szer. - 982mm, strefa 
użytkowania - 4582mm x 4568mm.

Wymiary: wys. - 1442mm, 
dł. - 797mm, szer. - 1135mm, strefa 
użytkowania - 5083mm x 4237mm.

Sztanga podwójna dla 
niepełnosprawnych FN7

Wioślarz dla 
niepełnosprawnych FN8

Cena brutto: 4 200 zł Cena brutto: 6 500 złCena brutto: 4 700 zł

Trenażer ramion i koło obrotowe 
poziome dla niepełnosprawnych FN6

Rower dla rąk i drążek dla 
niepełnosprawnych FN5

Cena brutto: 4 200 zł

Koło tai-chi duże i koła małe 
dla niepełnosprawnych FN4

Rower i stepper dla 
niepełnosprawnych FN3

Cena brutto: 5 200 zł Cena brutto: 4 700 zł
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Zestawy street workout / CrossFit

Zestawy street workout wykonane 
ze słupów stalowych o średnicy 
140mm o grubości ścianki 3,6mm. 
Uchwyty i drążki wykonane z rurek 
stalowych 43,2mm o grubości ścianki 
3mm. Wszystkie elementy 
ocynkowane i malowane proszkowo. 
Montaż poszczególnych elementów do 
słupów nośnych za pomocą obejm 
aluminiowych zaciskowych. 
Urządzenia do ćwiczeń street workout 
służą do wykonywania ćwiczeń 
kalistenicznych. Ćwiczenia 
kalisteniczne polegają na treningu 
siłowym opartym o ćwiczenia 
wykonywane z wykorzystaniem masy 
własnego ciała. Trening z 
wykorzystaniem ćwiczeń 
kalistenicznych wykorzystuje się w 
treningach wojskowych, w klubach 
sportowych i na lekcjach wychowania 
fizycznego w szkołach na całym 
świecie. Kalistenika ma pozytywny 
wpływ na organizm człowieka. 

Zestawy CrossFit wykonane ze 
słupów stalowych o przekroju 
kwadratowym 120mm x 120mm i 
grubości ścianki 3mm. Poszczególne 
elementy do ćwiczeń wykonane z rur 
stalowych 60mm, 42mm i 32mm i 
grubości ścianki 2,5-2,75mm (w 
zależności od danego elementu). 
Wszystkie elementy stalowe są 
ocynkowane i malowane proszkowo.  
CrossFit to uniwersalny program 
treningowy oparty na treningu 
siłowym, przeznaczony dla każdej 
osoby, niezależnie od doświadczenia 
oraz poziomu sprawności fizycznej. 
Zaletą treningu CrossFit jest brak 
monotonii w wykonywaniu ćwiczeń. 
Wykonywane ćwiczenia siłowe 
angażują mięśnie całego ciała ze 
szczególnym uwzględnieniem mięśni 
brzucha, ud, pośladków. Prawidłowo 
wykonywany trening CrossFit pozwala 
szybko zredukować zbędną tkankę 
tłuszczową. 
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Elementy zestawu: zestaw składający się z elementów umożliwiających wykonywanie 12 rodzajów ćwiczeń 
siłowych w ramach treningu crossfit.
Wymiary: wysokość - 3729mm, długość - 6874mm, szerokość - 4211mm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 11874mm x 9211mm, maksymalna wysokość upadku - 2825mm

Elementy zestawu: zestaw składający się z elementów umożliwiających wykonywanie 16 rodzajów ćwiczeń 
siłowych w ramach treningu crossfit.
Wymiary: wysokość - 3629mm, długość - 5832mm, szerokość - 3636mm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 10832mm x 8636mm, maksymalna wysokość upadku - 2420mm

Elementy zestawu: zestaw składający się z elementów umożliwiających wykonywanie 18 rodzajów ćwiczeń 
siłowych w ramach treningu crossfit.
Wymiary: wysokość - 3629mm, długość - 7156mm, szerokość - 3636mm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 12156mm x 8636mm, maksymalna wysokość upadku - 2420mm

Zestaw crossfit nr 1

Zestaw crossfit nr 2

Zestaw crossfit nr 3 Cena brutto: 28 000 zł

Cena brutto: 20 000 zł

Cena brutto: 25 000 zł
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Elementy składowe: zestaw słupków i drążków służących do wykonywania ćwiczeń kalistenicznych: 
słup nośny - 7 sztuk, drabinka pozioma, przejście strażackie, drążek do wymyków, drążki do 
wymyków/podciągania - 3 sztuki, drążek z uchwytami.
Wymiary zestawu: wysokość - 2350mm, długość - 7156mm, szerokość - 1793mm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 11156mm x 5793mm, maksymalna wysokość upadku - 2350mm

Elementy składowe: zestaw słupków i drążków służących do wykonywania ćwiczeń kalistenicznych: 
słup nośny - 12 sztuk, drabinka pozioma - 2 sztuki, drążki do wymyków/podciągania - 6 sztuk.
Wymiary zestawu: wysokość - 2350mm, długość - 7370mm, szerokość - 1656mm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 11370mm x 5656mm, maksymalna wysokość upadku - 2350mm

Elementy składowe: zestaw słupków i drążków służących do wykonywania ćwiczeń kalistenicznych: 
słup nośny - 10 sztuk, drabinka pionowa, drążki do wymyków/podciągania - 3 sztuki, ławka - 2 sztuki.
Wymiary zestawu: wysokość - 2350mm, długość - 3056mm, szerokość - 3171mm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 7056mm x 7171mm, maksymalna wysokość upadku - 2350mm

Zestaw street workout nr 1

Zestaw street workout nr 2

Cena brutto: 10 000 zł

Cena brutto: 9 000 zł

Cena brutto: 9 800 złZestaw street workout nr 3
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Elementy składowe: zestaw słupków i drążków służących do wykonywania ćwiczeń kalistenicznych: 
słup nośny - 8 sztuk, drabinka pionowa, drążki do wymyków/podciągania - 3 sztuki, poręcz niska, ławka.
Wymiary zestawu: wysokość - 2350mm, długość - 3420mm, szerokość - 3171mm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 7420mm x 7171mm, maksymalna wysokość upadku - 2350mm

Elementy składowe: zestaw słupków i drążków służących do wykonywania ćwiczeń kalistenicznych: 
słup nośny - 12 sztuk, drabinka pionowa, drążki do wymyków/podciągania - 5 sztuk, ławka - 2 sztuki.
Wymiary zestawu: wysokość - 2350mm, długość - 6050mm, szerokość - 3171mm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 10050mm x 7171mm, maksymalna wysokość upadku - 2350mm

Elementy składowe: zestaw słupków i drążków służących do wykonywania ćwiczeń kalistenicznych: 
słup nośny - 15 sztuk, drabinka pozioma - 2 sztuki, drabinka pionowa, drążki do wymyków/podciągania - 6 sztuk, 
drążek średni - 2 sztuki, drążek niski - 2 sztuki. 
Wymiary zestawu: wysokość - 2350mm, długość - 5860mm, szerokość - 4660mm, 
bezpieczna strefa użytkowania - 9860mm x 8660mm, maksymalna wysokość upadku - 2350mm

Zestaw street workout nr 4

Zestaw street workout nr 5

Cena brutto: 9 000 zł

Cena brutto: 11 000 zł

Zestaw street workout nr 6 Cena brutto: 14 000 zł
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Elementy składowe: słupki aluminiowe wykonane z profilu owalnego 100/120, malowane proszkowo w kolorze 
żółtym, z płynną regulacją wysokości siatki, osłony słupów o grubości 5cm i wysokości 200cm, antenki z 
kieszonkami, składane, siatka z linką stalową do naciągnięcia, w oplocie PCV, siatka z lin polipropylenowych o 
grubości 4mm, wielkość oczek 10cm x 10cm. Montaż w tulejach. 
Wymiary: wysokość - siatka 850cm x 100cm, linie pola boiska 800cm x 1600cm.

Elementy składowe: kosz do koszykówki na stojaku stalowym ocynkowanym ogniowo, jednosłupowym, z 
wysięgnikiem, z możliwością regulacji wysokości tablicy, obręcz stalowa malowana proszkowo, siatka z lin 
polipropylenowych, tablica z żywic epoksydowych. Montaż w tuleji lub poprzez zabetonowanie bezpośrednie.
Wymiary: wysokość maksymalna obręczy kosza - 305cm, wymiar tablicy- 90cm x 120cm, wysięgnik - 160cm

Elementy składowe: bramka wykonana z profilu aluminiowego owalnego100/120mm malowana proszkowo w 
kolorze białym, podpory tylne przytrzymujące siatkę aluminiowe z rury fi40, siatka wykonana z liny polietylenowej 
o grubości 3mm, rozmiar oczek 10cm. Montaż w tulejach lub poprzez zabetonowanie bezpośrednie.
Wymiary: wysokość - 200cm długość - 300cm, głębokość - 80/100cm (góra/dół).

Kosz do koszykówki Cena brutto: 4 500 zł

Zestaw do siatkówki plażowej Cena brutto: 5 000 zł

Bramka 3m x 2m Cena brutto: 5 000 zł
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Lp. Nazwa urządzenia Ilość Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Transport (koszt ustalony indywidualnie)

RAZEM

Zamawiający zapłaci wykonawcy zaliczkę w wysokości ..........% całości zamówienia w terminie 7 dni od 
złożenia zamówienia wg wystawionej faktury proformy przez wykonawcę. (Wykonawca nie wymaga 
zaliczki od jednostek samorządu terytorialnego, szkół, przedszkoli, stowarzyszeń i fundacji).




