


Pøeká�ka soutì�ní ocel - hliník PP-171/6a
Certifikace IAAF, nastavení vý�ky 686, 762, 838, 
914, 991 i 1067mm.

1-11274      5 383,-

Pøeká�ka soutì�ní hliníková S -018
Pro závody i profesionální trénink. Hliníkový rám, 
speciální tvar profilu umo�òuje snadné skládání 
pøeká�ek. Nastavení vý�ky:  686, 762, 840, 914, 
990, 1067 mm. Hmotnost : 12kg.

1-00629        8 180,-

Pøeká�ka skládací tréninková
s polstrovanou pøíèkou PP15-S480
Jednoduchý tvar s �irokým uplatnìním pøi atle-
tickém tréninku pro �kolní mláde�, juniory a se-
niory ve sportovních �kolách a klubech. Hliníková 
pøíèka v mìkkém polstrování. 
Nastavení vý�ky: 400, 500, 600 mm
Hmotnost: 2,7kg.

1-00656      2 342,-

Pøeká�ka sklopná tréninková s pru�i-
nou PP-181
Navr�ena je pro trénink �kolní mláde�e. 
Hliníkové teleskopické trubky jsou spojeny se 
speciální polstrovanou pøíèkou, která je tak na 
rozdíl od standardních pøíèek mìkká. Po kon-
taktu s pøeká�kou dojde k jejímu naklonìní
a opìtovnému návratu do základní pozice, co� 
je zabezpeèeno pomocí speciálního mecha-
nismu. Pevné, ploché základny z oceli zaruèují 
stabilitu pøeká�ky. Konstrukce je z galvanizo-
vané oceli.
Nastavení vý�ky 600-910 mm.

1-10197        3 146,-

Pøeká�ka soutì�ní sklopná ocel - hliník
PP-171/6d
Pevný rám vyrobený z pozinkovaných ocelových 
trubek a profilù. Urèená pro závody a profesio-
nální trénink. 
Nastavení vý�ky: 650, 762, 838, 914, 991,
1067 mm.
Hmotnost: 13kg.

1-00640        5 383,-

Pøeká�ka tréninková - vý�ka15 cm S-318
Odolná ocelová konstrukce, vý�ka 15 cm, urèená 
pro kondièní cvièení.  Hmotnost: 1,58kg. 

1-00662   734,-

Pøeká�ka tréninková ocelová skládací PP-
174/7
Vhodná do �kol a klubù. Ocelový rám, prá�kovì 
lakovaný. Nastavení vý�ky: 650, 686, 762, 840, 
914, 990, 1067 mm. Hmotnost 5,5kg.

1-00645     2 587,-



Vozík na 20-30 ks pøeká�ek -
pojízdný HC-23
1-10201        36 198,-

Vozík na 30-40 ks pøeká�ek pojízdný 
HC-34
Kapacita 30 pøeká�ek PP-170, 40 pøeká�ek PP-
171 nebo PP-173, odolná a lehká hliníková kon-
strukce.

1-10602        55 407,-

Pøeká�ka tréninková ocelová zahnutá
PP-178
Pøeká�ka pro �kolní mláde�.
Nastavení vý�ky 686-1067 mm (6 stupòù).

1-10189       2 132,-

Startovní blok univerzální ocelový certifi-
kace IAAF  PBS-01
Jedny z nejpou�ívanìj�ích startovních blokù na 
bì�eckých drahách.
Mají rozsáhlé mo�nosti nastavení: 5 stupòù 
náklonu opìrek a 21 bodù horizontálního nasta-
vení opìr na rámu. Dal�í výhodou je velmi výhod-
ná cena. Bì�nì se pou�ívají na tartanu.

1-10221     4 125,-

Startovní blok tréninkový PBS15-T
Urèený pro atletické kluby a sportovní �koly. 
Lehká, jednoduchá konstrukce z pozinkované 
oceli. Mo�nost nastavení do 4 poloh sklonu opìr-
ky a do 16 poloh na kolejnici.
Zaoblené hrany blokù.

1-10931    1 923,-

Startovní blok �kolní BASIC  PBS14-b
Je urèen pro �kolní vyu�ití, lehká pozinkovaná 
konstrukce. 11 pozic nastavení. Urèený pro synte-
tické a ostré dráhy, vèetnì kolíkù.

1-10930    1 573,-

Startovní blok soutì�ní ocelový s vyso-
kými opìrkami nohou PBS15-01-W 
�iroký rozsah nastavení, náklon 5 stupòù, pou�ití 
na tartan, certifikace  IAAF, urèené pro závody a 
profesionální trénink.

1-00620    4 894,-

Sánì tréninkové pro startování ze 
startovního bloku SAN16-S0504
Tréninkové sáòky s postrojem pro startování 
startovního bloku. Poskytují odpor pro horní 
a dolní èásti tìla pro rozvoj rychlosti a síly. 
Materiál ocel, prá�kovì lakovaná.

1-00833    3 775,-

Pøeká�ka soutì�ní na Steeplechase 
certifikace IAAF PP-366
Pro vodní pøíkop, délka 3,66m.Snadná montá� i 
demontá�. Døevìné bøevno na teleskopických 
základových no�kách s vý�kovì nastavitelným 
systémem. 
Pøed montá�í pøeká�ek je nutná pøíprava kotvení 
do zemì.

1-10203     44 151,-



Stojan na 16ks startovních blokù 
DR14-SM
Vyrobený z ocelových trubek, lakovaný prá�ko-
vým lakem. Bloky nejsou souèástí sady. Hmotnost 
43kg.

1-00624                12 095,-

Stojan na startovní bloky pojízdný 
BR15-10-W
Stojany jsou vyrobeny z ocelových trubek a pro-
filù. Povrch je chránìn prá�kovou barvou. Stojan 
pro 10 kusù blokù.

1-10226      7 026,-        

Univerzální stojany pro skok vysoký 
Certifikace IAAF STW-01
 Stojany jsou vyrobeny ze speciálního hliníkového 
profilu. Podstavce stojanù jsou opatøeny prá�ko-
vou barvou. Metr je umístìn v drá�ce v C profilu
a tak je zabránìno opotøebení,nebo po�kození 
metru. Dvì podpìry pro la�ku, jedna odpovídá 
oznaèení vý�ky, druhá je o 50 cm ní�e a za-
mezuje pøípadnému ne�ádoucímu posunu. 
Jednoduchý systém posunu a fixace podpìr 
pomocí zaji��ovacího �roubu. Koleèka zjedno-
du�ují pøemístìní stojanu. Nastavení vý�ky od 75 
do 250 cm.

1-10208    20 450,-

Teleskopické stojany pro skok vysoký
Certifikace IAAF STW-02
Pevná konstrukce z hliníkových profilù, anodizace ve 
støíbrné barvì. Podstavec z ocelových profilù je 
opatøen prá�kovou barvou. Metr je umístìn v drá�ce
v C profilu a tak je zabránìno opotøebení nebo po�ko-
zení metru. Dvì podpìry pro la�ku, jedna odpovídá 
oznaèení vý�ky, druhá je o 50 cm ní�e. Koleèka zjedno-
du�ují pøemístìní stojanu. Speciální pákový systém 
posunu la�ky umo�òuje nejpøesnìj�í nastavení vý�ky
a jednoduchou obsluhu. Nastavení vý�ky od 115 do 
265 cm.

1-10588     41 913,-

Stojany pro skok vysoký �kolní STW14-04
Vý�kový rozsah od 50 - 200 cm zvedání a sni-
�ování la�ky pomocí otoèného mechanizmu.

1-00772     8 005,-

Teleskopické mìøidlo pro 
skok vysoký MDHJ-3
Mìøí vý�ku la�ky na stojanech 
od 0,67 m do 3 m, 6 segmentù z 
hliníkových profilù, max. vý�ka 3 
m.

1-10215       10 907,-



Stojany pro skok o tyèi tréninkové STT60-S295
Nastavení od 150 cm do 600 cm, vyrobené z vysoce kvalitních trvanlivých materiálù: eloxovaný hliník, 
galvanizovaná ocel a prá�ková barva. Vý�kové nastavení pomocí pohodlného klikového mechanismu 
vybaveného zámkem. Základna vybavená koly pro snadnou pøepravu.

1-00790    130 389,-

Stojany pro skok o tyèi soutì�ní - 
elektronický odeèet, certifikace 
IAAF STT15-65
Pevný podstavec z ocelových dílù 
opatøených galvanizací. Pøemístìní 
stojanù umo�òují koleèka umístìná v 
podstavci. Vozík se sloupkem je umístìn 
v kolejnici a pohyb pøená�ejí plastová 
koleèka. Sloupky jsou vyrobeny z 
hliníkových anodizovaných profilù. 
Sloupek je mo�né odmontovat od 
podstavce. Patentovaný mechanismus 
umo�òuje pøesné nastavení vý�ky. 
Nastavení vý�ky od 200 do 650 cm. 
Sloupek je mo�né posunovat horizontálnì 
na podstavci v rozmezí 80 cm, jeden krok 
pákového systému je pøibli�nì 10 cm.

1-10204    223 235,-

Stojany pro skok o tyèi klubové skládací - 
elektronický odeèet, certifikace IAAF  
STT17-63F
Nastavení vý�ky: 200 - 640cm. Stojan lze rychle 
smontovat a rozebrat.
Pou�ití kol v základnì znaènì usnadòuje pohyb 
stojanu k místu pou�ití. Zámek na klíèe chrání 
pøed nekontrolovaným pohybem nosného 
ramene pøíèky. Nosné rameno pøíèky lze 
prodlou�it do 15 cm.

1-00788    187 788,-

Tyè na umístìní la�ky WT-5 
Tyè je vyrobena z hliníkové, anodizované trubky. 
Jednoduchý systém prodlou�ení s pojistným 
krou�kem, umo�òuje snadnou zmìnu délky tyèe 
mezi 2,7 a 5m. Sada dvou tyèí pro umístìní la�ky.

1-10214    9 648,-



Tréninková la�ka pro skok o tyèi
Délka 4,5 m PT-045
Vyrobena ze skelného vlákna, gumové konce.

1-10211    2 412,-

Soutì�ní la�ka pro skok o tyèi, délka 4,5 m 
Certifikace IAAF PW-450
Vyrobena ze skelného vlákna, pry�ové konce.

1-10213   2 936,-

Teleskopické mìøidlo pro skok o tyèi
 MDPV-8
Mìøí vý�ku la�ky na stojanech.

1-10216      23 176,-

Tréninková la�ka pro skok o tyèi
Délka 4,5 m PTE-045
 Elastická se záva�ím, délka 4,5 m.

1-00796      1 014,- 

Tréninková la�ka pro skok o tyèi
Elastická PTF-045
 Flexibilní pìnová la�ka, délka 4,5 m.

1-00797         944,-

Tréninková la�ka pro skok o tyèi se záva-
�ím PTS-045
Délka 4,5m.

1-00798        944,-

Ta�ka na 5ks tyèí 
1-00808  délka 4,8-5,35 m PVB-5-L   1 713,-
1-00809  délka 4,0-4,80 m PVB-5-M  1 678,-

Stojan na tyèe � 30ks PR-S300
 Ocel, prá�ková barva, kapacita 30 ks.

1-00804   3 321,-

Soutì�ní la�ka pro skok vysoký Délka 4 m, 
certifikace IAAF PW-400
La�ky jsou vyrobeny ze skelného vlákna mají pry-
�ové konce.

1-10212    2 762,-

Tréninková la�ka pro skok vysoký
Délka 4 m  PT-040

1-10210    2 237,-

Tréninková la�ka pro skok vysoký
Délka 3,5m PT-035

1-10209    1 783,-



Tréninková bezpeènostní klec pro hod kla-
divem  KLM-7/9-A
Vý�ka klece 7m, vý�ka brány klece 9m, sít s cer-
tifikátem IAAF.

1-10185    464 018,-

Tréninková bezpeènostní klec pro hod kla-
divem  KLM-5/7-A
Vý�ka klece 5m, vý�ka brány klece 7m, sít s cer-
tifikátem IAAF.

1-10184     434 444,-

Soutì�ní bezpeènostní klec pro hod kla-
divem Certifikace IAAF  KLM-7/10-A 
Vý�ka klece 7 m, vý�ka brány 10 m, bez kotev.

1-40160    553 228,-

Zemní kotevní sada pro ochrannou klec 
pro hod diskem KLD-5-A K6-0237
Sada umo�òuje pøipevnìní klece KLD-5-A na jaký-
koliv rovný povrch.

1-00189    114 798,-

Pøenosná základnová sada s pøíslu�en-
stvím Pro klec KLM-7/10-AK6-0026
Sada  umo�òuje umístìní klece na jakýkoliv rov-
ný povrch. Materiál: zinkovaná ocel.

1-00385          153 705,- 

Ochrana sloupkù klece Os296
Prùmìr 150 mm, délka 1m.

1-00389    3 810,-

Ochrana sloupkù klece Os290 
 Prùmìr 120 mm, délka 1m.

1-40164    3 496,-

Klec pro vrh kladivem a diskem pro vnitøní 
pou�ití KLM14-7AW
Závìsná sí� na bocích, zvednutá a spou�tìná 
pomocí klikových mechanismù, pøední pohyblivé 
panely tvoøené sloupy namontovanými na plo-
chých kotvách bez úlo�ného prostoru pro vodu.

1-00394     CENA NA VY�ÁDÁNÍ

Sada 2ks antivibraèních výztu�í 
ZWP17-S0541
Ocelová antivibraèní sada výztu�í obsahuje 
výztuhy pro dva klecové sloupky. Výztuhy 
se vyznaèují vysokou kvalitou a trvan-
livostí. Výrobky jsou vyrobeny z pozinko-
vané oceli. Zesílení slou�í k ochranì kon-
strukce klece proti nepøíznivým úèinkùm 
silného vìtru, minimalizaci vibrací a posí-
lení struktur.
Pou�ití pro sloupky klece o prùmìru 150 
mm. Hmotnost 10,66kg.

1-00392    7 795,-



O�tìpy tréninkové
Jsou urèeny pro trénink a závody dorostu. Ocelová 
hlava.

1-10073 hmotnost 400g W-4-T    1 503,-
1-10074 hmotnost 500g  W-5-T   1 643,-
1-10075 hmotnost 600g  W-6-T   1 748,-
1-10076 hmotnost 700g  W-7-T   1 853,-

O�tìpy soutì�ní Premium Line karbonové
1-40312   hm. 600g  CA19-600   17 199,-
1-40313   hm. 800g  CA19-800   20 694,-

O�tìpy soutì�ní
1-10080 hmotnost 400g AF11-400                         1 818,-
1-11273 hmotnost 500g AF11-500 certifikace IAAF  2 202,-
1-10082 hmotnost 600g AF10-600 certifikace IAAF  3 181,-
1-10083 hmotnost 700g AF10-700 certifikace IAAF  3 426,-
1-10084 hmotnost 800g AF10-800 certifikace IAAF  3 636,-
více na www.polanik.cz

Stojan na o�tìpy JR-18
Je urèen pro18ks o�tìpù.

1-10094    3 496,-

Tuby na o�tìpy
Vodìodolná syntetická tkanina a PVC obal, 
speciální zesílení obou koncù trubek.

1-00076 7 ks - hm. 600 g  JTU-600  3 181,-
1-00077 5 ks - hm. 700 g  JTU-700  3 181,-
1-00078 5 ks - hm. 800 g  JTU-800  3 181,-  

1-10096 5ks 400g JB-400/5      1 014,-
1-10097 5ks  500g JB-500/5     1 014,-
1-10098  5ks  600g JB-600/5    1 014,-
1-10101 10ks  400g JB-400/10  1 084,-
1-10102 10ks  500g JB-500/10  1 084,-
1-10103 10ks  600g JB-600/10  1 084,-

Ochrana hrotu o�tìpu pro hod v hale do 
ochranných sítí
Vyrobeno ze speciálního syntetického materiálu.

1-00060  hm. o�tìpu 500g  NG-500   350,-
1-00061  hm. o�tìpu 600g  NG-600   350,-
1-00062  hm. o�tìpu 700g  NG-700   350,-
1-00063  hm. o�tìpu 800g  NG-800   350,-

Ta�ky na o�tìpy
Ta�ky jsou vyrobeny z vodovzdorné syntetické 
tkaniny. Oba konce jsou zesíleny, aby se zabránilo 
propíchnutí o�tìpem. Uvnitø jsou o�tìpy fixovány 
pomocí suchých zipù.



Disky tréninkové plastové
1-00118  hmotnost 0,6 kg TPD11-0,6 1 049,-
1-00120  hmotnost 0,8 kg TPD11-0,8 1 119,-
1-10603  hmotnost 1 kg TPD11-1 1 119,-
1-00124  hmotnost 1,25 kg TPD11-1,25 1 154,-
1-00125  hmotnost 1,5 kg TPD11-1,5 1 223,-
1-00127  hmotnost 1,75 kg TPD11-1,75 1 328,-
1-00129  hmotnost 2 kg TPD1-2    1 398,-

Disky soutì�ní karbonové
1-10106 hmotnost  1 kg certifikace  IAAF  CCD14-1   4 090,-
1-10107 hmotnost  1,5 kg certifikace IAAF  CCD14-1,5   4 579,-
1-10110 hmotnost  1,6 kg CCD14-1,6      4 649,-

Disky soutì�ní pøekli�kové
1-00093 hmotnost 0,75kg HPD11-0,75-R5     1 853,-
1-10275 hmotnost  1kg  certifikace IAAF HPD11-1   1 853,-
1-10276 hmotnost  1,5 kg certifikace IAAF HPD11-1,5   2 097,-
1-10278 hmotnost  1,75 kg certifikace IAAF HPD11-1,75  2 202,-
1-10279 hmotnost        2 kg certifikace IAAF HPD11-2   2 237,-

více na www.polanik.cz

Disky tréninkové gumové
1-00141  hmotnost 0,75 kg HRD-0,75   419,-
1-00142  hmotnost 0,8 kg  HRD-0,8      419,-
1-00144  hmotnost 1,25 kg  HRD-1,25  454,-
1-00146  hmotnost 1,6 kg HRD-1,6        524,-  

Ta�ky na disky
1-10280 disk o hm. do 1kg    DB-100  315,- 
1-10281 disk o hm. do 1,5kg DB -150  350,-
1-10282 disk o hm. do 2kg    DB -200  419,-

Stojan na disky 39ks DR-39
Stojany jsou vyrobeny z ocelových trubek, 
povrch je opatøen prá�kovou barvou.

1-10114   4 929,-



Koule ocelové tréninkové
1-10115   hmotnost 2 kg PK-2   9 79,-
1-10116   hmotnost 3 kg PK-3  1  049,-
1-10117   hmotnost 4 kg PK-4   1 119,-
1-10118   hmotnost 5 kg PK-5  1  293,-
1-10119   hmotnost 5,45 kg PK-5,45  1 398,-
1-10120   hmotnost 6 kg PK-6   1 398,-
1-10121   hmotnost 7,26 kg PK-7,26 1  503,-
1-10122   hmotnost 8 kg PK-8   1 713,-
1-10123   hmotnost 9 kg PK-9  1  923,-
1-10124   hmotnost 10 kg PK-10   2 062,-
1-10125   hmotnost 12 kg PK-12   2 552,-

Koule soutì�ní ocelové
1-10934  hmotnost 3 kg, prùmìr 100 mm, certifikace  IAAF PK-3/100            1 783,-
1-00422  hmotnost 3 kg , prùmìr 105 mm PK-3/105                                     1 853,-
1-10027  hmotnost 4 kg, prùmìr 100 mm, certifikace IAAF  PK-4/100            1 923,-
1-10030  hmotnost 5 kg, prùmìr 100 mm, certifikace IAAF PK-5/100             1 958,-
1-10035  hmotnost 6 kg,prùmìr 105 mm, certifikace   IAAF PK-6/105            2 237,-  
1-00466  hmotnost 7,26 kg, prùmìr 117 mm, certifikace IAAF PK-7,26/117    2 622,-
více na www.polanik.cz

Koule mosazné
1-10053  hmotnost 7,26 kg, prùmìr 115 mm, certifikace IAAF PK-7,26/115-M  5 034,-
1-10054  hmotnost 6 kg, prùmìr110 mm , certifikace IAAF PK-6/110-M            4 719,-
1-10055  hmotnost 5 kg, prùmìr 110 mm, certifikace IAAF PK-5/110-M            4 440,-
1-10056  hmotnost 5 kg, prùmìr 100 mm PK-5/100-M                                    4 578,-

Koule soutì�ní nerezové
1-10045  hmotnost 4 kg, prùmìr 95 mm, certifikace IAAF PK-4/95-S      3 601,-
1-10046  hmotnost 4 kg,prùmìr 100 mm, certifikace IAAF PK-4/100-S    3 496,-
1-10047  hmotnost 4 kg, prùmìr 105 mm , certifikace IAAF PK-4/105-S  3 356,-
1-10049  hmotnost 5 kg, prùmìr 105 mm, certifikace IAAF PK-5/105-S   3 985,- 
1-10051  hmotnost 6 kg, prùmìr 110 mm, certifikace IAAF PK-6/110-S    4 265,-
 

Ochranná klec  pro vrh koulí interiérová BO-308/3
Konstrukce z pozinkované oceli a pøekli�ky, montá� bez náøadí, pìnové vlo�ky 
instalované pomocí pásù Velcro®, sloupky vybavené podlo�kami, certifikovaná 
sí�, speciální znaèky vzdálenosti, snadno roz�iøitelná s dal�ími panely, navr�ená 
pro pou�ití s interiérovým sektorem pro vrh koulí (1-40163). Vý�ka 3m.

1-40150                  Cena na vy�ádání

Stojan na koule � 24ks, pojízdný SR-24-W
1-10059    7 691,-



Kladiva tréninková ocelová
1-10126 hmotnost 2 kg PM-2            1 853,-
1-10127 hmotnost 3 kg  PM-3           1 958,-     
1-10128 hmotnost 4 kg PM-4            2 028,-
1-10129 hmotnost 5 kg PM-5            2 097,-
1-10131 hmotnost 6 kg PM-6            2 237,-
1-10133 hmotnost 7,26 kg PM-7,26  2 412,-
1-10134 hmotnost 8 kg  PM-8           2 692,-
1-10135 hmotnost 9 kg  PM-9           2 901,-
více na www.polanik.cz

Kladiva soutì�ní nerezová
1-11003  hmotnost 3kg/ prùmìr 95 mm  PM-3/95-S    3 810,-
1-10170  hmotnost 4 kg/ prùmìr 95 mm, certifikace  IAAF PM-4/95-S   3 810,-
1-10171  hmotnost 5 kg/ prùmìr 100, certifikace IAAF PM-5/100-S   4 160,-
1-10174  hmotnost 5,45 kg/ prùmìr 105 mm PM-5,45/105-S    4 544,-
1-10176  hmotnost 7,26 kg/ prùmìr 110, certifikace IAAF PM-7,26/110-S 4 789,-

Kladiva soutì�ní mosazná
1-10177  hmotnost 5 kg/  prùmìr 100 mm, certifikace IAAF PM-5/100-M           4 929,-
1-10178  hmotnost 6 kg/  prùmìr 105 mm, certifikace IAAF PM-6/105-M           5 313,-
1-10179  hmotnost 7,26 kg/  prùmìr 110 mm, certifikace IAAF PM-7,26/110-M  5 698,-
1-10180  hmotnost  5,45 kg/ prùmìr 110 m PM-5,45/110-M                              5 313,-

Dráty na kladiva
1-10136  970 mm  PM-970    315,-
1-10137  982 mm  PM-982    315,-
1-10138  987 mm  PM-987    315,-
1-10139  992 mm  PM-992    315,-

Dr�adlo pro kladivo - prohnuté 130 mm, model 2006 UW-130
1-10142    594,-

Dr�adlo pro kladivo - prohnuté 110 mm, certifikace IAAF UW-110
1-10143    594,-  

Dr�adlo pro kladivo - rovné 110 mm, 
certifikace IAAF UP-110
1-10140    594,-

Dr�adlo pro kladivo - rovné 130 mm, 
model 2006 UP-130
1-10141    594,-

Ocelová bøemena s øetìzem
1-10144   hmotnost 5,45 kg  TW-5,45  3 251,-
1-10145   hmotnost 7,26 kg  TW-7,26  3 810,-
1-10146   hmotnost 9,08 kg  TW-9,08  4 265,-
1-10147   hmotnost 10 kg  TW-10   4 824,-
1-10149   hmotnost 11,34 kg  TW-11,34 4 824,-
1-10150   hmotnost 12 kg  TW-12   5 278,-
1-10153   hmotnost 15 kg  TW-15   5 278,-
1-10155   hmotnost 20 kg  TW-20   6 432,-
1-10156   hmotnost 25,4 kg  TW-25,4  8 005,-



Stojan na kladiva HR-12 - 12ks
1-10181    3 810,-   

Stojan na kladiva - pojízdný stojan  
HR-12-W
1-10182   6 921,-

Mìøící zaøízení na kladiva MDH-120
Vyrobeno z hliníkových a ocelových 
profilù, mù�ete testovat délku kladiva a 
polohu gravitaèního støedu.
1-10253    7 970,-

Klíè na kladiva POLANIK
TWK 
Vyrobený z tvrzené oceli.

1-00374   874,-

Transportní pøepravní box pro kladiva 
SKM18-S
Odolný a ekologický, navr�ený pro 
bezpeènou pøepravu kladiv (hmotností) a� do 
prùmìru. 170 mm . Vyrobený ze døeva, 
nastavitelný pomocí pøepá�ek.

1-40320   2 621,-

Rukavice pro hod kladivem soutì�ní
Pravá kù�e, speciální zesílení dlanì a prstù, 
stahovací pásek se zapínáním na suchý zip.

1-40158  levá - CHGL    1 538,-
1-40157  pravá - CHGR  1 538,-

Kladiváøské rukavice z tvrdé kù�e
1-00340 velikost L, levá TCHGL- L  1 783,-
1-00341 velikost M, levá TCHGL- M 1 783,-
1-00342 velikost S, levá TCHGL- S  1 783,-
více na www.polanik.cz

Ta�ka na kladivo HB
Vyrobena z nepromokavé syntetické textilie, 
háèky a uzávìry, robustní rukoje�. Kladivo není 
souèástí ta�ky.

1-00353   1 189,-

Zará�ecí bøevno pro hod koulí S-257-T
Tréninkové, materiál skelné vlákno.

1-10892      2 866,-



�tafetové kolíky �kolní 8 ks PPA-32/8
Jsou vyrobeny z hliníkových trubek a opatøeny 
prá�kovou barvou. Prùmìr 1ks 30mm, délka 
295mm.

1-10218    874,-

�tafetové kolíky �kolní 6 ks PPA-32/6
1-10217    664,-

�tafetové kolíky soutì�ní 6 ks - 
certifikace IAAF PPA-38/6
1-10219    804,-

�tafetové kolíky soutì�ní 8 ks - 
certifikace IAAF PPA-38/8
1-10220    1 014,-

Mìøící pásmo - délka 30 m, skrytá cívka 
ze sklolaminátu FMTC-30
Délka: 30m
�íøka: 13mm

1-10231   1 084,-

Mìøící pásmo - délka 10 m, skrytá cívka 
ze sklolaminátu FMTC-10
1-10229   664,-

Mìøící pásmo - délka 10 m, skrytá 
ocelová cívka SMTC-10
1-00960   769,-

Popruh pro vytyèení sektoru/výseèe  
LR-25
Délka 25 m, �íøka 50mm, barva èervená. 
Vyrobený z odolné vodotìsné syntetické 
tkaniny, dodává se s 15 sponkami. 

1-10596   926,-

Popruh pro vytyèení sektoru/výseèe
SLY-25
Délka 25 m, �íøka 50mm, barva �lutá. Vyrobený 
z odolné vodotìsné syntetické tkaniny, dodává 
se s 15 sponkami. 

1-00934   926,-

Popruh pro vytyèení sektoru/výseèe 
SLW-25
Délka 25 m, �íøka 50mm, barva bílá. Vyrobený 
z odolné vodotìsné syntetické tkaniny, dodává 
se s 15 sponkami. 

1-10624   926,-

Mìøící pásmo - délka 50 m, otevøená 
ocelová cívka SMTO-50
1-10228   2 272,-

Mìøící pásmo - délka 30 m, otevøená 
ocelová cívka SMTO-30
1-10227   1 468,-



Hrábì hliníkové s vyrovnávací hranou 
GA-S0325
1-40142     3 076,-

Stojan univerzální CR-4
Kapacita: 6 kladiv, 12 koulí, 7 diskù a 12 o�tìpù.
Vyrobený z ocelových trubek a profilù lakovaných 
prá�kovou barvou.

1-10286  7 551,-

Stojan univerzální s koleèky
CR-4-W
1-10287     10 627,-

Univerzální pøepravní vozík WSZG-30
Kapacita 30 prvkù, odolná konstrukce z 
pozinkované oceli s velkým zatí�ením (do 400 
kg), pohodlné uchopení, univerzální pøepravní 
plo�ina 100 cm x 92,5 cm.

1-00891    13 074,-

Univerzální pøeká�kový vozík S15-482
Odolná konstrukce z pozinkované oceli, velká zá-
tì� do 300 kg, pohodlná rukoje�, univerzální plo-
�ina 2 m x 1,25 m z vodotìsné pøekli�ky.

1-10932   10 907,-

Sada 16 ks znaèek  DMS-35/16
Znaèky jsou vyrobeny z bílého skelného vlákna. 
Oba typy se jednodu�e umís�ují a mají zapu�tìná 
dr�adla pro snadné pøená�ení.

1-10017   33 314,-

Sada  4 ks znaèek LM-60/4
Znaèky jsou vyrobeny ze skelného vlákna tak, 
aby byly lehké a pevné zároveò. Oba typy (profil 
ètverce nebo trojúhelníku) se jednodu�e umís�ují 
a mají zapu�tìná dr�adla pro snadné pøená�ení.

1-10023   14 193,-

Znaèky pro soutì�e v poli samostojné 
FMP-10 
Znaèky jsou navr�eny pro vrh a hody. Jsou vyro-
beny z oceli, o�etøeny �lutou barvou s dobøe vidi-
telnými èísly. Sada 10 znaèek s èísly 1-11.

1-10009     2 622,-

Magnézium v sáèku � hmot-
nost 56g MAG-0,056
White rock hoøèík, vyrobený ze 
100% uhlièitanu hoøeènatého s 
absorbentem vlhkosti.

1-00912   175,-



Znaèky pro soutì�e v poli zapichovatelné
FMS-10
Sada 10 znaèek s èísly 1-10.

1-10008     1 538,-

Sada 6 zapichovacích znaèek RMP-S0298
Mo�nost zapíchnutí do tartanu. V �esti kontrast-
ních barvách.

1-40173     350,-

Sada 3 terèù pro rozhodèí chodeckých
soutì�í TSC-3
Ztráta kontaktu, ohnuté koleno, diskvalifikace.
Délka: 280 mm. 
Prùmìr: 130 mm
Hmotnost: 140 g.

1-00711         804,- 

Startovací klapka KS15-1
Dva døevìné prvky s dr�adly, vydávají hlasitý 
zvuk jako poèáteèní signál, èíselníky ve dvou kon-
trastních barvách navíc vytváøejí z dálky jasnì vi-
ditelný znak pro zahájení závodu.

1-40329   1 783,- 

Soutì�ní odrazové prkno - certifikace IAAF 
S14-250
Obsahuje v�echny potøebné komponenty:
Rám z nerezové oceli se sní�enými okraji.
Dvì výkonnostní li�ty s plastelínou pro soutì�e.
Tyè bez plastelíny pro trénink.
Vodotìsný plastový nosník nastavitelný shora.
Snadno vymìnitelná bílá odrazová li�ta.
Odvodòovací systém.
Speciální tvarovou �krabku pro tvarování 
plastelíny na tréninkových tyèích.
Náhradní plastelína cca 300 g.

1-00716      17 758,-

Odrazové bøevno �kolní  Kompletní sada 
S-0294
Sada obsahuje: Bílé odrazové prkno s plastovou 
základovou deskou.
Odtokové trubky odvodòovací plastové møí�e. 
Tvarovací nù� plastelína (cca 500g).

8-30179      10 732,-

Gumová indikaèní deska pro soutì�ní 
odrazová bøevna LG15-250
Slou�í pro úèely tréninku, náhrada za 
plastelínové pásky. 
Rozmìry [mm]:
L (délka) 1220
B (�íøka) 100
H (vý�ka) 20

1-00722   1 573,-

Formovací nù� pro tréninková odrazová 
bøevna S-0294-000-00-02-00
Pro tréninková odrazová bøevna.

1-00738     371,-

Kontrolní znaèky rozbìhové dráhy RM-6
Znaèky jsou navr�eny pro vertikální a horizontální 
skoky v �esti výrazných barvách. Sada 6ks.

1-10006   979,-

Stupnì vítìzù WP-01
Sada tøí oddìlených komponentù ze skelného 
vlákna. Mohou být rychle umístìny na po�ado-
vané místo a snadno se skladují. Mohou být po-
staveny na sebe nebo je mo�né dva men�í stupnì 
vlo�it do nejvìt�ího.

1-10283  38 557,- 



Gymnastické koberce Rinoflex
Díky pou�ití nové technologie tìchto kobercù nepotøebujete døevìnou navíjecí cívku. Koberec snadno 
sbalí jeden èlovìk. Mo�nosti vyu�ití � gymnastika, pro roztleskávaèky, akrobacie, atd. Koberec se hodí 
do �kol, klubù, �kolek, stejnì tak i pro soutì�ní sporty.

3-11101   rozmìry: 600 x 200 x 3,5 cm     16 486,-
3-11102   rozmìry: 1200 x 200 x 3,5 cm   32 972,-

Gymnastický koberec (tatami) puzzle
Povrh Velur chrání kù�i pøed spálením v pøípadì 
pádu. Hmotnost jednoho dílu: 1kg, velmi 
jednoduché skladování a manipulace.

9-10100  rozmìry: 100x100x2,5cm   1 209,-
9-10101  rozmìry: 100x100x3,5cm   1 429,-
9-20370 rozmìry: 150x150x3,5cm    4 018,-

RinoSet® program
Základem nového programu je dopadová 
�ínìnka o rozmìru 3 x 2m x 30cm spojená 
ideálním navr�ením suchých zipù pro spojení 
jednotlivých èástí . Snadné rozebírání a skla-
dování. Lehké na pøená�ení díky úchytùm. 
RinoSet® program lze pou�ít jako cvièební 
plochu,bì�nì u�ívanou v tìlocviènách
( modrá barva mìkèí pro bì�ná cvièení, �lutá 
barva tvrd�í pro doskok z náøadí v rámci 
gymnastické pøípravy).

3-11103       29 349,-

�védská bedna RinoGym® A - ètyødílná
Horní plocha ka�dého dílu je vyztu�ená PE 
vrstvou pro vìt�í stabilitu pøi cvièení.
4 základní mo�nosti vyu�ití:
Slo�ená bedna.
Rozlo�ená na 4 oddìlené díly.
Rozlo�ená na dva a dva spojené díly suchým 
zipem.
Rozlo�ená a spojená suchými zipy.

2-11427     22 158,-

Dìtská kladina kónická RinoGym®
Rozvíjí a modifikuje v�echny pohyby celého tìla a 
jeho èástí, kdy prostøednictvím svalového úsilí 
dochází k pøemis�ování tìla z místa A do místa B.
Délka 2m.

2-11397    4 289,-

Klín rozkládací RinoGym®
2 základní mo�nosti vyu�ití klínu: Slo�ený klín - 
kvádr. Rozlo�ený klín - naklonìná rovina.

2-11547 prudký náklon   9 451,-
2-11426 mírný náklon     8 181,-

Dìtská bradla RINOGYM 
Pøi cvièení na náøadí cvièenec 
vyu�ívá prostných i akrobatických 
prvkù vèetnì specifických 
pohybových èinností, které jsou 
charakteristické pro gymnastická 

náøadí.
2-11398     23 879,-



Dìtské mobilní atletické minihøi�tì
Pro Èeský atletický svaz jsme vyrobili dìtské 
mobilní atletické minihøi�tì, na kterém se zaèí-
nající atleti seznamují se základy atletiky.
Seznam prvkù: 
Atletická dráha, délka rovinky 20 m + 5 m 
reklamní plochy, váha 30kg.
Doskoèi�tì pro skok vysoký 300x200x40 cm 
vèetnì stojanù a dopadové plachty.
Házecí sektor: pøenosný kruh a mìøení 
vzdálenosti.

8-18713       95 775,-

Doskoèi�tì pro skok vysoký skládací 
Rozmìry: 300x200x40 cm. Jeden z komponentù 
dìtského mobilního atletického minihøi�tì. S ro�-
tem a plachtou, skládací. Lze snadno pøená�et a 
pou�ít v interiéru i exteriéru. Rozmìry ve slo�e-
ném stavu: 150 x 200 x 80cm. Pro dìti do 12 let.

8-18709    24 935,-

Stojany pro doskoèi�tì
Nastavení vý�ky 200 mm, podstavec ve tvaru 
T.

8-18711  5 717,-
Tréninková la�ka pro skok vysoký
La�ky jsou vyrobeny ze skelného vlákna, mají 
pry�ové konce.

8-18712     441,-

Atletická dráha
Jeden z komponentù sady - Dìtského mobilního 
atletického minihøi�tì. Délka rovinky 20 m + 5 m 
reklamní plochy, váha 30kg.

8-18708    45 169,-
Házecí sektor
Pøenosný kruh a mìøení vzdálenosti.
8-18710    20 146,-

Multifunkèní branka RinoGoal
Lehká a bezpeèná. V rámci rozcvièky slou�í 
jako odrazová stìna.
Skvìlá pro prùpravné a zahøívací hry. Demontá� 
boèních tyèí slou�í jako dopadová �ínìnka. Z 
obvodových dílù je za pár vteøin ultralehká 
�ínìnka spojená fixaèní chlopní. V rámci 
tréninku slou�í jako sí� na nohejbal. Jednodu�e 
lze branku fixovat na stìny.
Rozmìry: 300 x 200 x 30cm

7-28309         23 524,-

Stupnì vítìzù 
Vyrobeno ze 4 dílù, rozmìr jednoho dílù 120 x   
60 x 30 cm.
Ze speciální PUR a EVA pìny. Nepromokavý 
omyvatelný obal. Sestava se dá slo�it na délku i 
�íøku. Stupnì vítìzù PUR jsou multifunkèní, jeli-
ko� jednotlivé díly jde pou�ít samostatnì, jako 
cvièební prvky nebo pospojovat pomocí chlopní 
se suchými zipy a sestavit dopadovku o roz-
mìru 240 x 120 x 30cm. Velmi snadná mani-
pulace. Váha jednoho dílu 9kg. Spojováno 
suchými zipy. Mo�no vybrat z 28-mi odstínù 
barev. 
Tuto informaci je ale nutné do objednávky uvést 
spolu s výbìrem barvy (èíslo barvy). 

8-19909     11 406,-

Rino kostka - rozmìr 50x50x30cm
Doplnìk Rinosetu, který v kombinaci s Rinodíly 
umo�òuje vytváøet rùzné tìlocvièné sestavy, 
pøeká�kové dráhy, balanèní, nebo motorické 
chodníky. Kombinace kostek lze také vyu�ít 
samostatnì, napø. pro sestavení stupòù vítìzù.

3-11153   1 951,-

Gymnastický tréninkový válec
s výøezem 
Prùmìr 70cm, �íøe 40cm . Nová cvièební po-
mùcka pro nácvik pøemetù tam i zpìt. Válec 
zaji��uje bezpeènost cvièencù pøi cvièení. Hodí 
se jak pro �kolní gymnastiku, tak pro gymnas-
tické oddíly.

9-20099    6 929,-

Gymnastická slza
Bezpeèná sportovní pomùcka na nácvik pøemetù. 
Jádro PUR, RG 2550. Povrch slzy je bezftalátová 
ko�enka, pro snadnìj�í manipulaci jsou na stra-
nách úchyty na pøená�ení. 
8-30444 malá rozm. 65x65x70 cm  6 574,-
2-11551 støed. rozm. 75x75x75 cm  7 379,-
2-11554 velká rozm. 85x85x75 cm  8 266,-



Sada atletická �kolka
Pro dìti od 3 do 7 let.
Atletická �kolka vychází vstøíc základní dìtské potøebì, kterou je hraní. Hra 
pøiná�í pøedpoklady pro tvùrèí øe�ení situací. Podstatou her je seznámení se 
s okolním svìtem. Pohybové hry atletické �kolky pøedznamenávají 
disciplíny skuteèné atletiky, ne v�ak s hlavním cílem výchovy budoucích 
pøeborníkù. Dìti by mìly chodit na trénink rády, za�ít tam atmosféru radosti 
a pohody.

1-11800    25 698,-

Atletická pøípravka ÈAS Jipast
Pro dìti od 10 - 11 let
U dìtí vìkové kategorie 10 - 11 let je snaha o v�estranný rozvoj 
základních pohybových schopností a o osvojení velkého mno�ství 
pohybových dovedností pøi respektování senzitivních období vývoje 
organismu. 

8-14262    30 570,-



Atletická minipøípravka ÈAS Jipast
Pro dìti od 8 do 9 let.
Navazuje na sadu Atletická �kolka a je urèena pro dìti
od 8 do 9 let. Je dodávána v transportních ta�kách.

4-11548    31 655,-

Sada �kolní atletika
Pro 1. - 5. tøídu základních �kol.
Èeský atletický svaz ve spolupráci s firmou JIPAST a.s. sestavil sadu 
dìtských atletických pomùcek urèených pro tìlesnou výchovu na 1. 
stupni základních �kol. Atletické pomùcky umo�òují, aby hodiny 
tìlesné výchovy byly pestøej�í a zábavnìj�í. Lze dosáhnout vy��í 
motivace �ákù k nácviku bìhání, skákání a házení a k pøimìøenému 
rozvoji koordinace, rychlosti, síly a vytrvalosti. 

1-12100    25 983,-



Doskoèi�tì Atlantis C

Doskoèi�tì Atlantis C splòuje po�adavky  ÈAS. je urèeno pro národní a oblastní soutì�e organizované Èeským atletickým svazem. 
Doskoèi�tì obsahuje základní prvek stavebnicového systému, tìlo doskoèi�tì, boèní díly, které zakrývají stojany a také roz�iøující díly, které 
roz�iøují dopadovou plochu na 680 cm. 
Konstrukce: rozmìry 8 x 5 x 0,8 m
Duck board -  ochranný PE ro�t je pevnì spojen s jednotlivými díly doskoèi�tì.
V prostoru kolem skøíòky má doskoèi�tì tvar uzpùsobený rotaci tyèky pøi skoku.
Dopadová deka -  je zakryta elastickou a vysoce odolnou sítí, která je navr�ena tak, aby odolávala mechanickému po�kození, které hrozí pøi 
kontaktu plochy s tretrami nebo tyèí.
Plachta proti de�ti - je souèástí dodávky a umo�òuje celoroèní umístìní doskoèi�tì na stadiónu. 

1-10248    Atlantis C   280 080,-

Doskoèi�tì Atlantis D
Doskoèi�tì Atlantis D je urèeno pro �kolní a oblastní soutì�e. Doskoèi�tì obsahuje základní prvek stavebnicového systému, tìlo 
doskoèi�tì.
Konstrukce: rozmìry 8 x 5 x 0,8 m
Duck board -  ochranný PE ro�t je pevnì spojen s jednotlivými díly doskoèi�tì.
V prostoru kolem skøíòky má doskoèi�tì tvar uzpùsobený rotaci tyèky pøi skoku.
Dopadová deka -  je zakryta elastickou a vysoce odolnou sítí, která je navr�ena tak, aby odolávala mechanickému po�kození, které hrozí 
pøi kontaktu plochy s tretrami nebo tyèí.
Plachta proti de�ti - je souèástí dodávky a umo�òuje celoroèní umístìní doskoèi�tì na stadiónu. 

1-11333    Atlantis D   232 370,-



Doskoèi�tì Atlantis A 

Doskoèi�tì je certifikováno IAAF a je urèeno na stadióny, kde se 
poøádají závody nejvy��ích kategorií IAAF. 
Konstrukce: rozmìry 10 x 6,8 x 0,8 m
Duck board -  ochranný PE ro�t je pevnì spojen s jednotlivými díly 
doskoèi�tì.
V prostoru kolem skøíòky má doskoèi�tì tvar uzpùsobený rotaci 
tyèky pøi skoku.
Dopadová deka -  je zakryta elastickou a vysoce odolnou sítí, která 
je navr�ena tak, aby odolávala mechanickému po�kození, které 
hrozí pøi kontaktu plochy s tretrami nebo tyèí.
Plachta proti de�ti - je souèástí dodávky a umo�òuje celoroèní 
umístìní doskoèi�tì na stadiónu. 

1-10255    Atlantis A    458 111,-

Konstrukce: rozmìry 8 x 6,8 x 0,8 m
Duck board -  ochranný PE ro�t je pevnì spojen s jednotlivými 
díly doskoèi�tì.
V prostoru kolem skøíòky má doskoèi�tì tvar uzpùsobený 
rotaci tyèky pøi skoku.
Dopadová deka -  je zakryta elastickou a vysoce odolnou sítí, 
která je navr�ena tak, aby odolávala mechanickému 
po�kození, které hrozí pøi kontaktu plochy s tretrami nebo 
tyèí.
Plachta proti de�ti - je souèástí dodávky a umo�òuje celoroèní 
umístìní doskoèi�tì na stadiónu. 

1-10251    Atlantis B    378 542,-

Doskoèi�tì Atlantis B

Doskoèi�tì Atlantis B splòuje po�adavky IAAF a ÈAS. je urèeno pro mezinárodní soutì�e a soutì�e organizované Èeským atletickým svazem. Doskoèi�tì 
obsahuje základní prvek stavebnicového systému, tìlo doskoèi�tì, boèní díly, které zakrývají stojany a také roz�iøující díly, které roz�iøují dopadovou plochu 
na 680 cm. 



Doskoèi�tì skok do vý�ky 
Doskoèi�tì - skok do vý�ky
Atlantis s certifikátem IAAF
Konstrukce: rozmìry 6 x 5 x 0,7 m
Duck board -  ochranný PE ro�t je pevnì spojen s jednotlivými díly doskoèi�tì.
Dopadová deka -  je zakryta elastickou a vysoce odolnou sítí, která je navr�ena tak, aby odolávala 
mechanickému po�kození, které hrozí pøi kontaktu plochy s tretrami nebo tyèí.
Plachta proti de�ti - je souèástí dodávky a umo�òuje celoroèní umístìní doskoèi�tì na stadiónu. 

1-10256    600 x 500 x 70 cm   209 056,-

Doskoèi�tì - skok do vý�ky
1-10252   600 x 400 x 70 cm      166 294,-
1-11335   600 x 400 x 60 cm       124 721,-
1-11334   500 x 400 x 60 cm       106 055,-
1-10237   500 x 300 x 60 cm        79 541,- 



�ínìnka Klasik
Povrch s protiskluzovým dezénem, ko�ené 
rohy, skrytý zip, jádra RE 100 nebo 120 
kg/m3. Tyto �ínìnky  se pou�ívají pro 
jednoduché cvièení a skoky pøi prostných. 
Jsou vhodné k dopadùm a pádùm z vý�ky do 
60 cm. Typ 3 podle normy EN ÈSN 12503-1.

�ínìnka Klasik RE 120 - vèetnì ko�ených rohù
3-10020   150x100x6 cm    2 831,- 
3-10021   150x100x8 cm    2 924,- 
3-10022   200x100x6 cm    3 530,-  
3-10023   200x100x8 cm    3 839,- 
3-10024   200x125x6 cm    4 077,- 
3-10025   200x125x8 cm    4 171,- 

�ínìnka Klasik RE 80 - bez ko�ených rohù
3-11017       2 141,-  150x100x6 cm  
3-11019       2 610,- 200x100x6 cm
3-11020       2 703,- 200x100x8 cm

200x125x6 cm3-11021       3 095,-    
3-11022       3 311,- 200x125x8 cm   

�ínìnka Klasik RE 120 - bez ko�ených rohù
3-11011   150x100x6 cm      2 636,-  
3-11012   150x100x8 cm      2 730,-   
3-11013   200x100x6 cm      3 336,-  
3-11014   200x100x8 cm      3 118,- 
3-11015   200x125x6 cm      3 883,-   
3-11016   200x125x8 cm      3 977,- 

vèetnì suchých zipù
3-10098   150x100x6 cm   3 203,- 
3-10099   200x100x6 cm   3 344,- 
3-10100   200x100x8 cm   4 151,- 
bez suchých zipù
3-11005   150x100x6cm     3 140,- 
3-11006   200x100x6 cm    3 179,- 
3-11007 200x100x8cm     4 094,-   

Ultralehká �ínìnka B 
Spodní strana s protiskluzným dezénem. 
Rohy se suchými zipy umo�òují skládání 
kompaktních ploch,  jádro z polyetylénu s 
otevøenou bunìènou strukturou. �ínìnka je velice 
lehká (podle velikosti 5-7kg), tak�e ji unesou i 
malé dìti. �ínìnka není navr�ena pro vysokou 
zátì� pro pou�ití ve �kolách a klubech, ale spí�e 
pro úèely domáciho cvièení. Tyto �ínìnky  se  
pou�ívají pro jednoduché cvièení a skoky pøi 
prostných. Jsou  vhodné k dopadùm a pádùm z 
vý�ky do 60 cm.

vèetnì suchých zipù
3-10040 150x100x6 cm  2 639,-  
3-10041 200x100x6 cm  2 995,- 
3-10042 200x100x8 cm  3 275,- 
bez suchých zipù
3-11008 150x100x6cm  2 308,- 
3-11009 200x100x6cm  2 643,- 
3-11010 200x100x8cm  3 259,-  

�ínìnka (cvièební podlo�ka) Ultra 
Economy  Rozmìry: 150 x 100 x 4cm.
Standardní �ínìnka, která se mù�e pou�ívat pøi 
v�ech gymnastických prvcích a je urèena pro 
pády z vý�ky max.50cm. Vhodná i pro 
Slackline cvièení. Jádro - polyethylen, povrch - 
omyvatelný plastel. �ínìnka je urèená pro 
domácí pou�ití. Výhodou této �ínìnky je velmi 
dobrá cena.

3-11023                1 395,-

Sada �ínìnek pro moderní výuku v pøírodì
Pøi výuce v pøírodì jsou dìti chránìny proti chladu 
od zemì, mokru a neèistotám. Po skonèení výuky 
staèí �ínìnky otøít mokrým hadrem. Barevnost 
�ínìnek /cca 6 barev/ a nízká hmotnost 
umo�òuje vytváøet jejich jednoduchá spojení. 
Celá sada se skládá z 10 samostatných �ínìnek, 
které se mohou pou�ívat jednotlivì, nebo v 
herním celku. Rozmìry jednotlivých �ínìnek: 
100x50x3cm. Sada je dodávána v praktické 
ta�ce s popruhy na pohodlné pøená�ení. 
Hmotnost �ínìnky: 1 kg 
Hmotnost celé sady: 10 kg 

3-10355        8 800,-

�ínìnka Klasik RE 80
- vèetnì ko�ených rohù
3-10045   150x100x6 cm   2 456,- 
3-10046   150x100x8 cm   2 549,-   
3-10047   200x100x6 cm   2 815,-  
3-10048   200x100x8 cm   2 897,-   
3-10049   200x125x6 cm   3 505,-   
3-10050   200x125x8 cm   3 598,-   

 Ultralehká �ínìnka A 
Spodní strana s protiskluzným dezénem. Rohy se 
suchými zipy umo�òují skládání kompaktních 
ploch, jádro z polyetylénu s uzavøenou bunìènou 
strukturou. �ínìnka je velice lehká (podle 
velikosti 5-7kg), tak�e ji unesou i malé dìti.

�ínìnka je navr�ena pro vysokou zátì�.. 




