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imo dużego wysiłku inwestycyjnego udało się nam wdrożyć do produkcji oraz unowocześnić szereg produktów. Powstała nowa linia
oszczepów karbonowych, które cieszą się coraz większym powodzeniem wśród sportowców.
aprosiliśmy do współpracy kolejnego wybitnego lekkoatletę Piotra ałachowskiego i wspólnie opracowaliśmy nową linię dysków. uż od
przyszłego sezonu można będzie zamawiać Dyski ałachowskiego z wąską stalową obręczą, nierdzewnym szyldzikiem i deklami z tworzywa drzewnego, które Piotr tak ceni.
kolei duże powodzenie Kul ajewskiego zachęciło nas do rozszerzenia tej linii produktowej o kolejne wagi. Kule te już pomagały zwyciężać lekkoatletom m. in. podczas ostatnich istrzostw Europy Berlin 2018 i istrzostw wiata Doha 2019.
Nasze klatki do rzutu młotem i dyskiem zyskały osprzęt ze stali nierdzewnej, znacząco zwiększający ich trwałość w każdych warunkach.
Powyższe i pozostałe nowe i unowocześnione produkty znajdą Państwo w katalogu, który właśnie oddajemy w Państwa ręce.
Obsługa sprzętowa pres żowych imprez lekkoatletycznych wpisuje się w strategię promocji marki Polanik na światowych rynkach i stanowi
dla nas powód do satys akcji, a dla naszych klientów potwierdzenie wysokiej jakości naszych produktów. Pełne wyposażenie stadionu
w sprzęt marki Polanik mogliśmy oglądać podczas m. in. halowych mityngów ndoor World Tour Copernicus Cup w Toruniu, nałowych
mityngów Diamentowej Ligi w Brukseli, AAF Pucharu nterkontynentalnego w Ostrawie, istrzostw Europy U18 w Gy r, alowych
istrzostw wiata asters w Toruniu czy Drużynowych istrzostw Europy w Bydgoszczy. Nasz sprzęt rzutowy zagościł na istrzostwach
Europy w Berlinie i istrzostwach wiata w Doha, pomagając zdobyć tytuły i medale w rzucie młotem i pchnięciu kulą.
Przy tej okazji chciałbym podziękować sportowcom, trenerom, działaczom i dystrybutorom za zau anie i owocną współpracę. W szczególności dziękuję naszym miotaczom, którzy swoje sukcesy osiągnęli używając sprzętu Polanik Pawłowi Fajdkowi za czwarty z rzędu tytuł istrza
wiata, Anicie Włodarczyk za czwarty z rzędu tytuł istrzyni Europy, oannie Fiodorow za wspaniałą walkę i tytuł Wicemistrzyni wiata,
Wojtkowi Nowickiemu za emocje i brązowy medal w Doha, Konradowi Bukowieckiemu i ichałowi aratykowi za świetne rekordy życiowe
i mistrzowskie tytuły. Dziękuję Piotrowi Liskowi za świetne konkursy, medale i spotkanie na mityngu Polanik Cup w Piotrkowie. Piotrowi
ałachowskiemu za współpracę przy tworzeniu nowej linii dysków oraz Szymonowi iółkowskiemu, Tomkowi ajewskiemu i Piotrowi
ysiukiewiczowi za nieustające wspieranie naszych działań Wasze zaangażowanie nadaje im sens.
Kończąc, chciałbym podziękować naszej załodze, która w międzyczasie urosła do 130 osób. Wasza praca znajduje odbicie w sukcesach
sportowców i kolejnych oddawanych do użytkowania obiektach. To również Wasz sukces
Przed nami kolejne dwa lata pełne nowych wyzwań. apraszam do współpracy i do zobaczenia
Darek Szczepanik

olanik na zawodac na wy sze rangi i stadionac
2019

2018

istrzostwa Europy Berlin Niemcy
istrzostwa Europy U18 Gy r Węgry
AAF Puchar nterkontynentalny Ostrawa Czechy
AAF Diamentowa Liga
istrzostwa Polski Lublin Polska
istrzostwa Polski asters Toruń Polska
alowe istrzostwa Polski Toruń Polska
alowe istrzostwa Polski asters Toruń Polska
emoriał anusza Kusocińskiego Chorzów Polska
emoriał Kamili Skolimowskiej Chorzów Polska
Copernicus Cup AAF World ndoor Tour Toruń Polska
Europejski Fes wal Lekkoatletyczny Bydgoszcz Polska
Fes wal Skoków Opole Polska
ityng Gwiazd Białystok Polska
Gwiazdy na Fontannach Warszawa Polska
Lisek w domu Duszniki Polska

2017

istrzostwa wiata Londyn Wielka Brytania
istrzostwa Europy U23 Bydgoszcz Polska
alowe istrzostwa Europy Belgrad Serbia
Letnia Uniwersjada Tajpej Tajwan
grzyska Olimpijskie accabiah erozolima zrael
istrzostwa Krajów Bałkańskich No i Pazar Serbia
alowe istrzostwa Krajów Bałkańskich Belgrad Serbia
Olimpijski Fes wal łodzieży Europy E OF Gy r Węgry
AAF Diamentowa Liga
istrzostwa Polski Białystok Polska
istrzostwa Polski Weteranów Kraków Polska
alowe istrzostwa Polski Toruń Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Toruń Polska
emoriał anusza Kusocińskiego Szczecin Polska
emoriał Kamili Skolimowskiej Warszawa Polska
Copernicus Cup Toruń Polska
Europejski Fes wal Lekkoatletyczny Bydgoszcz Polska
Fes wal Skoków Opole Polska
Orlen Cup ód Polska

2016

grzyska Olimpijskie io de aneiro Brazylia
istrzostwa Europy Amsterdam olandia
istrzostwa wiata U20 Bydgoszcz Polska
alowe istrzostwa wiata Portland USA
istrzostwa Polski Bydgoszcz Polska
istrzostwa Polski Weteranów Opole Polska
alowe istrzostwa Polski Toruń Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Toruń Polska
emoriał anusza Kusocińskiego Szczecin Polska
emoriał Kamili Skolimowskiej Warszawa Polska
Copernicus Cup Toruń Polska
Europejski Fes wal Lekkoatletyczny Bydgoszcz Polska
Fes wal Skoków Opole Polska
Pedro s Cup ód Polska

2015

istrzostwa wiata Pekin Chiny
alowe istrzostwa Europy Praga Czechy
grzyska Europejskie Baku Azerbejdżan
istrzostwa wiata uniorów łodszych Cali Kolumbia
Olimpijski Fes wal łodzieży Europy Tbilisi Gruzja
alowe istrzostwa Europy Weteranów Atletyki Toruń Polska
AAF Diamentowa Liga
istrzostwa Polski Kraków Polska
istrzostwa Polski Weteranów Toruń Polska
alowe istrzostwa Polski Toruń / Spała Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Toruń Polska
emoriał anusza Kusocińskiego Szczecin Polska
emoriał Kamili Skolimowskiej Warszawa Polska
Copernicus Cup Toruń Polska
Europejski Fes wal Lekkoatletyczny Bydgoszcz Polska
Fes wal Skoków Opole Polska
Pedro s Cup ód Polska
zuty przez Odrę Wrocław Polska
Orlen Cup Płock Polska

2014

2013

2

istrzostwa wiata Doha Katar
Drużynowe istrzostwa Europy Bydgoszcz Polska
alowe istrzostwa wiata asters Toruń Polska
Letnia Uniwersjada Neapol Włochy
Olimpijski Fes wal łodzieży Europy E OF Baku Azerbejdżan
AAF Diamentowa Liga
ecz Europa - USA ińsk Białoruś
istrzostwa Polski adom Polska
istrzostwa Polski asters Białystok Polska
alowe istrzostwa Polski Toruń Polska
alowe istrzostwa Polski asters Toruń Polska
emoriał anusza Kusocińskiego Chorzów Polska
emoriał Kamili Skolimowskiej Chorzów Polska
Copernicus Cup AAF World ndoor Tour Toruń Polska
Europejski Fes wal Lekkoatletyczny Bydgoszcz Polska
Fes wal Skoków Opole Polska
Orlen Cup ód Polska
ityng Gwiazd Białystok Polska
Gwiazdy na Fontannach Warszawa Polska
emoriał reny Szewińskiej Bydgoszcz Polska

ekord Polski
ichała aratyka
22,32 m
istrzostwa wiata Doha 2019
Gwiazdy na Warszawskich Fontannach
Warszawa Polska 2019

Drużynowe istrzostwa Europy Bydgoszcz Polska 2019
kompleksowe wyposażenie stadionu

AAF Diamentowa Liga 2017 - 2020
kompleksowe wyposażenie stadionu

istrzostwa wiata Londyn Wielka Brytania 2017
emoriał anusza Kusocińskiego Szczecin Polska 2015

grzyska Olimpijskie io de aneiro Brazylia 2016
emoriał Kamili Skolimowskiej Warszawa Polska 2016

alowe istrzostwa Europy Praga Czechy 2015
kompleksowe wyposażenie obiektu

istrzostwa Europy urych Szwajcaria
istrzostwa wiata uniorów Eugene USA
alowe istrzostwa wiata Sopot Polska
AAF Diamentowa Liga
Kwali kacje do Europejskich grzysk łodzieży Baku Azerbejdżan
istrzostwa Polski Szczecin Polska
istrzostwa Polski Weteranów adom Polska
alowe istrzostwa Polski Sopot Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Spała Polska
emoriał anusza Kusocińskiego Szczecin Polska
emoriał Kamili Skolimowskiej Warszawa Polska
Fes wal Skoków Opole Polska
Pedro s Cup Bydgoszcz Polska
zuty przez Odrę Wrocław Polska
Orlen Cup Płock Polska

istrzostwa wiata Pekin Chiny 2015
grzyska Olimpijskie Londyn Wielka Brytania 2012

istrzostwa wiata oskwa osja
Europejska Olimpiada łodzieży Utrecht olandia
istrzostwa Polski Toruń Polska
istrzostwa Polski Weteranów Toruń Polska
alowe istrzostwa Polski Spała Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Spała Polska
emoriał anusza Kusocińskiego Szczecin Polska
emoriał Kamili Skolimowskiej Warszawa Polska
Fes wal Skoków Opole Polska
Pedro s Cup Bydgoszcz Polska
Orlen Cup Płock Polska

Letnia Uniwersjada Tajpej Tajwan 2017
Olimpijski Fes wal łodzieży Europy
Tbilisi Gruzja 2015

grzyska Olimpijskie
Pekin Chiny 2008

całego świata

AAF Puchar nterkontynentalny Ostrawa Czechy 2018
kompleksowe wyposażenie stadionu

istrzostwa Europy U23 Bydgoszcz Polska 2017
kompleksowe wyposażenie stadionu

grzyska Olimpijskie io de aneiro Brazylia 2016
wyposażenie 14 obiektów

grzyska Europejskie Baku Azerbejdżan 2015
kompleksowe wyposażenie stadionu

istrzostwa Europy U23 Ostrawa Czechy 2011
kompleksowe wyposażenie stadionu

grzyska Olimpijskie
Ateny Grecja 2004

2012

grzyska Olimpijskie Londyn Wielka Brytania
istrzostwa Polski Bielsko-Biała Polska
istrzostwa Polski Weteranów Białystok Polska
alowe istrzostwa Polski Spała Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Spała Polska
emoriał anusza Kusocińskiego Szczecin Polska
emoriał Kamili Skolimowskiej Warszawa Polska
Fes wal Skoków Opole Polska
Pedro s Cup Bydgoszcz Polska

2011

istrzostwa wiata Daegu Korea
istrzostwa Europy do lat 23 Ostrawa Czechy
istrzostwa Polski Bydgoszcz Polska
istrzostwa Polski Weteranów ielona Góra Polska
alowe istrzostwa Polski Spała Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Spała Polska
emoriał anusza Kusocińskiego Szczecin Polska
Europejski Fes wal Lekkoatletyczny Bydgoszcz Polska
Fes wal Skoków Opole Polska
Pedro s Cup Bydgoszcz Polska

2010

istrzostwa Polski Bielsko-Biała Polska
alowe istrzostwa Polski Spała Polska
istrzostwa Polski Weteranów Toruń Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Spała Polska
emoriał anusza Kusocińskiego Warszawa Polska
Pedro s Cup Bydgoszcz Polska

2009

istrzostwa wiata Berlin Niemcy
Letnia Uniwersjada Belgrad Serbia
Puchar Europy w Wielobojach Superliga Kobiet i ężczyzn Szczecin Polska
istrzostwa Polski Bydgoszcz Polska
istrzostwa Polski Weteranów Białystok Polska
alowe istrzostwa Polski Spała Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Spała Polska
Pedro s Cup Bydgoszcz Szczecin Polska

2008

grzyska Olimpijskie Pekin Chiny
istrzostwa Polski Szczecin Polska
istrzostwa Polski Weteranów Słupsk Polska
alowe istrzostwa Polski Spała Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Grudziądz Polska
Pedro s Cup Bydgoszcz Szczecin Polska

2007

istrzostwa wiata uniorów łodszych Ostrawa Czechy
AAF World Tour łote Kolce Ostrawa Czechy
istrzostwa Polski Poznań Polska
istrzostwa Polski Weteranów Toruń Polska
alowe istrzostwa Polski Spała Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Grudziądz Polska

2006

grzyska Ameryki rodkowej i Karaibów Cartagena Kolumbia
istrzostwa Europy Weteranów Poznań Polska
istrzostwa Polski Bydgoszcz Polska
istrzostwa Polski Weteranów Toruń Polska
alowe istrzostwa Polski Spała Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Grudziądz Polska

2005

Letnia Uniwersjada zmir Turcja
istrzostwa Polski Biała Podlaska Polska
istrzostwa Polski Weteranów Toruń Polska
alowe istrzostwa Polski Spała Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Grudziądz Polska

2004

grzyska Olimpijskie Ateny Grecja
alowe istrzostwa wiata Budapeszt Węgry
Puchar Europy SPA Bydgoszcz Polska
istrzostwa Polski Bydgoszcz Polska
istrzostwa Polski Weteranów Częstochowa Polska
alowe istrzostwa Polski Spała Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Grudziądz Polska

2003

istrzostwa wiata Paryż Francja
istrzostwa Europy Bydgoszcz Polska
grzyska Panamerykańskie Santo Domingo Dominikana
istrzostwa wiata uniorów Brisbane Australia
łodzieżowe istrzostwa wiata Sherbrooke Kanada
istrzostwa Polski Bielsko-Biała Polska
istrzostwa Polski Weteranów Szczecin Polska
alowe istrzostwa Polski Spała Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Grudziądz Polska

2002

alowe istrzostwa Europy Wiedeń Austria
istrzostwa wiata uniorów Kingston amajka
Europejski Fes wal Szta et Bydgoszcz Polska
Puchar Europy w Wielobojach Bydgoszcz Polska
istrzostwa Polski Szczecin Polska
istrzostwa Polski Weteranów Sopot Polska
alowe istrzostwa Polski Spała Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Grudziądz Polska

2001

istrzostwa wiata Edmonton Kanada
istrzostwa wiata uniorów Debreczyn Węgry
istrzostwa Polski Bydgoszcz Polska
istrzostwa Polski Weteranów ielona Góra Polska
alowe istrzostwa Polski Spała Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Warszawa Polska

2000

grzyska Olimpijskie Sydney Australia
istrzostwa wiata uniorów San ago Chile
Puchar Europy Bydgoszcz Polska
istrzostwa Polski Kraków Polska
istrzostwa Polski Weteranów Warszawa Polska
alowe istrzostwa Polski Spała Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Grudziądz Polska

1999

istrzostwa wiata uniorów Bydgoszcz Polska
istrzostwa Polski Kraków Polska
istrzostwa Polski Weteranów Toruń Polska
alowe istrzostwa Polski Spała Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Grudziądz Polska

1998

istrzostwa Polski Wrocław Polska
istrzostwa Polski Weteranów Kielce Polska
alowe istrzostwa Polski Spała Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Grudziądz Polska

1997

istrzostwa wiata Ateny Grecja
istrzostwa Polski Bydgoszcz Polska
istrzostwa Polski Weteranów Poznań Polska
alowe istrzostwa Polski Spała Polska
alowe istrzostwa Polski Weteranów Grudziądz Polska

istrzostwa Europy
Berlin Niemcy 2018

alowe istrzostwa Europy Belgrad Serbia 2017
kompleksowe wyposażenie obiektu

Fes wal zutów Kamili Skolimowskiej
Cetniewo Polska 2015

istrzostwa wiata Londyn Wielka Brytania 2017
istrzostwa Europy urych Szwajcaria 2014

istrzostwa wiata oskwa osja 2013
istrzostwa wiata Berlin Niemcy 2009

grzyska Olimpijskie
Sydney Australia 2000
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zut oszczepe

Oszczepy wyczynowe CARBON PREMIUM LINE 5
Oszczepy treningowe CARBON PREMIUM LINE 5
Oszczepy wyczynowe SPACE MASTER 5, 6
Oszczepy wyczynowe SKY CHALLENGER 6
Oszczepy wyczynowe AIR FLYER 6
Oszczepy treningowe Klasa T 7
Oszczepy szkolne Klasa SK 7
Oszczepy szkolne Klasa R 7
Stojaki i wózki 8
iłeczki oszczepnicze
akładki do treningu w ali
Torby na oszczepy 9
uby na oszczepy
Mini oszczep reklamowy 9
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WA
WA

CA19-600
CA19-800

CT19-600/500
CT19-600/550
CT17-600
CT17-700
CT19-800/700
CT19-800/750
CT17-800

500*
550*
600
700
700**
750**
800

Oszczepy wyczynowe
SPACE MASTER

WA
WA
WA
WA

5

Oszczepy wyczynowe
SPACE MASTER

WA
WA
WA
WA

Oszczepy wyczynowe
SKY CHALLENGER

WA
WA
WA
WA

Oszczepy wyczynowe
AIR FLYER

WA
WA
WA
WA

6

7

Nakładki do treningu w hali
Wykonane z tworzywa sztucznego, lekka konstrukcja, umożliwiają
rzuty oszczepem w halach z siatką ochronną

8
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Rzut dyskiem

O

A A

OWS

istrz wiata
Mistrz Europy
srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich
Rekordzista Polski

yski A BO REMIUM L
yski A BO
U
z szylde
yski wyczynowe A BO
S
yski wyczynowe A BO
S
z szylde
yski wyczynowe i treningowe A A OWS
S US iotra
yski wyczynowe z tworzywa drzewnego
yski wyczynowe z tworzywa drzewnego z szylde
yski wyczynowe plas kowe
yski treningowe plas kowe
yski treningowe o regulowane wadze
yski treningowe gu owe
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ałac owskiego

yski treningowe z i kkiego tworzywa
orby na dysk
Sto aki i wózki
Siatki sektora rzutów
oło rzutowe do onta u na powierzc ni
oło rzutowe do onta u w unda encie betonowy
okrywa koła rzutowego
oło rzutowe przenośne
latki do rzutu dyskie
Osłona wysi gnika słupa klatki
estawy przenośnyc podstaw z akcesoria i

WA
WA
WA
WA

WA
WA
WA
WA

yski wyczynowe A BO

S
Obręcz stalowa cynkowana, wysoki współczynnik
wagi obręczy do wagi całego dysku, dekle wykonane
z włókien węglowych, wysoka sztywność i wytrzymałość dekla przy jego niewielkiej grubości i wadze

CCD19-1
CCD19-1,5
CCD19-1,6
CCD19-1,75
CCD19-2

yski wyczynowe A BO

S

1
1,5
1,6
1,75
2

WA
WA
WA
WA

z szyldem
Obręcz stalowa cynkowana, stalowy nierdzewny
szyld środkowy, wysoki współczynnik wagi obręczy
do wagi całego dysku, dekle wykonane z włókien
węglowych, wysoka sztywność i wytrzymałość dekla
przy jego niewielkiej grubości i wadze

CCD20-1
CCD20-1,5
CCD20-1,6
CCD20-1,75
CCD20-2

1
1,5
1,6
1,75
2

WA
WA
WA
WA
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Piotr Małachowski poleca
Mistrz Świata
Mistrz Europy
srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich
Rekordzista Polski

Dyski wyczynowe
i treningowe MALACHOWSKI DISCUS
Piotra Małachowskiego
Linia dysków wyczynowych zaprojektowana na zawody
oraz do profesjonalnego treningu przy współpracy
z czołowym dyskobolem Mistrzem Świata Piotrem
Małachowskim, wąska obręcz dysku ze stali cynkowanej
galwanicznie, dekle z tworzywa drzewnego (fornir
drewniany nasączony żywicami, prasowany pod
ciśnieniem), szyld środkowy ze stali nierdzewnej

HPD19-1,9
HPD19-2
HPD19-2,1
HPD19-2,2

Dyski wyczynowe z tworzywa drzewnego

WA
WA
WA
WA

Dyski wyczynowe z tworzywa drzewnego z szyldem

WA
WA
WA
WA
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1,9
2
2,1
2,2

WA

yski wyczynowe plas kowe

WA
WA
WA
WA

yski treningowe plas kowe

yski treningowe o regulowane wadze

yski treningowe gu owe

13

yski treningowe z

i kkiego tworzywa

Torby na dysk
Wodoodporna tkanina syntetyczna,
mieszczą jeden dysk, zamykane za
pomocą rzepów, mocny uchwyt

Sto aki i wózki
Wykonane ze stalowych rur, malowane lakierem proszkowym, do przechowywania dysków na zawodach i w magazynach

14

Siatki sektora rzutów

oło rzutowe do

onta u na powierzc ni

oło rzutowe do

onta u w unda encie betonowy

WA

okrywa koła rzutowego

Dostępna w trzech kolorach

czerwony 001

niebieski 002

zielony 005
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Koło rzutowe przenośne
Umożliwia przeprowadzenie zawodów oraz treningu rzutu dyskiem na każdej równej powierzchni

Kod

Śr. [m] Certyfikat
WA
2,5

pakowane i wysyłane na palecie ułatwiającej
transport

wyposażone w system mocowań do krzesła
rzutowego dla osób niepełnosprawnych

koło przenośne umieszczone w warstwie murawy na płycie stadionu w celu przeprowadzenia zawodów

składa się z czterech modułów
wygodnych do przechowywania

16

szybki w montaż przy pomocy śrub

uchwyty do przenoszenia

każde mocowanie, gdy nie jest używane, można
złożyć tak, aby mieściło się w obrysie ramy

po włożeniu wkładu redukcyjnego HCC-2135 koło
służy również do rzutu młotem

solidna konstrukcja z proﬁli stalowych
cynkowanych galwanicznie

Klatki do rzutu dyskiem

1

Osłona wysięgnika słupa klatki
Chroni rurę wysięgnika słupa skrajnego klatki przed uderzeniami
dysków, stalowa cynkowana i lakierowana proszkowo

samoblokujący mechanizm
podnoszenia siatki za pomocą
korbki, prosty i niezawodny,
wykonany w całości ze stali
nierdzewnej, wyposażony
w linkę ze stali nierdzewnej

klatka aluminiowa treningowa, wys. 5 m

WA
WA

28

17

estawy przenośnyc podstaw z akcesoria i
Klatka wyczynowa do rzutu dyskiem KLD17-5/7-A, zamontowana na przenośnych podstawach

Klatka do rzutu dyskiem słupy i siatka dostępne oddzielnie
obacz również klatkę do rzutu młotem i dyskiem na str. 28

Umożliwiają postawienie klatki na każdej płaskiej powierzchni w celu przeprowadzenia zawodów rzutu dyskiem

18

zut

łoty O OWS
A
U
łoty
U
łoty wyczynowe osi ne
łoty wyczynowe nierdzewne
łoty wyczynowe stalowe
łoty treningowe stalowe
inki
Uc wyty
lucz do łotów
kawice wyczynowe
kawice wyczynowe z twarde skóry
kawice wyczynowe do rzutu z trzec palców
ersonalizac a r kawic wyczynowyc
kawice treningowe
kawice treningowe z wydłu ony i palca i
Sa oc odowa skrzynia do transportu łotów
Skrzynia do transportu łotów
orba na łot
i ary
i arki treningowe
Uc wyt do ci kic
łotów
i ary do szkockic zawodów siłowyc ig land a es
Uc wyt do ci aru
lucz do ci arów
orby na głowic
łota i ci aru
iernik do łotów
Sto aki i wózki
Wkłady redukcy ne dysk łot
latki do rzutu dyskie i łote
estawy podstaw przenośnyc z akcesoria i do klatek
Osłony słupów klatki
Akcesoria w stre ac silnyc wiatrów
odnośnik bra y klatki
okrywa koła rzutowego
latka do dedykowanego budynku

łote

aweł a dek

istrz wiata
istrz uropy
ekordzista olski

WA
WA
WA
WA
WA

20

WA
WA
WA
WA

21

Młoty wyczynowe
Mosiężne

Nierdzewne

WA
WA
WA
WA

22

WA
WA

WA
WA

Młoty wyczynowe

Młoty treningowe

Stalowe

Stalowe

WA
WA
WA
WA

WA
WA

23

Linki

Klucz do młotów

Uchwyty

WA
WA
WA
WA

Rękawice wyczynowe
z twardej skóry

Rękawice
wyczynowe

Kod
CHGL
CHGR

Opis
na lewą rękę, od XS do XXL
na prawą rękę, od XS do XXL

Rękawice wyczynowe
do rzutu z trzech palców

Kod
Opis
TCHGL na lewą rękę, od XS do XXL
TCHGR na prawą rękę, od XS do XXL
1
3

Skóra
naturalna

miękka
średnia
twarda

•

Pasek zapinany
na rzep

długi z elementem elastycznym,
mocno ściągający
krótki nierozciągliwy, średnio ściągający

•

oddzielne dla 3 palców
(mały, serdeczny oraz środkowy)

•

Wzmocnienie
zewnętrzne

Wzmocnienie
wewnętrzne

3
Kod
CHGL19
CHGR19

Opis
na lewą rękę, rozmiary
od XS do XXL
na prawą rękę, rozmiary
od XS do XXL

3

Otwory
wentylacyjne
Miejsce
na kciuk

3

•
•

zespolone dla 2 palców
(serdecznego i środkowego)
zespolone dla 4 palców z ochroną krawędzi
małego palca
zespolone dla 3 placów (serdecznego,
środkowego i wskazującego) z ochroną
krawędzi wskazującego palca
zespolone dla 4 palców

•
•
•
•

•

•
•

po obu stronach

•

•

•

obszyte, wygodne

•

•

•

Personalizacja rękawic wyczynowych
Wybierz opcję kolorystyczną i zamów znakowanie rękawicy imieniem
oraz nazwiskiem

24

2

Kod

Opis

CG-001
CG-002

personalizacja rękawicy – czerwona
personalizacja rękawicy – niebieska

CG-004
CG-005

personalizacja rękawicy – czarna
personalizacja rękawicy – zielona

Rękawice treningowe
z wydłużonymi palcami

Rękawice
treningowe

Kod
HGL
HGR

Skóra
naturalna

miękka
średnia
twarda

Pasek zapinany
na rzep

długi z elementem elastycznym,
mocno ściągający
krótki nierozciągliwy, średnio ściągający

Wzmocnienie
zewnętrzne

Wzmocnienie
wewnętrzne
Otwory
wentylacyjne
Miejsce
na kciuk

Kod

Opis
na lewą rękę,
od XXS do XXL
na prawą rękę,
od XXS do XXL

LHGL
LHGR

4

5

•

•

•

•

•

•

•

•

po obu stronach

•

•

obszyte, wygodne

•

•

Opis
na lewą rękę,
od L do XXL
na prawą rękę,
od L do XXL

Samochodowa skrzynia
do transportu młotów
Wytrzymała i ekologiczna, zaprojektowana do
transportu młotów (ciężarów) o średnicy
do 170 mm w bagażniku samochodu, drewniana,
lakierowana, regulowana przy pomocy przegród

Kod
SKM
18-S

Pojemność

oddzielne dla 3 palców
(mały, serdeczny oraz środkowy)
zespolone dla 2 palców
(serdecznego i środkowego)
zespolone dla 4 palców z ochroną krawędzi
małego palca
zespolone dla 3 placów (serdecznego,
środkowego i wskazującego) z ochroną
krawędzi wskazującego palca
zespolone dla 4 palców

Skrzynia do transportu młotów

Torba na młot

25

Ciężarki
treningowe

Ciężary

Uchwyt do ciężkich młotów

Uchwyt do ciężaru

Ciężary do szkockich zawodów
siłowych Highland Games

Klucz do ciężarów

Torby na głowicę młota i ciężaru
Wykonane z tkaniny
wodoodpornej,
syntetycznej, z mocnym
uchwytem

26

Miernik do młotów

Stojaki i wózki

Wkłady redukcyjne dysk-młot
Służą do redukcji średnicy koła rzutowego z 2500 do 2135 mm, kolor biały, cztery elementy łączone
ze sobą na wpust

WA

27

Klatki do rzutu dyskiem i młotem
Niezależne słupy montowane na kotwach osadzonych w fundamentach betonowych, atestowana siatka ochronna, łatwy
montaż i demontaż, prosta obsługa i niezawodność, wysoka odporność na rdzę dzięki aluminiowym słupom wyposażonym
w linki ze stali nierdzewnej

WA
ze stali nierdzewnej

28

WA

estawy podstaw przenośnyc z akcesoria i do klatek
Umożliwiają postawienie klatki na każdej płaskiej powierzchni w celu
przeprowadzenia zawodów rzutu młotem i dyskiem, podstawy
stalowe cynkowane, łączniki stalowe lakierowane proszkowo

29

Osłony słupów klatki

Akcesoria w strefach
silnych wiatrów

Podnośnik bramy klatki
Wygodny, szybki montaż i demontaż bramy klatki, wyposażony w niezawodną i bezpieczną wyciągarkę z automatycznym
hamulcem obciążeniowym, do klatek KLM-7/10-A i KLM-7/9-A

30

okrywa koła rzutowego

Dostępna w trzech kolorach

czerwony 001

niebieski 002

zielony 005

latka do dedykowanego budynku

31

c ni cie kul

Kule PREMIUM LINE OLD SCHOOL BY TOMASZ MAJEWSKI 33
ule wyczynowe osi ne i ze stali nierdzewne
ule wyczynowe stalowe
ule treningowe stalowe
ule treningowe z tworzywa
ule treningowe szkolne
ule treningowe z i kkiego tworzywa
orby na kule
Sto aki i wózki
róg ze stali nierdzewne
U
róg wyczynowy
róg treningowy
Seg ent z progie
oło rzutowe wyczynowe
oło rzutowe szkolno treningowe
la or a rzutowa dla lekkie atletyki osób niepełnosprawnyc
owrót do kuli
okrywa koła rzutowego
Bariery oc ronne do pc ni cia kul w ali
ata do pc ni cia kul
aś a sa oprzylepna
abliczki rekordów
oło rzutowe do pc ni cia kul w ali
owrót do kuli niski

32

Mistrz Olimpijski
srebrny medalista Mistrzostw Świata
Mistrz Europy
Rekordzista Polski

Kod
MS18-4/110
MS18-5/130
MS18-5,45/117
MS18-7,26/125
MS17-7,26/130

Waga [kg]
4
5
5,45
7,26
7,26

Średnica [mm]
110
130
117
125
130

Certyﬁkat
WA
WA
WA

Kule wyczynowe
mosiężne i ze stali
nierdzewnej

WA
WA
WA

WA
WA
WA

WA
WA

WA
WA
WA
WA

33

ule wyczynowe stalowe
Toczone na całej powierzchni, niemalowane
lub malowane lakierem proszkowym, inne wagi i średnice dostępne na zamówienie

WA
WA
WA
WA
WA

WA
WA

WA
WA
WA
WA
WA
WA
WA
WA
WA
WA
WA

ule treningowe stalowe

ule treningowe z

ule treningowe
z tworzywa

i kkiego tworzywa

Super miękkie tworzywo, bezpieczne w użyciu, idealne dla początkujących,
do treningu w hali i na otwartym terenie, jaskrawe, dobrze widoczne kolory

34

ule treningowe szkolne

orby na kule
Wykonane z tkaniny wodoodpornej
syntetycznej, z mocnym uchwytem

Stojaki i wózki

Zobacz również inne stojaki na str. 110
w Wyposażeniu stadionu

S19-578

próg stalowy nierdzewny
i lakierowany proszkowo, śruby
do mocowania w komplecie

WA

Próg wyczynowy

1
1
Cynkowana stalowa rama lakierowana proszkowo, łatwy do wymiany element
wierzchni wykonany ze sklejki wodoodpornej malowanej ekologicznym
lakierem wodorozcieńczalnym, próg wytrzymuje upadek kuli 8 kg z wysokości
1,8 m, teraz również dostępny oddzielnie element wierzchni z tworzywa
sztucznego odpornego na niesprzyjające warunki zewnętrzne

1

Kod

2

3

1

S-269

2

K1-S0269

3

K2-S0269

Opis
próg wyczynowy, śruby do
mocowania w komplecie
element wierzchni progu
gr. 20 mm, drewniany

Certyﬁkat
WA

element wierzchni progu
gr. 20 mm, syntetyczny

35

Próg treningowy

Wykonany z włókna szklanego w kolorze białym
S-257-T

próg treningowy, śruby do mocowania w komplecie

Segment z progiem

Koło rzutowe wyczynowe

WA

Koło rzutowe szkolno-treningowe

36

ec Stolt an poleca
la or a rzutowa dla lekkie atletyki osób
niepełnosprawnyc i do re abilitac i sportowe

br zowy edalista grzysk araoli pi skic
srebrny edalista istrzostw wiata
w araatletyce

owrót do kuli

Umożliwia łatwy i szybki transport
kul z sektora rzutów w okolice
koła rzutowego, 8 segmentów
stalowych cynkowanych, nogi
i podstawy cynkowane oraz
lakierowane proszkowo, cała
konstrukcja skręcana przy
pomocy śrub, dł. 20 m

SRC14S0364

powrót do kuli,
modułowy

okrywa koła rzutowego

Dostępna w trzech kolorach

czerwony 001

niebieski 002

zielony 005

37

Bariery oc ronne do pc ni cia kul w ali

Konstrukcja segmentowa wykonana ze stali galwanizowanej i sklejki, montaż
bez narzędzi, osłony z pianki mocowane na rzep, siatka certy kowana,
specjalne znaczniki odległości, taśma samoprzylepna do wyznaczenia
sektora rzutów, konstrukcja łatwa do rozbudowy o dodatkowe moduły,
zaprojektowana do użytku z matą amortyzującą PK-2110

WA

ata
do pc ni cia kul

aś a
sa oprzylepna

abliczki
rekordów

Specjalna budowa typu sandwich minimalizuje
odbicie kuli, ślad lądowania kuli widoczny po
rzucie, co umożliwia jego łatwe zaznaczenie

Taśma do wyznaczania sektora rzutów na
matach wykonana z PCW, biała, szer. 50 mm

Tabliczka do bariery ochronnej wraz z haczykami
do powieszenia na siatce

38

oło rzutowe do pc ni cia kul w ali
Konstrukcja nośna wykonana
z pro li i kształtowników stalowych
galwanizowanych, elementy
wierzchnie wykonane ze sklejki
o grubości 20 mm, 4 moduły
skręcane śrubami, uchwyty do
przenoszenia, w zestawie wyczynowy
próg S-269 z certy katem WA,
wyposażone w system mocowań
do krzesła rzutowego dla osób
niepełnosprawnych

WA

owrót do kuli niski
Umożliwia łatwy i szybki transport kul
z sektora rzutów w okolice koła
rzutowego, 8 segmentów stalowych
cynkowanych, nogi i podstawy
cynkowane oraz lakierowane
proszkowo, cała konstrukcja skręcana
przy pomocy śrub, niska konstrukcja
przystosowana również do zawodów
halowych, dł. 20 m

powrót do kuli, niski
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onkurenc e biegowe i c ód sportowy

Blok startowy wyczynowy PREMIUM LINE 41
Bloki startowe wyczynowe aluminiowe 41
Bloki stalowe wyczynowe stalowo-aluminiowe 42
Bloki startowe wyczynowe stalowe na zawody i do profesjonalnego treningu 42
Blok startowy szkolno-treningowy 43
Blok szkolny BASIC 43
Blok szkolny gumowy 43
łotek wyczynowy auto atyczny PREMIUM LINE 44
łotki wyczynowe alu iniowe
łotki wyczynowe składane alu iniowe
łotki wyczynowe składane stalowo alu iniowe
łotki treningowe gi te stalowo alu iniowe
łotki treningowe składane alu iniowe i stalowo alu iniowe
lotki treningowe uc ylne
łotki treningowe z poprzeczk w otulinie
łotki do treningu skoczności i re abilitac i sportowe
łotek treningowy do wieloskoków
istwy na za ówienie
istwy do płotków
Przeszkody 48
or a do rowu z wod
Wózek do bloków startowyc
Wózki do płotków wyczynowyc
Wózek do płotków uniwersalny
Wózek do płotków na eden tor
estaw kół do przeszkody
ałeczki szta etowe
naczniki toru
Słupki na lini
ety
laps startowy
ablice wyników do konkurenc i biegowyc
odiu dla startera z por cz i sc odka i
odiu dla startera
iczniki okr e
Sc odki dla s dziów ierz cyc czas
ac ołek niski
Słupek c
c
osz na ubiór zawodnika
Stop ata na bie ni
ablica agnetyczna do c odu sportowego
abliczki dla s dziów c odu
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Kod

erty kat

Opis
blok startowy
wyczynowy Premium Line

WA

Bloki startowe wyczynowe aluminiowe

1

2

1

2

1 2
Na nawierzchnię tartanową, wykonane z aluminium anodowanego,
pochylone kolce w szynie dla lepszego mocowania w tartanie, duży
zakres regulacji (5 pozycji pochylenia oparcia i 15 pozycji wzajemnego
ich położenia względem siebie), permanentne znakowanie logotypem
Polanik, uchwyt do przenoszenia

1
2

Kod

Opis
blok startowy wyczynowy aluminiowy z wysokimi oparciami
blok startowy wyczynowy aluminiowy z szerokimi oparciami

erty kat
WA
WA

41

Bloki startowe wyczynowe stalowo - aluminiowe

1

2

1

2

1 2
Na nawierzchnię tartanową, szyna wykonana ze stali galwanizowanej, oparcia stopy wykonane z aluminium anodowanego,
duży zakres regulacji (5 pozycji pochylenia oparcia i 15 pozycji
wzajemnego ich położenia względem siebie), permanentne
znakowanie logotypem Polanik, uchwyt do przenoszenia

1
2

Kod

Certyﬁkat
Opis
WA
blok startowy wyczynowy stalowo-aluminiowy z wysokimi oparciami
blok startowy wyczynowy stalowo-aluminiowy z szerokimi oparciami
WA

Bloki startowe wyczynowe stalowe na zawody
i do profesjonalnego treningu

1

2

1

2

1 2
Na nawierzchnię tartanową, mocna konstrukcja ze stali
cynkowanej, duży zakres regulacji (5 pozycji pochylenia
oparcia i 15 pozycji wzajemnego ich położenia względem
siebie), permanentne znakowanie logotypem Polanik,
uchwyt do przenoszenia

42

1
2

Kod

Opis
blok startowy wyczynowy stalowy z wysokimi oparciami
blok startowy wyczynowy stalowy

Certyﬁkat
WA
WA

Blok startowy szkolno-treningowy
Konstrukcja stalowa galwanizowana, bezpieczne
zaokrąglone krawędzie, 4-stopniowy zakres regulacji
pochylenia oparć, 16-stopniowy zakres wzajemnego ustawienia
oparć na szynie, wyposażony w kolce na tartan i szpilki na żużel,
permanentne znakowanie logotypem Polanik

Kod

Opis
blok startowy szkolno-treningowy

Certyfikat

Blok szkolny BASIC
Lekka ażurowa konstrukcja stalowa cynkowana
galwanicznie, oparcia o stałym nachyleniu, 11-stopniowy
zakres ustawienia oparcia na szynie, standardowo wyposażony w kolce na tartan i szpilki na żużel, znakowany
permanentnie logotypem Polanik

Kod

Opis
blok startowy szkolny Basic

Blok szkolny gumowy

Przeznaczony do użytku w halach sportowych
i salach gimnastycznych, nie wymaga mocowania do podłoża

Kod

Opis
blok szkolny gumowy

43

Kod

Wysokoś
762, 838, 914, 991, 1067

erty kat
WA

łotki wyczynowe alu iniowe

Rama i stopy płotka tworzą jeden element o dużej trwałości, konstrukcja z rur i kształtowników
aluminiowych, możliwość wygodnego składowania jeden na drugim, zatrzaskowy system regulacji
siły przewrotu płotka - stalowe przeciwwagi na kulkach łożyskowych, anodowane na kolor niebieski
aluminiowe rury teleskopów z zatrzaskowym systemem regulacji wysokości

44

Kod

Wysokoś
762, 838, 914, 991, 1067
686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 762, 838, 914, 991, 1067

erty kat
WA

Płotki wyczynowe składane aluminiowe

Rama z rur i kształtowników anodowanych, aluminiowych, odporna na warunki
atmosferyczne, rury teleskopów i stopy płotka z aluminium malowane proszkowo
na kolor niebieski, zatrzaskowy system regulacji wysokości i siły przewrotu płotka,
przeciwwagi na kulkach łożyskowych, składana konstrukcja obniża koszt transportu

Kod

Wysokość [mm]
762, 838, 914, 991, 1067
686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 762, 838, 914, 991, 1067

Certyﬁkat
WA
WA

Wysokość [mm]
762, 838, 914, 991, 1067
686, 762, 838, 914, 991, 1067
680, 762, 838, 914, 1000, 1067
680, 762, 838, 891, 1000, 1067
650, 762, 838, 914, 991, 1067

Certyﬁkat
WA
WA

Płotki wyczynowe składane stalowo - aluminiowe

Rama z rur i kształtowników stalowych cynkowanych galwanicznie, rury teleskopów
i stopy z aluminium malowane proszkowo na kolor czerwony, zatrzaskowy system
regulacji wysokości i siły przewrotu płotka, przeciwwagi na kulkach łożyskowych,
składana konstrukcja obniża koszt transportu

Kod

WA

45

Płotki treningowe gięte stalowo - aluminiowe
Przeznaczone dla młodzieży szkolnej, prosta i lekka rama stalowa z rur
giętych pod kątem 90 stopni, malowana proszkowo, stałe obciążniki w stopach,
aluminiowe rury teleskopów z zatrzaskowym systemem regulacji wysokości

Wysokość [mm]
686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 686, 762, 838, 914, 991, 1067
600, 686, 762, 838, 914

Kod

Certyﬁkat

Płotki treningowe składane aluminiowe i stalowo - aluminiowe
Przeznaczone do treningu juniorów i seniorów w szkołach sportowych
i klubach, stopy z rury aluminiowej lub staIowej ze stałymi obciążnikami, składana
konstrukcja obniża koszty transportu, rama wykonana z rur i kształtowników
aluminiowych lub stalowych, zatrzaskowy system regulacji wysokości

Wysokość [mm]
686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 686, 762, 838, 914, 991, 1067
600, 686, 762, 838, 914
686, 762, 838, 914, 991, 1067
600, 686, 762, 838, 914
500, 600, 762
500, 600, 675, 762

Kod

Opis
stalowo-aluminiowe
stalowo-aluminiowe
stalowo-aluminiowe
aluminiowe
aluminiowe
stalowo-aluminiowe
stalowo-aluminiowe

Płotki treningowe uchylne
Przeznaczone do treningu dzieci i młodzieży w szkołach, aluminiowe
rury teleskopów, poprzeczka osłonięta miękką otuliną, wyposażone w mechanizm
uchylania ramy płotka i jej powrót na miejsce, stabilne stopy z płaskownika
stalowego podklejone gumą, rama z rur i kształtowników stalowych, zakres uchyłu
70 stopni w każdą stronę

Kod
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Wysokość [mm]
686, 762, 838, 914, 991, 1067
650, 686, 762, 838, 914, 991, 1067
600, 686, 762, 838, 914
500, 600, 762

Płotki treningowe z poprzeczką w outlinie

jednoelementowa stalowa konstrukcja

2

1

stalowo-aluminiowa konstrukcja
składana z regulacją wysokości

Bezpieczna poprzeczka w miękkiej
otulinie chroni przed urazami

1
2

Kod
S-434
PP15-S480

Wys. [mm]
300, 450
400, 500, 600
500

Płotki do treningu skoczności i rehabilitacji sportowej

Służy do bezpiecznego
ćwiczenia skoczności
w szerokim zakresie
wysokości oraz rehabilitacji mającej na celu
powrót do sprawności
po urazach i kontuzjach.
Posiada dzieloną poprzeczkę, uchylającą się
w przypadku jej potrącenia, zaopatrzoną
w miękką otulinę.
Zatrzaskowy mechanizm
regulacji wysokości zapewnia pewną i szybką zmianę
położenia poprzeczki.
Teleskopy zaopatrzono
w prowadnice z tworzywa
sztucznego, które gwarantują precyzyjną pracę
mechanizmu.
Specjalna konstrukcja
płotka pozwala na montowanie teleskopów
z poprzeczką do wewnątrz
oraz na zewnątrz ramy,
dzięki temu możemy
tworzyć różne kombinacje

Płotek treningowy do wieloskoków

Kod

Wys. [mm]
500, 600, 700, 800, 850
850, 950, 1050, 1150, 1200, 1250,
1300, 1350, 1400, 1450, 1500

Listwy na zamówienie

Umieść swoje logo, nazwę klubu lub tytuł imprezy
sportowej na listwach płotków, uwaga: przy
zamówieniu 50 płotków lub więcej indywiduale
oznaczenia na listwach gra�s

Kod

Opis
znakowanie na zamówienie

Listwy do płotków
Jednoelementowa
stalowa konstrukcja
przeznaczona
do ćwiczeń
sprawnościowych
i plyometrycznych

Wykonane z tworzywa sztucznego o dużej
wytrzymałości, żebrowany proﬁl

Kod

Wysokość [mm]
150

Kod

Typ
treningowa
wyczynowa

Grubość [mm]
14
18
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Przeszkody
Belka z drewna wielowarstwowego na podporach teleskopowych
z systemem regulacji wysokości, teleskopy wyposażone w specjalne
gumowe fartuchy chroniące przed wilgocią, nie wymagają obsad
w bieżni, przeszkoda do rowu z wodą wyposażona w stopy lub
montowana do krawędzi rowu przy pomocy kotew rozporowych,
wyposażone w wysokość 838 zgodnie z przepisami WA

1
2
3
4

1

2

3

4

Forma do budowy rowu z wodą
Ułatwia wykonanie rowu, zgodna z przepisami WA, konstrukcja modułowa,
segmenty wykonane z proﬁli aluminiowych
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Kod

Opis

AFRW19

aluminiowa forma do wykonania rowu z wodą

Kod

Wysokość [mm]
762, 838, 914
762, 838, 914
762, 838, 914
762, 838, 914

Certyﬁkat
WA
WA
WA
WA

Wózek do bloków startowych
Wykonane ze stalowych rur, malowane lakierem
proszkowym, do przechowywania bloków na zawodach
i w magazynach

Kod

Opis
na kołach, poj. 10 bloków*
wyczynowych Polanik

*z wyjątkiem bloku PBS14-B

Wózki do płotków wyczynowych

Z aluminium anodowanego na kolor srebrny, uchwyt do ręcznego przemieszczania, zaczep do dyszla wózka, ergonomiczny uchwyt

Kod
HC-23
HC-34

Pojemność
20* płotków PP-170 lub 28 płotków
PP-171/PP-173
30** płotków PP-170 lub 40 płotków
PP-171/PP-173

* 18 płotków PP13-170A
** 27 płotków PP13-170A
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Wózek do płotków uniwersalny

Wykonany z kształtowników stalowych cynkowanych galwanicznie, uchwyt
do ręcznego przemieszczania

Wózek do płotków na jeden tor

Wykonany z kształtowników stalowych cynkowanych galwanicznie, uchwyt
do ręcznego przemieszczania, łatwy do manewrowania

Zestaw kół do przeszkody

Tani i szybki sposób na transport przeszkód

Kod
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Opis
zestaw kół z podpórką do przeszkody

Pojemność
do 30 płotków treningowych* oraz 15 wyczynowych**
* z wyjątkiem płotków uchylnych
** z wyjątkiem serii PP-170 i PP13-170A
Kod
S-259

Kod
S15-464

Pojemność
minimum 10 płotków* Polanik

Pałeczki sztafetowe
Wykonane z cienkościennej rurki aluminiowej, malowane proszkowo
Kod

Typ
szkolne, komplet 4 szt.
szkolne, komplet 6 szt.
szkolne, komplet 8 szt.
wyczynowe, komplet 4 szt.
wyczynowe, komplet 6 szt.
wyczynowe, komplet 8 szt.

Śr. [mm]
32
32
32
40
40
40

Certyﬁkat

WA
WA
WA

Znaczniki toru

Kod

Opis
wzmocniony proﬁl o przekroju kwadratu,
wys. 45 cm, zamawiając naIeży zaznaczyć nr toru

Produkowane z białego włókna szklanego, dwa wskaźniki falstartu, specjalne
wycięcie ułatwiające ich przenoszenie, duże cyfry na każdej stronie, szybka
identyﬁkacja toru zawodnika, łatwe w składowaniu, dostępne pojedynczo
Iub w gotowych zestawach
Kod

Opis
przekrój trójkątny, wys. 61 cm,
zamawiając naIeży zaznaczyć nr toru

Słupki na linię mety

Klaps startowy

Dwa elementy drewniane z uchwytami, przy uderzeniu wytwarzają głośny
dźwięk będący sygnałem startu, tarcze w dwóch kontrastujących kolorach
dodatkowo tworzą dobrze widoczny z daleka znak do rozpoczęcia biegu

Kod
KS15-1

Opis
klaps startowy

Kod

Opis
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Tablice wyników
do konkurencji biegowych

Podium dla startera
z poręczą i schodkami
Zapewnia bardzo dobrą widoczność, bezpieczne i wygodne schodki
wyposażone w poręcz z półką na rewolwer startowy i poprzeczką na słuchawki,
aluminiowe spawane schodki lakierowane proszkowo pokryte ryﬂowaną blachą,
aluminiowa anodowana poręcz, lakierowana proszkowo półka wyłożona gumą,
duże koła dla bezproblemowego przemieszczania podium, schodki oraz poręcz
dostępne również oddzielnie

Służą do prezentacji: wyniku, nr zawodnika i nr serii, płyta ze spienionego
PCW osadzona na stalowej ramie malowanej proszkowo, kasety
numeryczne z tworzywa sztucznego, konstrukcja nośna z rur i kształtowników stalowych malowana proszkowo, dwuelementowy słup pozwala na
obracania tablicy oraz blokowanie jej w określonym położeniu za pomocą
pokrętła, podstawa wyposażona w kółka dla łatwiejszego manewrowania

Kod
T11-18-S0558
T11-18-S0558-PL

Opis
11-cyfrowa, opis EN
11-cyfrowa, opis PL

1
Kod
1 PS19-3/60
2 SCH17-3
K1-S0592

Opis
podium dla startera z poręczą
i schodkami, wys. 60 cm
schodki aluminiowe dla sędziów
aluminiowa poręcz z półką

Liczniki okrążeń
Kasety numeryczne, z mosiężnym
dzwonkiem lub bez, rama z kształtowników stalowych, słup nośny
z łącznikiem z tworzywa sztucznego,
możliwość obracania tablicy, blokowanie tablicy w określonym położeniu za pomocą pokrętła, płaska
podstawa tania w transporcie
Kod

1

Podium dla startera
Odpowiednie podwyższenie dla startera,
solidna podstawa z włókna szklanego
o grubych ściankach, stalowy słup
malowany proszkowo z praktyczną półką
na rewolwer stalowy

Kod

1
2

2
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Opis

2

Opis
podium dla startera, wys. 40 cm

Schodki dla sędziów mierzących czas

Pachołek niski
Pachołek do wyznaczania
toru biegu, wykonany
z plastiku, wymiary
podstawy 26 cm x 26 cm,
wysokość 38 cm

Kod

Opis
pachołek
niski 38 cm

Słupek 5 cm x 5 cm

Kod

Podstawa wykonana ze stali cynkowanej ogniowo, aluminiowe stopnie
i poręcze, osiem wygodnych siedzisk
plas�kowych umieszczonych
naprzemiennie, koła w podstawie
ułatwiają transport schodków

Opis
słupek 5 cm x 5 cm linii zejścia

Kosz na ubiór zawodnika
Wykonany z tworzywa
sztucznego, możliwość
składowania w stos,
wzór i kolor oraz
pojemność zmienne
w zależności od
dostępności

Kod

Opis
kosz na ubiór
zawodnika

Kod

Opis
schodki dla sędziów mierzących czas i celowniczych
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Stop mata na bieżnię

Opis

Kod

Tablica magnetyczna do chodu sportowego
Służy do informowania zawodników o liczbie czerwonych kartek i rodzaju
przewinienia. Umożliwia zamieszczenie 30 numerów zawodników w dwóch
kolumnach po 15 oraz czterech przewinień przy każdym z zawodników. Dwa
pojemniki na etykiety magnetyczne, oprócz cyfr, mieszczą również etykiety
dystansów chodu sportowego, oznaczenia przewinień (utrata kontaktu z podłożem, ugięte kolano) oraz płci zawodników. Konstrukcja nośna stalowa, cynkowana i lakierowana proszkowo, jest wyposażona w koła skrętne z hamulcem

Kod

Opis
tablica do informowania zawodników
chodu sportowego o liczbie przewinień

Tabliczki dla sędziów chodu

Zestaw trzech tabliczek dla sędziego chodu:
żółta ostrzegawcza - zgięte kolano, żółta
ostrzegawcza - utrata kontaktu z podłożem,
czerwona - dyskwalifikacja, wykonane
z tworzywa sztucznego, dostępne również
pojedynczo
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Kod

Opis
zestaw tabliczek
dla sędziego chodu
tabliczka zgięte kolano
tabliczka czerwona
tabliczka utrata kontaktu
z podłożem

Skok w dal i tró skok

Belka nierdzewna PREMIUM LINE 56
Belka wyczynowa zestaw z ra
nierdzewn oraz belk nośn syntetyczn regulowan
Belka wyczynowa zestaw z ra
nierdzewn oraz belk nośn drewnian
Wkład do ra y o szerokości c
z ści i podzespoły belek wyczynowyc dost pne oddzielnie
Belka szkolno treningowa zestaw z listw z plastelin
Belka szkolna zestaw
z ści i podzespoły belek szkolne i szkolno treningowe
okrywy zabezpiecza ce ra
belki
Wózek do nakładania plasteliny
istwa długości skoku z alu iniu regulowana
istwa długości skoku z pianki regulowana
rabie alu iniowe
ac ołek do za ykania skoczni
istwa równa ca
naczniki odbicia
aty na zeskocznie
iwelator do piac u
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1

3
2

4

6
7
8

OWA

O O A

A W

5

S A OBS U A

WA

prosty

belka

56

belka

Belka wyczynowa - zestaw z ramą nierdzewną
oraz belką nośną z tworzywa regulowaną

1

2

3

6

4
7

8
5

NOWA TECHNOLOGIA - ŁATWIEJSZA OBSŁUGA
Zawiera wszystkie potrzebne elementy do umieszczenia w rozbiegu: ramę
nierdzewną (1) do obsadzenia w rozbiegu z akcesoriami (rury drenażowe
i deski ułatwiające betonowanie), odporną na wodę belkę nośną z tworzywa
sztucznego (2) regulowaną od góry, łatwo wymienialną białą belką odbicia (3),
dwie listwy wyczynowe z plasteliną (4) do rozgrywania zawodów, listwę bez
plasteliny (5) do treningu, plastelinę zapasową (6), skrobak kształtowy do
formowania plasteliny na listwach wyczynowych (7), narzędzia do instalacji
i regulacji zestawu (8)

belka wyczynowa z ramą
nierdzewną i belką nośną regulowaną
z tworzywa sztucznego

WA

prosty i skuteczny system blokowania zestawu w ramie

belka biała odbicia mocowana od spodu bez elementów metalowych na
wierzchu, bezpieczniejsze skoki

belka nośna regulowana od góry, łatwiejsza obsługa
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Belka wyczynowa – zestaw z ramą
nierdzewną oraz belką nośną drewnianą

1

9
2

3

6
7

4
8

5

Zawiera wszystkie potrzebne elementy do umieszczenia w rozbiegu: ramę nierdzewną (1) do obsadzenia
w rozbiegu z akcesoriami (rury drenażowe i deski ułatwiające betonowanie), belkę nośną drewnianą (2),
łatwo wymienialną białą belką odbicia (3), dwie listwy wyczynowe z plasteliną (4) do rozgrywania zawodów,
listwę bez plasteliny (5) do treningu, plastelinę zapasową (6), skrobak kształtowy do formowania plasteliny
na listwach wyczynowych (7), narzędzia do instalacji i regulacji zestawu (8), kratki odpływowe (9) do
odprowadzania wody z wnętrza ramy

belka biała odbicia mocowana od spodu bez elementów metalowych na
wierzchu, bezpieczniejsze skoki

Wkład do ramy o szerokości 34 cm

Umożliwia montaż belek wyczynowych ﬁrmy Polanik w ramie
szerokości 340 mm obsadzonej w rozbiegu, wykonany
z tworzywa syntetycznego oraz listwy drewnianej
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WU19-250

prosty i skuteczny system blokowania zestawu w ramie

WA

z ści i podzespoły belek wyczynowyc
dost pne oddzielnie
rama nierdzewna do belki wyczynowej
z akcesoriami do betonowania
belka odbicia biała 20 mm do S12-250
belka odbicia biała 20 mm do S14-250
belka odbicia biała 20 mm do S-250
belka nośna nierdzewna kompletna
do belki wyczynowej

K3-250
K2-250
K7-250
K1-250
S-0250-000-09-00-00

S-0250-000-16-00-00

belka nośna z tworzywa sztucznego do belki
wyczynowej ze śrubami blokującymi
belka nośna z drewna
belka nośna nierdzewna szeroka kompletna
do belki wyczynowej, szer. 34 cm

S-250-02-00
S-250-02-03
LG15-250
S-250-02-01
P8x31
S-250-06-00
S-0250- 1-S12-250
S-0250- 3-S14-250
S-0250- 3-S-250
S-250-03-00

listwa z plasteliną
listwa bez plasteliny do treningu
listwa gumowa treningowa
plastelina luzem 300g
plastelina uformowana w paski
skrobak kształtowy do plasteliny
zestaw narzędzi do S12-250, zawiera b, c oraz d
zestaw narzędzi do S14-250, zawiera a, b, c oraz d
zestaw narzędzi do S-250, zawiera a i d
kratka odpływowa

K5-250
S-250-01-01

10
11
12
13
13
13
14

10

13

11

a

13

b

13

12

c

13

d

14
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Belka szkolno treningowa zestaw
z listw z plastelin

Belka biała odbicia mocowana od
spodu bez elementów metalowych
na wierzchu, bezpieczniejsze skoki

z ści i podzespoły dost pne oddzielnie

Gotowy zestaw do umieszczenia w rozbiegu, zawiera części i podzespoły o numerach
1, 2, 3, 4, 7 i 9

Belka szkolna - zestaw

z ści i podzespoły dost pne oddzielnie
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Pokrywy zabezpieczające
ramę belki
Pokrywy ramy belki wyczynowej – wykonane ze stali nierdzewnej, wzmocnione użebrowane
konstrukcje, wyposażone w regulowane stopki, specjalne krawędzie (1) lub gładka strona
wierzchnia (2) ułatwiają nanoszenie tartanu, uchwyty do wyjmowania pokryw w zestawie

Pokrywa ramy belki szkolno-treningowej oraz szkolnej – wykonana ze stali cynkowanej,
mocna użebrowana konstrukcja, wyposażona w regulowane stopki, uchwyty do
wyjmowania pokrywy w zestawie

Wózek do nakładania plasteliny
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Listwa długości skoku
z aluminium regulowana
Lekka i trwała konstrukcja, dwa skręcane śrubami
moduły, w zestawie dobrze widoczne oznaczenia
odległości od 4 do 18, nakładane na listwę,
wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo

Oznaczenia do listwy aluminiowej dostępne oddzielnie - inne oznaczenia wykonujemy na zamówienie

Listwa długości skoku z pianki regulowana
Miękka konstrukcja z pianki umieszczona
w pokrowcu z PCW, dwa segmenty łączone ze
sobą za pomocą rzepów, oznaczenia odległości
od 4 do 18 mocowane do listwy na rzep
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Oznaczenia do listwy z pianki dostępne oddzielnie - inne oznaczenia wykonujemy na zamówienie

Pachołek do zamykania zeskoczni

Grabie aluminiowe

Wykonany z tworzywa sztucznego,
w jaskrawym kolorze, wysokość około 45 cm,
kształt i kolor może ulec zmianie w zależności
od zapasów magazynowych

Z krawędzią równającą, szeroka
głowica osadzona na długim trzonie

pachołek do zamykania zeskoczni

Znaczniki odbicia

Listwa równająca

Szeroki pas blachy osadzony na
długim trzonku, wykonana z aluminium

LR18-S0560

aluminiowa listwa
równająca z trzonkiem

Wykonane z blachy aluminiowej,
lakierowane proszkowo w białym kolorze,
z paskiem w kontrastującym kolorze

Maty na zeskocznie
Wykonane z siatki PCW lub pełnego
PCW, krawędzie obciążone
łańcuchem stalowym cynkowanym

Niwelator do piachu
Pozwala na szybkie przygotowanie powierzchni zeskoczni między kolejnymi skokami, trwała stalowa konstrukcja wyposażona w łopatki zagarniające, wytrzymałe
i wygodne uchwyty ze specjalnie wyproﬁlowaną rękojeścią zapewniającą duży komfort pracy, możliwość precyzyjnego dostosowania produktu do szerokości
zeskoczni dzięki ruchomym prowadnicom, na zamówienie wykonujemy niwelatory o różnej szerokości
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Skok wzwy

Zeskok wyczynowy 65
eskoki klubowe ul cube
Zeskoki szkolno-treningowe monocube 67
Zeskoki szkolne z mat asekuracyjnych 68
Pokrowce na zeskoki 68
le ent odwadnia cy
Stela e odułowe
akładki zabezpiecza ce do stela y
ara e na azdowe na zeskoki
oprzeczki
rzy iar teleskopowy
Sc odki c
Stojaki wyczynowe 71
Stojak treningowy 72
Stojaki szkolne 72, 73
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Zeskok wyczynowy

WA

czerwony 001

niebieski 002

zielony 005

65

eskoki klubowe

ul cube

czerwony 001

poszycie PCW z poliestru pokrytego dwoma
warstwami winylu

niebieski 002

3-warstwowy wkład z wysokogatunkowej
pianki PUR

pasy spinające wykonane z taśmy żakardowej wyposażone w samoblokujące
metalowe klamry
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zielony 005

klamry ze stali nierdzewnej do
mocowania kołderki

wysokiej jakości suwak wgrzewany w pokrycie segmentów

Zeskoki szkolno-treningowe monocube
Trwałe oraz ekonomiczne, przeznaczone do treningu w szkołach

czerwony 001

niebieski 002

zielony 005
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Zeskoki szkolne z mat asekuracyjnych
Pokrowce PCW z kołderką antykolcową po jednej stronie, druga strona
pokrowca zupełnie gładka, do oddawania skoków w zwykłym obuwiu

Pokrowce na zeskoki

czerwony 001

niebieski 002

zielony 005

czerwony 001

niebieski 002

zielony 005

le ent odwadnia cy

e
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Stelaże modułowe

do W-4255-B
do W-435, W-435-B
do W-536, W-536-B, W-535-B
do W-636, W-636-B
do W-647*

Nakładki zabezpieczające do stelaży

Garaże najazdowe na
zeskoki do samodzielnego montażu

do W-4255-B
do W-435, W-435-B
do W-535, W-535-B
do W-536, W-536-B
do W-636, W-636-B
do W-647
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Poprzeczki

Certyﬁkat
WA

3
4
5

Schodki 60 cm
Schodki aluminiowe ułatwiające nakładanie poprzeczki,
wygodne duże stopnie, stabilna spawana konstrukcja,
kółka do przemieszczania

Przymiar teleskopowy do skoku wzwyż
Sześć segmentów, wykonany z proﬁli aluminiowych, wyposażony w poziomicę,
zakres 3 m
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Stojaki wyczynowe

WA

WA
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Stojak treningowy

Stojak szkolny

1

1
2

4

2

4

4

3

3
6

6
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6

Stojaki szkolne

3

4

4

2

6

6

1

1

6
7

7

7
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Skok o tyczce

eskoki wyczynowe
eskok wyczynowy dwustronnie nabiegany
eskoki ul cube
eskok onocube
okrowce na zeskoki
estawy naprawcze do zeskoków i pokrowców
Stela e odułowe
ara e na azdowe na zeskoki do sa odzielnego onta u
Skrzynia odułowa w
Skrzynie do skoku o tyczce
Wkład wypełnia cy do skrzyni
okrywy zabezpiecza ce skrzyni
Sto ak ze sterowanie elektroniczny bezprzewodowy
Stojak wyczynowy POLANIK PROFESSIONAL
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U

Sto ak wyczynowy składany POLANIK PROFESSIONAL 82
Stojaki POLANIK CLUB 83
Stojaki POLANIK TRAINING 84
Osłony podstaw
Osłony korbek
Osłony oc ronne skrzyni
Tyczki 86
Widełki teleskopowe
oprzeczki
orby na tyczki
rzy iar teleskopowy do skoku o tyczce
ablice in or acy ne pozyc i sto aków
Sto ak na tyczki
Wózki na tyczki poprzeczki

Zeskoki wyczynowe

WA
WA

czerwony 001

niebieski 002

zielony 005
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eskok wyczynowy dwustronnie nabiegany

Dostępny w trzech kolorach

czerwony 001

unikalna konstrukcja
elementu wierzchniego kołderki - siatka
antykolcowa po obu
stronach dwukrotnie
wydłuża żywotność
zeskoku

eskoki

zewnętrzne pokrycie
- materiał PCW,
wykonany z poliestru
z dwoma warstwami
winylu, doskonała
wytrzymałość i
odporność na wilgoć

trójwarstwowy wkład
z wysokogatunkowej
pianki PU , właściwa
ochrona i kom ort

klamerki łączące
kołderkę z zeskokiem
wykonane ze stali
nierdzewnej

elementy zeskoku
łączone wytrzymałą
taśmą żakardową za
pomocą stalowych
samoblokujących
klamer, mocne
przeszycia kopertowe

zielony 005

uchwyty do
przenoszenia
wykonane
z wytrzymałej taśmy
żakardowej

ul cube

czerwony 001
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niebieski 002

niebieski 002

zielony 005

system materacy
osłaniających
skrzynię maksymalnie zabezpiecza
skaczącego

eskok

onocube

czerwony 001

niebieski 002

zielony 005

niebieski 002

zielony 005

okrowce na zeskoki

czerwony 001

estawy naprawcze do zeskoków i pokrowców
Służą do naprawy mniejszych uszkodzeń poszycia PCW
zeskoku lub pokrowca przeciwdeszczowego oraz siatki
antykolcowej, każdy zestaw zawiera specjalny klej

olor
N17-P 001
N17-P 002
N17-P 005
ZN17-SA001
ZN17-SA002

czerwony 001

niebieski 002

zielony 005

ZN17-SA005

zestaw naprawczy poszycia
zeskoku PCW oraz pokrowca
przeciwdeszczowego
zestaw naprawczy poszycia
zeskoku PCW oraz pokrowca
przeciwdeszczowego
zestaw naprawczy poszycia
zeskoku PCW oraz pokrowca
przeciwdeszczowego
zestaw naprawczy siatki
antykolcowej
zestaw naprawczy siatki
antykolcowej
zestaw naprawczy siatki
antykolcowej

czerwony
niebieski
zielony
czerwony
niebieski
zielony
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Stelaże modułowe
Modułowa konstrukcja ze stali cynkowanej galwanicznie, małe i lekkie elementy łatwe do składania, montażu i transportu, odpowiednia izolacja zeskoku od
podłoża (wys. ok. 10 cm)

* w komplecie dwa wózki
WSZG-30 do stelaży
** w komplecie trzy wózki
WSZG-30 do stelaży

Garaże najazdowe na zeskoki do samodzielnego montażu

garaż na zeskok T-12268-D
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Skrzynia modułowa 2 w 1

Skrzynie do skoku o tyczce

wyczynowa z obniżonymi krawędziami, możliwość zaślepienia wkładem PVLID-S na równo
z tartanem (bez widocznych metalowych elementów na powierzchni), stalowa nierdzewna
z odwodnieniem, przeznaczona do umieszczenia w fundamencie betonowym, odporna na
niesprzyjające warunki zewnętrzne, szczególnie polecana do montażu w miejscach, gdzie zawodnik
musi przebiegać po zaślepionej skrzyni aby oddać skok, np.: w krótkich (poniżej 45 m) dwukierunkowych rozbiegach lub miejscach kolizji rozbiegu do skoku o tyczce z innym rozbiegiem
wyczynowa z zaokrąglonymi krawędziami, stalowa nierdzewna z odwodnieniem, przeznaczona do umieszczenia w fundamencie betonowym
wyczynowa z zaokrąglonymi krawędziami, stalowa cynkowana i malowana
proszkowo, przeznczona na halę

PVBOX18-S

nierdzewna
z obniżonymi krawędziami

PVBOX-S

nierdzewna

PVBOX-P

stalowa cynkowana
i lakierowana

Certyﬁkat
WA
WA

Pokrywy zabezpieczające skrzynię

Wkład wypełniający do skrzyni

Wykonany ze stali nierdzewnej, po naniesieniu tartanu wkład zaślepia skrzynię
równo z nawierzchnią rozbiegu

wkład wypełniający ze stali nierdzewnej
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WA

80

Stojak wyczynowy POLANIK PROFESSIONAL

WA
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Stojak wyczynowy składany POLANIK PROFESSIONAL

WA

82

Stojaki POLANIK CLUB

prosty i niezawodny system składania
słupów nad górną powierzchnią zeskoku,
po poluzowaniu śrub mocujących blokadę
można opuścić i położyć słupy na zeskoku,
a następnie zabezpieczyć całą skocznię
garażem najazdowym

WA
WA

mechanizm przesuwu słupa z płynną regulacją,
szybka blokada zabezpieczająca, koła do
przemieszczania stojaka

83

Stojaki POLANIK TRAINING

mechanizm korbowy podnoszenia poprzeczki
z szybką blokadą zabezpieczającą przed
niekontrolowanym przesuwem wspornika
poprzeczki
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Osłony podstaw
Komplet na dwie podstawy stojaków, wypełnione pianką PUR, montaż przy pomocy rzepów

OP-S293
OP-STT65

Osłony korbek

do STT15-63, STT60-S295, STT45-S293 i STT17-63F
do STT15-65, STT15-65F

Osłony ochronne skrzyni
Pokrycie z PCW,
wypełnione pianką RG,
montaż przy pomocy
rzepów

osłona skrzyni,
dedykowana
do stelaży
Polanik
osłona skrzyni,
uniwersalna,
OS15-BST
stosowana
bez stelaża

OS14-STP
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Tyczki

Widełki teleskopowe

Na zamówienie dostarczamy tyczki do skoku o tyczce czołowych
producentów na świecie. Aktualna oferta tyczek dostępna na www.polanik.com

Do nakładania poprzeczki,
anodowane rury aluminiowe,
płynna regulacja długości z blokadą,
długie uchwyty dla wygodniejszego
umieszczania poprzeczki

Torby na tyczki
Z wodoodpornej tkaniny syntetycznej,
mieszczą 5 tyczek

Poprzeczki
Poprzeczki
wyczynowe
wykonane
z włókna
szklanego,
końcówki
plas�kowe
Poprzeczki
treningowe
wykonane
z włókna
szklanego,
końcówki
gumowe
Poprzeczka
treningowa,
elastyczna
z elementami pianki
Poprzeczka
treningowa,
elastyczna
z obciążnikami
Poprzeczka
treningowa,
nierozciągliwa
z obciążnikami
WA
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Przymiar teleskopowy
do skoku o tyczce
Teleskopowy, 6 segmentów, wykonany z proﬁli
aluminiowych, wyposażony w poziomicę,
zakres do 8 m

Tablice informacyjne pozycji stojaków

Stojak na tyczki

Wózki na tyczki/poprzeczki

wózek na tyczki/poprzeczki halowy
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rening lekkoatlety

a izelka z obci enie
Spadoc ron do treningu biegowego
rabinka do treningu sprawnościowego
Uprz treningowa z ole elastyczny
Uprz treningowa z ole sztywny
aty gi nastyczne
iłki lekarskie
Sanki treningowe
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Kamizelka z obciążeniem

Spadochron do treningu biegowego

Uprząż treningowa z holem elastycznym

Drabinka do treningu sprawnościowego

Uprząż treningowa z holem sztywnym

89

Maty gimnastyczne

Piłki lekarskie

Sanki treningowe

3

5

4

Zapewniają opór dla górnych i dolnych par�i ciała rozwijając szybkość i siłę, stalowe, malowane proszkowo,
przystosowane do standardowych obciążeń do sztang*
konstrukcja skręcana, tania w transporcie
zaprojektowanie specjalnie do treningu startu z bloku startowego*
3 zaprojektowanie specjalnie do treningu startu z bloku startowego*, konstrukcja skręcana,
tania w transporcie
4 uprząż z pasem, pasuje do wszystkich modeli sanek, dostępna oddzielnie
5 uprząż z szelkami, jako zamiennik do standardowej uprzęży z pasem, pasuje do wszystkich modeli sanek
* nie występuje w zestawie
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3 SAN18-S0566
4
5

UP-SAN1
UP-SAN2

sanki treningowe skręcane
z uprzężą z pasem do startu
z bloku startowego
uprząż z pasem
uprząż z szelkami

LA dla dzieci

Zestaw lekkiej atletyki dla dzieci 92
TurboJav mini oszczepy 92
Mini oszczep z pianki 92
Dyski 93
łoty
Kule 93
łotki składane aterace
Belki z pianki 93
łotki tró k tne
ata do skoków
Bloki 93
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Zestaw lekkiej atletyki dla dzieci

TurboJav mini oszczepy
aprojektowane przez wicemistrza świata
w rzucie oszczepem Toma Petrano a,
idealne dla dzieci i młodzieży w stawianiu
pierwszych kroków w świecie lekkiej atletyki,
przeznaczone do nauki prawidłowej techniki
rzucania

Mini oszczep z pianki

92

Dyski
Dysk

łoty

Kule

Wykonane
z miękkiego
PCW

łotki składane

aterace

Belki z pianki
dealne dla dzieci, znajdują
szerokie zastosowanie w zajęciach
zycznych wszelkiego rodzaju,
miękka pianka w pokrowcu z PCW,
po rozłożeniu plotki można łączyć
ze sobą przy pomocy patek z
rzepem tworząc maty gimnastyczne ścieżki

iękka pianka w pokrowcach PCW, siatka odpowietrzająca, patki z oczkami do mocowania do podłoża, prosta
i uniwersalna, idealne dla dzieci, znajdują szerokie
zastosowanie w zajęciach zycznych wszelkiego rodzaju,
wymiary 0,65 x 0,1/0,18 x 0,1 m

łotki tró k tne
Proste i uniwersalne, miękka
pianka w pokrowcu z PCW,
doskonały do treningu w szkołach
i klubach sportowych

ata do skoków
Pięć połączonych ze sobą kwadratów przy pomocy patek z rzepem, miękka pianka w pokrowcu z PCW

Bloki
ogą być używane pionowo jako słupki, miękka pianka
w pokrowcu z PCW, do treningu w szkołach i klubach
sportowych
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Sprz t elektroniczny

Syste oto niszu o pe on
a era do identy kac i zawodników
Syste startowy z pistolete elektroniczny
estawy po iaru czasu
Wiatro ierz ultrad wi kowy
Wiatro ierz ko paktowy
estawy po iaru czasu reakc i i wykrywania alstartu
Obrotowa tablica in or acy na
B
ablice wyników
gra czne
ablice biegn cy czas z opc wyników
ablice biegn cy czas
egar czasu próby
icznik okr e z dzwonkie
ablica pr dkości wiatru
ablica pozyc i sto aków
istwa
do skoku w dal i tró skoku
Syste do po iaru odległości
Stoper olanik
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System fotoﬁniszu - Compe��on
Kompletny zestaw do rozgrywania konkurencji biegowych w lekkiej atletyce, główny
element systemu to kamera wykonująca zdjęcia z szybkością 2000 klatek na sekundę,
wyposażona w moduł pomiaru czasu i opcję koloru, specjalistyczne oprogramowanie
komputerowe pozwala na złożenie wykonanych zdjęć w czytelny dla operatora kolorowy
obraz linii mety z sylwetkami poszczególnych zawodników i podziałką biegnącego czasu
Zestaw zawiera:

Kod

Opis
zestaw fotoﬁniszu

Aprobata
WA

Kamera do identyﬁkacji zawodników

Stanowi dodatkowe wyposażenie zestawu
fotoﬁniszu, rejestruje linię mety pod innym kątem
niż główna kamera fotoﬁniszu, dostarczany obraz
pozwala na bezsporne ustalenie tożsamości
zawodników przebiegających linię mety nawet, jeśli
uczestnicy wpadają na metę w zwartej grupie

Kod

Opis
kamera cyfrowa do
identyﬁkacji zawodników

System startowy
z pistoletem elektronicznym

Zastępuje tradycyjny rewolwer startowy na naboje hukowe, współpracuje
z systemem fotoﬁniszu Lynx®, po naciśnięciu spustu uruchamia pomiar czasu
oraz wytwarza sygnał dźwiękowy i dobrze widoczny błysk, głośnik w zestawie

Kod

Opis

SSZPE

system startowy z pistoletem elektronicznym
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Zestawy pomiaru czasu

BASIC

COMFORT

Prosty, łatwy w obsłudze, pozwala zmierzyć czas biegu z dokładnością do 1/1000 s,
strzał z rewolweru startowego uruchamia pomiar w chronometrze, a przerwanie
wiązki promieniowania podczerwonego w fotokomórce sportowej rejestruje czas
dla danego zawodnika, chronometr umożliwia zapamiętanie do 2000 wyników,
dzięki drukarce umieszczonej w chronometrze zapamiętane wyniki mogą zostać
wydrukowane

Wyposażony w dwie fotokomórki, znacznie dokładniejszy od układu z jednym urządzeniem fotoelektronicznym, rejestracja czasu zawodnika następuje poprzez
przerwanie naraz dwóch wiązek promieniowania podczerwonego, pozwala zmierzyć czas do 1/1000 s, strzał z rewolweru startowego uruchamia pomiar, chronometr umożliwia zapamiętanie do 2000 wyników, dzięki drukarce umieszczonej
w chronometrze zapamiętane wyniki mogą zostać wydrukowane

Zestaw zawiera:
fotokomórkę sportową zasięg do 15 m
lustro pojedyncze
statywy
rewolwer startowy z kablem
chronometr z drukarką
przewód na bębnie 150 m do podłączenia sygnału startu

Zestaw zawiera:
dwie fotokomórki sportowe zasięg do 15 m
uchwyt podwójny do fotokomórek sportowych
lustro podwójne
statywy
rewolwer startowy z kablem
chronometr z drukarką
przewód na bębnie 150 m do podłączenia sygnału startu

Kod

Kod

Opis
zestaw pomiaru czasu - basic

Wiatromierz ultradźwiękowy

Opis
zestaw pomiaru czasu z kaskadą - comfort

Wiatromierz kompaktowy
Spełnia wymogi WA, lekki i prosty w obsłudze, pomiar prędkości
z dokładnością do 0,01 m/s, obudowa odporna na deszcz, średni czas
pracy na bateriach do 400 godzin, statyw oraz torba w zestawie

PZLA i WA,

Kod
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Opis
wiatromierz ultradźwiękowy z pulpitem

Aprobata
PZLA, WA

Kod
CWG19

Opis
wiatromierz kompaktowy

Zestawy pomiaru czasu reakcji
i wykrywania falstartu

Obrotowa tablica informacyjna
LED RGB

360

Kod

RT1-W

Opis
przewodowy zestaw pomiaru czasu reakcji
i wykrywania falstartu na 6 torów
przewodowy zestaw pomiaru czasu reakcji
i wykrywania falstartu na 8 torów
przewodowy zestaw pomiaru czasu reakcji
i wykrywania falstartu na 10 torów
bezprzewodowy zestaw treningowy
pomiaru czasu reakcji na 1 tor

Aprobata
PZLA, WA
PZLA, WA
PZLA, WA

y

Unikatowe rozwiązanie ﬁrmy Polanik zapewnia obrót tablicy wokół osi 360 stopni,
panel LED RGB 64 x 48 pikseli daje możliwość wyświetlania wszystkich niezbędnych informacji podczas zawodów sportowych, wyposażona w regulację szybkości
obrotu, odporna na pył i deszcz, trwała stalowa podstawa cynkowana i lakierowana proszkowo, posiada koła dla łatwego przemieszczania, obsługa przy pomocy
komputera PC (dostępny oddzielnie), pełna integracja z zestawem fotoﬁniszu

Kod

Opis

Tablice wyników LED graﬁczne
Pozwalają na wyświetlenie: nr zawodnika, nr próby,
uzyskanego wyniku (także próby nieudanej) oraz
odliczanie czasu próby, panel LED 64 x 64 osadzone
w aluminiowej obudowie malowanej proszkowo
z osłoną przednią z litego poliwęglanu, sterowanie
przy pomocy dołączonego pulpitu lub współpraca
z oprogramowaniem zawodów LA, statyw
i okablowanie z pulpitem w zestawie

Kod
TG16-64x64-1
TG16-64x64-1-EN
TG16-64x64-2
TG16-64x64-2-EN

Opis
tablica wyników LED
jednostronna, opis PL
tablica wyników LED
jednostronna, opis EN
tablica wyników LED
dwustronna, opis PL
tablica wyników LED
dwustronna, opis EN
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Tablice biegnący czas z opcją wyników

Odliczanie czasu w dół i w górę oraz możliwość
wyświetlania wyników, pulpit do funkcji biegnącego
czasu z klawiaturą numeryczną do wprowadzania
6-cyfrowych wyników, współpraca z chronometrem,
sześciocyfrowa, wys. cyfr 25 cm, osłona przednia
wykonana z litego poliwęglanu, aluminiowa obudowa
malowana proszkowo, statyw i okablowanie w zestawie
Kod
T6-RCU-CH
T6-RCU-LX

Tablice biegnący czas

Opis
tablica LED biegnący czas z opcją
wyników, praca z chronometrem
tablica LED biegnący czas z opcją
wyników, praca z systemem Lynx®

Zegar czasu próby
Sterowanie przy pomocy pulpitu, wys. cyfr 15 cm,
osłona przednia wykonana z litego poliwęglanu,
aluminiowa obudowa malowana proszkowo, statyw
i okablowanie w zestawie

Sterowanie przy pomocy pulpitu oraz współpraca
z chronometrem, sześciocyfrowa, wys. cyfr 25 cm,
odliczanie czasu w dół i w górę, osłona przednia
wykonana z litego poliwęglanu, aluminiowa obudowa
malowana proszkowo, statyw i okablowanie w zestawie

Opis

T6-RC-CH

tablica cyfrowa z biegnącym
czasem, praca z chronometrem

T6-RC-LX

tablica cyfrowa z biegnącym
czasem, praca
z systemem Lynx®

Kod

Opis
zegar do pomiaru czasu próby

Licznik okrążeń
z dzwonkiem

Tablica prędkości
wiatru

Tablica pozycji
stojaków

Dwucyfrowa, wys. cyfr 25 cm, sterowanie przy
pomocy pulpitu, głośny dzwonek, osłona przednia
wykonana z litego poliwęglanu, aluminiowa
obudowa malowana proszkowo, statyw
i okablowanie w zestawie

Dwustronna, czteroznakowa, wys. cyfr 15 cm, osłona
przednia wykonana z litego poliwęglanu, aluminiowa
obudowa malowana proszkowo, współpraca
z wiatromierzem, statyw i okablowanie w zestawie

Wyświetla wartość z zakresu od 00 do 99, dwucyfrowa,
wys. cyfr 25 cm, sterowanie przy pomocy pulpitu, osłona
przednia z litego poliwęglanu, aluminiowa obudowa
malowana proszkowo, statyw i okablowanie w zestawie

Kod
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Kod

Opis

Kod

Opis
tablica informacyjna do wiatromierza

Kod
Opis
T2-PVSP16 tablica LED pozycji stojaków do skoku o tyczce

Listwa LED do skoku w dal i trójskoku

Kod

Opis

System do pomiaru odległości

Kod

Opis

Aprobata
WA

Stoper Polanik
Wielofunkcyjny stoper LCD,
pamięć 150 okrążeń/
międzyczasów, kalendarz 100
letni, wodoszczelność 10 m,
minutnik, 5 alarmów oraz kurant

Kod
ST150

Opis
stoper z pamięcią
150 wyników

99

Akcesoria

oanna iodorow

srebrna edalistka istrzostw wiata
br zowa edalistka istrzostw uropy

100

Zestawy pomiarowe 101
estaw po iarowy do alowego sprz tu rzutowego
estaw przy iarów do sprz tu rzutowego
Sto ak do zestawu po iarowego
ester środka ci kości
Sto aki uniwersalne na sprz t
ablice wyników
ablica pr dkości wiatru
Wska niki kierunku wiatru
o e nik na talk
agnez a sportowa
naczniki linii odległości
abliczki rekordów
abliczki z liter
la erki do taś
naczniki rzutowe
lagi sektora rzutów
aś y do wyznaczania sektora rzutów
wi aki b bnowe do taś
aś y iernicze
Szpilka do zaznaczania śladu
r t z oczkie
estaw taś sa oprzylepnyc
or giewki
z podstaw
or giewki s dziowskie
naczniki rozbiegu
odia do dekorac i zwyci zców
Wózek do stela y
Wózek uniwersalny
Wózki do zeskoków

Zestawy pomiarowe
Umożliwiają pomiar wszystkich parametrów technicznych sprzętu rzutowego określonych w przepisach World Athle�cs (WA)

Zestaw pomiarowy do
halowego sprzętu rzutowego

Zestaw przymiarów
do sprzętu rzutowego

Zawiera: wagę elektroniczną
o obciążeniu maksymalnym do 15 kg,
tester środka ciężkości oraz suwmiarkę
o zakresie pomiaru do 300 mm, walizka
w komplecie

Wykonane ze stali nierdzewnej, znacznie
przyspieszają kontrole wymiarów sprzętu
rzutowego (kul 4 - 7,26 kg, młotów 3 7,26 kg oraz dysków 1 - 2 kg) określonych
w przepisami World Athle�cs (WA),
walizka w komplecie

ZPRH

zestaw pomiarowy do
halowego sprzętu
rzutowego

Stojak do zestawu pomiarowego

ICS19-S0580

zestaw przymiarów do
sprzętu rzutowego

Tester środka ciężkości
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Stojaki uniwersalne na sprzęt

Tablice wyników

Z rur i kształtowników stalowych, modele stacjonarne i na kółkach, mieszczące
4 lub 3 rodzaje sprzętu rzutowego

Płyta nośna z PCW, kasety numeryczne z tworzywa sztucznego,
konstrukcja nośna z rur i kształtowników stalowych malowana proszkowo,
podstawa z kółkami, dwuelementowy
słup, możliwość zablokowania tablicy
w określonym położeniu za pomocą
pokrętła, tania w transporcie
modułowa konstrukcja, rama
chroniąca tablicę przed uszkodzeniem
w przypadku jej wywrócenia
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Tablice prędkości wiatru

Wskaźniki kierunku wiatru
Umożliwia ilustrację aktualnej prędkości wiatru
za pomocą dwóch kaset przedzielonych
przecinkiem oraz znakiem -/+, czytelny układ
kaset, wodoodporna płyta ze spienionego PCW
o grubości 10 mm przykręcona do stalowej
ramy, dwuelementowy słup z łącznikiem z
tworzywa sztucznego, rotacja 360°, blokowanie
w określonym położeniu za pomocą pokrętła,
stabilna okrągła podstawa wystarczająco lekka
do przenoszenia, stal malowana proszkowo

T3-S275
T3-S275-PL

Pojemnik na talk

Biała wstążka z tkaniny
syntetycznej umieszczona
na słupie z podstawą, stal
lakierowana proszkowo

WIRS429

wskaźnik
kierunku wiatru
z wstążką

Rękaw z tkaniny syntetycznej,
obręcz stalowa na łożysku
kulkowym, konstrukcja stalowa,
płaska podstawa tania
w transporcie

WI-S301

wskaźnik
kierunku wiatru

tablica informacyjna prędkości
wiatru, opis EN
tablica informacyjna prędkości
wiatru, opis PL

Magnezja sportowa
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naczniki linii odległości
Syntetyczny pro l o przekroju kwadratu, cy ry na każdej stronie, uchwyt do
przenoszenia, dostępne pojedynczo i w gotowych zestawach
Kod

Opis

D 2-30

1 szt., przekrój kwadratu, w zamówieniu
należy zaznaczyć odległość

D 2-30/14

zestaw 14 znaczników D 2-30 do rzutu młotem, dyskiem
i oszczepem, 30 m - 90 m co 10 m

D 2-30/26

zestaw 26 znaczników D 2-30 do rzutu młotem, dyskiem
i oszczepem, 30 m - 90 m co 5 m

D 2S-30/16

zestaw 16 znaczników D 2S-30 do pchnięcia kulą,
15 m - 22 m co 1 m

2 Pro l o przekroju trójkąta z włókna szklanego, cy ry na każdej stronie, uchwyt
do przenoszenia, dostępne pojedynczo i w gotowych zestawach
2
D -35

1 szt., przekrój trójkąta, w zamówieniu należy
zaznaczyć odległość

D -35/14

zestaw 14 znaczników D -35 do rzutu młotem,
dyskiem i oszczepem, 30 m - 90 m co 10 m

D -35/26

zestaw 26 znaczników D -35 do rzutu młotem,
dyskiem i oszczepem, 30 m - 90 m co 5 m

D S-35/16

zestaw 16 znaczników D -35 do pchnięcia
kulą 15 m - 22 m co 1 m

2

3 Stalowy lakierowany proszkowo, gięty pod kątem 90 stopni, z trzema
szpilkami, uchwyt do przenoszenia, dostępny w zestawie lub pojedynczo

3

Kod
D 14-S0463

Opis
znacznik odległości stalowy gięty 90 stopni, zamawiając
należy podać oznaczenie odległości

D 14/12-S0463

zestaw 12 znaczników odległości stalowych giętych
90 stopni, 20 m - 70 m co 10 m

4 Stalowe
lakierowane
proszkowo,
cy ry po obu
stronach,
prostokątny
z dwiema
szpilkami
4

4
4

3

Kod

Opis

D 80-S0322

1 szt., prostokątny z dwoma szpilkami, wys. 80 cm,
w zamówieniu należy podać odległość

D 80/14-S0322

zestaw 14 znaczników D 80-S0322 do rzutu młotem,
dyskiem i oszczepem, 30 m - 90 m co 10 m

D 80/26-S0322

zestaw 26 znaczników D 80-S0322 do rzutu młotem,
dyskiem i oszczepem, 30 m - 90 m co 5 m

5 Stalowe lakierowane proszkowo, cy ry po obu stronach, okrągły z jedną szpilką
Kod

Opis

D 70-S0321

1 szt., okrągły z jedną szpilką, wys. 70 cm, w zamówieniu
należy podać odległość

D 70/7-S0321

zestaw 7 znaczników okrągłych do pchnięcia kulą,
oznaczenia od 10 m do 22 m co 2 m

D 70/14-S0321

zestaw 14 znaczników okrągłych do pchnięcia kulą,
oznaczenia od 10 m do 22 m co 2 m

5
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5

5

Tabliczki rekordów
Stalowe malowane proszkowo, uchwyt do przenoszenia,
czytelne litery po obu stronach, model do rzutów dalekich
i mniejszy do pchnięć kulą

Tabliczki z literą „Q”

Klamerki do taśm
Stalowa malowana proszkowo,
z uchwytem, litera „Q” po obu
stronach, model do rzutów
dalekich i do pchnięcia kulą

Do mocowania taśmy sektora rzutów szer. 50 mm

Znaczniki rzutowe

Flagi sektora rzutów
Wykonane ze stali lakierowanej
proszkowo

Stalowe, lakierowana proszkowo

chorągiewka sektora z podstawą

Taśmy do wyznaczania sektora rzutów

Zwijaki bębnowe
Do wyznaczania sektora rzutów
z tkaniny syntetycznej, każdy
odcinek 25 - metrowy posiada 15
klamerek do mocowania

Do taśm sektora
rzutów o szer. 5 cm

50 m
100 m
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Taśmy miernicze

Szpilka do
zaznaczania
śladu

Pręt z oczkiem

Chorągiewki
2 m z podstawą
Chorągiewka z tkaniny
syntetycznej, trzon aluminiowy
lakierowany proszkowo,
podstawa stalowa lakierowana
proszkowo, dostępne kolory:
zielony, żółty i czerwony

Zestaw taśm
samoprzylepnych
Kolorowe taśmy samoprzylepne
do oznaczania rozbiegu

KTS

Opis
zestaw 3 taśm w różnych
kolorach

Znaczniki rozbiegu
Wykonane ze stali, malowane
proszkowo w sześciu kontrastowych
kolorach

1
1

3

1

3

3

RM19-15

Podia do dekoracji zwycięzców

106

Chorągiewki
sędziowskie
Z wodoodpornej tkaniny
syntetycznej,
osadzone na
rurce
aluminiowej

Wózek do stelaży
Trwała konstrukcja ze stali cynkowanej, nośność do 400 kg, pla�orma
transportowa o wymiarach 100 cm x 92,5 cm, siatkowy pojemnik na drobne
elementy

Wózek uniwersalny

Poręczna konstrukcja o szerokim zastosowaniu, rama stalowa cynkowana, pla�orma 2 x 1,25 m ze sklejki wodoodpornej, przednie koła skrętne, wygodny uchwyt,
obciążenie do 300 kg

Wózki do zeskoków

Do transportu segmentów zeskoków i materacy oraz mat do pchnięcia kulą, rama stalowa cynkowana, przednie koła skrętne, gładka pla�orma wykonana ze sklejki
wodoodpornej, lakierowany proszkowo dyszel z uchwytami, obciążenie do 300 kg
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Wyposa enie stadionu

Alu iniowy kraw nik na bie ni
awki stadionowe
aszyna do zbierania wody
Sto aki na talerze do sztang
Sto aki agazynowe
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Aluminiowy krawężnik
na bieżnię

Ławki stadionowe

Kompletny zestaw elementów wykonanych
z aluminium anodowanego, lekki i łatwy do
montażu oraz demontażu

Trwałe siedzisko z płyty HPL,
rama stalowa cynkowana
ogniowo, składana,
do użytku na otwartym
obiekcie oraz w halach
sportowych

Kod

Opis
aluminiowy krawężnik
ATK-400
na bieżnię 400 m

Certyﬁkat
WA

Kod

Wymiary [m]

LSSW17-1,8 1,8 x 0,3 x 0,45
LSSW16-2,8 2,8 x 0,3 x 0,45

Maszyna do zbierania wody

Stojaki na talerze do sztang

Przeznaczona jest do usuwania wody z powierzchni syntetycznych lekkoatletycznych,
konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, szerokie koła plas�kowe z tyłu oraz
pompowane z przodu ułatwiają manewrowanie, pojemność około 40 l

Wykonane z prętów i proﬁli stalowych, cynkowane ogniowo, do
przechowywania talerzy do sztang przy stanowiskach do podnoszenia ciężarów
oraz w pomieszczeniach magazynowych, na zamówienie wykonujemy stojaki
o innej pojemości oraz przeznaczeniu

2

Kod

Opis

BDM

maszyna do zbierania wody

Kod
WDR16-S0529
2

SWDR17-S0529

Opis
na 23 talerze do sztang o śr. 45 cm
na małe talerze do sztang, 30 szt. o śr. 23 cm, 38
szt. o śr. 20 cm oraz 48 szt. o śr. 16 cm
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Stojaki magazynowe
Wykonane z rur i proﬁli stalowych, cynkowane galwanicznie oraz malowane lakierem proszkowym,
do przechowywania sprzętu sportowego w pomieszczeniach magazynowych, na zamówienie
wykonujemy stojaki magazynowe o innej pojemości oraz przeznaczeniu
Kod
DR14-SM
WP17SM-S0469
SR14-SM
BR14-SM
BR17UM-S0527
MBR14-SM
RBR19-SM
CR19-3d-SM

2
3
4
5
6
7
8

Opis
na 260 dysków*
wkład do półki na 26 dysków poniżej 1 kg
na 120 kule
na 16 bloków startowych
montowany do ściany, na 7 bloków startowych
na piłki lekarskie, maks. obciążenie 500 kg
na 9** piłek ﬁtness/rehabilitacyjnych
na 78 dysków*, 36 kul oraz 8 bloków startowych

* włączając 26 dysków poniżej 1 kg
** wartość przybliżona

2
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4

5

6

7
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Obuwie sportowe i akcesoria

Kolce sprinterskie 112
olce do biegów średnic i długic
olce do skoku w dal
olce do tró skoku i skoku tyczce
olce do skoku wzwy
olce do rzutu oszczepe
Buty rzutowe
Buty do podnoszenia ci arów
Bandany
Opaska biegowa
zapka biegowa
zapeczki ool a
Okulary sportowe
Ultralekkie kurtki biegowe
Worek sportowy
Skarpety sportowe
rotki sportowe
Bidony elastyczne
Opaski odblaskowe
Akcesoria do kolców
Antypoślizgowe nakładki na buty
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Kolce sprinterskie
odel
A

Kolce sprinterskie
odel

a lepie sprawdza ce si na dystansac od do
etrów nada si
równie na dłu sze odległości ak równie og by wykorzystywane
w konkurenc ac skokowyc

a lepie sprawdza ce si na dystansac od do
etrów nada si
równie na dłu sze odległości ak równie og by wykorzystywane
w konkurenc ac skokowyc

olewka
- z włókna syntetycznego oraz eko skóry
- siatka z przewiewnego meshu zapewnia świetną termoregulację
odeszwa
- doskonale wypro lowana, wykonana z gumy E A
- w przedniej usztywnionej i wzmocnionej części buta siedem wymienialnych
wkrętów
- lekkie, mocno przylegające do stopy
- optymalne ustawienie wkrętów pozwala na uzyskanie maksymalnej szybkości,
mocy oraz przyczepności na bieżni
- w komplecie wkręty, kluczyk oraz worek na kolce
- dostępne rozmiary 36 46

olewka
- z włókna syntetycznego oraz eko skóry
- siatka z przewiewnego meshu zapewnia świetną termoregulację
odeszwa
- doskonale wypro lowana, wykonana z gumy E A
- w przedniej usztywnionej i wzmocnionej części buta siedem wymienialnych
wkrętów
- lekkie, mocno przylegające do stopy
- optymalne ustawienie wkrętów pozwala na uzyskanie maksymalnej szybkości,
mocy oraz przyczepności na bieżni
- w komplecie wkręty, kluczyk oraz worek na kolce
- dostępne rozmiary 36 46

Kolce sprinterskie
odel
A
a lepie sprawdza ce si na dystansac od
równie do biegów przez płotki

olce do biegów średnic i długic
odel
A
do

etrów nada si

olewka
- z włókna syntetycznego oraz eko skóry
- siatka z przewiewnego meshu zapewnia świetną wentylacyjną
- wiązanie wzmocnione paskiem zapinanym na rzep, który zapobiega ruchom stopy
wewnątrz buta
- ciekawa kolorystyka dodaje pewności siebie podczas rywalizacji na bieżni
odeszwa
- doskonale wypro lowana, wykona z gumy E A
- w przedniej usztywnionej i wzmocnionej części buta siedem wymienialnych
wkrętów
- niska waga oraz optymalne ustawienie wkrętów pozwala na uzyskanie
maksymalnej szybkości, mocy oraz przyczepności na bieżni
- w komplecie wkręty, kluczyk oraz worek na kolce
- dostępne rozmiary 36 46
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a lepie sprawdza ce si na dystansac od średnic
do długic
olewka
- z włókna syntetycznego oraz eko skóry
- siatka z przewiewnego materiału zapewnia doskonałą wentylację
odeszwa
- na całej długości z gumy E A, co zapewnia odpowiednią amortyzację
i ochronę
- niska waga buta oraz optymalne ustawienie wkrętów pozwala na uzyskanie
maksymalnej szybkości oraz przyczepności na bieżni
- w komplecie wkręty, kluczyk oraz worek na kolce
- dostępne rozmiary 36 46

olce do biegów średnic i długic
odel
B
a lepie sprawdza ce si na dystansac od średnic
do długic
olewka
- z włókna syntetycznego oraz eko skóry
- siatka z przewiewnego materiału zapewnia świetną wentylację
odeszwa
- na całej długości z gumy E A, co zapewnia odpowiednią amortyzację i ochronę
- niska waga buta oraz optymalne ustawienie wkrętów pozwala na uzyskanie
maksymalnej szybkości oraz przyczepności na bieżni
- w komplecie wkręty, kluczyk oraz worek na kolce
- dostępne rozmiary 36 47

olce do tró skoku i skoku o tyczce
odel
B
olewka
- z włókna syntetycznego oraz eko skóry
- tradycyjne wiązanie wzmocniono dodatkowym zapięciem na rzep, co zapobiega
ruchom stopy wewnątrz oraz wsparcie przy odbiciu
odeszwa
- z dopasowującej się do kształtu stopy gumy E A
- w przedniej części podeszwy umieszczono dziewięć wymienialnych wkrętów,
ich optymalne ustawienie pozwala na uzyskanie maksymalnej przyczepności
i dodatkowej siły przy odbiciu
- w komplecie wkręty oraz kluczyk
- dostępne rozmiary 36 46

olce do skoku w dal
odel
A
olewka
- z włókna syntetycznego oraz eko skóry
odeszwa
- z dopasowującej się do kształtu stopy gumy E A
- wzmocniona część buta w okolicy pięty w celu zapewnienia dodatkowej
amortyzacji podczas lądowań
- optymalne ustawienie wkrętów z uwzględnieniem nacisku na palce pozwala na
uzyskanie maksymalnej przyczepności
- w komplecie wkręty oraz kluczyk
- dostępne rozmiary 36 46

olce do skoku wzwy
odel
olewka
- z włókna syntetycznego oraz eko skóry
- przewiewne siateczki zapewniające termoregulację
odeszwa
- z dopasowującej się do kształtu stopy gumy E A
- w przedniej części umieszczono siedem wymienialnych wkrętów, a w tylnej
cztery, co zapewnia lepszą przyczepność
- w komplecie wkręty oraz kluczyk
- dostępne rozmiary 36 46
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olce do rzutu oszczepe
odel

114

Buty rzutowe kula dysk
odel

łot

olewka
- z włókna syntetycznego oraz eko skóry, unkcjonalne i trwałe
- siatka z przewiewnego meshu zapewnia świetną wentylację
- regulowany, zapinany na rzep pasek w okolicy kostki zapobiega ruchom stopy
wewnątrz buta oraz wsparcie podczas azy wyrzutu
odeszwa
- z gumy E A świetnie dopasowuje się, zabezpiecza stopę oraz wspiera podczas
niesamowitych przeciążeń związanych z dużą energią wyzwalaną podczas azy
wyrzutu
- w komplecie wkręty oraz kluczyk
- dostępne rozmiary 36 47

Uniwersalne do konkurenc i rzutowyc
łot kula dysk
polecane zawodniko pc a cy kul zarówno tec nik obrotow
ak i klasyczn

Buty do podnoszenia ci arów
odel W

Buty do podnoszenia ci arów
odel

ro es onalne buty do wszelkic treningów siłowyc podczas któryc
obci ona est dolna cz ś ciała idealne do cross tu pozwala osi gn
i ponu ce wyniki zarówno na treningac ak i zawodac

ada si równie do innyc treningów siłowyc podczas któryc obci ona
est dolna cz ś ciała pozwala osi gn i ponu ce wyniki zarówno na
treningac ak i zawodac

olewka
- z naturalnej skóry bydlęcej oraz włókien syntetycznych
- w przedniej części otwory wentylacyjne
- wzbogacone o 2 dwa rzepy wiązanie zapewnia optymalne utrzymanie stopy
odeszwa
- szeroka i stabilna podeszwa wykonana z gumy TPU
- drewno w podeszwie zastąpiono materiałem syntetyczny, co zmniejsza wagę buta
- system, w jakim została wykonana podeszwa, pozwala na równomierny rozkład
masy podczas ćwiczeń
- dostępne rozmiary 36 47

olewka
- z naturalnej skóry bydlęcej oraz włókien syntetycznych
- w przedniej części otwory wentylacyjne
- tradycyjne wiązanie wzmocnione rzepem zapewniającym optymalne
utrzymanie stopy
odeszwa
- stabilna i trwała, wykonana z drewna w gumie
- dostępne rozmiary 36 47

olewka
- z włókna syntetycznego oraz eko skóry
- tradycyjne wiązanie wzmocnione zapinaniem na dwa rzepy, co zapobiega
ruchom stopy wewnątrz buta
odeszwa
- z dopasowującej się do kształtu stopy gumy E A zapewnia kom ort
podczas rzutu
- dostępne rozmiary 36 47

Bandany sportowe

Bandana ocieplana

Wielo unkcyjne bandany sportowe Polanik, cienki, elastyczny materiał zapewnia
maksymalny kom ort oraz różne możliwości zastosowania

Wielo unkcyjna bandana sportowa Polanik, cienki materiał został ocieplony
miękkim polarem, dzięki czemu bandana świetnie nadaje się na mro ne dni

Kod
TB001/16
TB002/16
TB006/15

Opis
czerwona
niebieska
żółta

Opaska biegowa

Opis
czarna, rozmiar uniwersalny

zapeczki ool a

apewnia ochronę głowy w chłodniejsze dni, dopasowana i elastyczna
przeznaczona do biegania, jak również może być zakładana pod kask, ochraniacz, itp.

Kod
CB15/004

Opis
czarna, rozmiar uniwersalny

Okulary sportowe

Wykonane z lekkiego i przewiewnego materiału, z tyłu posiadają regulację
szerokości na rzep, wewnątrz opaska odprowadzająca wilgoć z czoła

Kod
CBC/001
CBC/004

Opis
czarna

zapka biegowa

Lekka i wygodna, zapewnia kom ort termiczny podczas jesiennych i zimowych
treningów, specjalnie zaprojektowana by chronić uszy

Kod
OB15/004

Kod
TB004/16

Opis
czerwona
czarna

Wykonane z bardzo lekkiego tworzywa, ergonomiczny kształt zapewnia dopasowanie do twarzy, ochrona U 400, ltr zaciemnienia kategorii 3, otwory wentylacyjne
ograniczają parowanie

Kod
OS004/17
OS006/17

Opis
czarne
żółte
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Ultralekkie kurtki biegowe

Worek sportowy

Do biegania i na rower, chronią przed wiatrem i deszczem, kaptur chowany
w kołnierz, od wewnątrz kieszonka na suwak, na zewnątrz dwie kieszenie, unisex

Niezastąpiony na najpotrzebniejsze rzeczy na zawody i treningi,
z łatwością zmieści buty, strój startowy czy bidon

Kod
KBU14/001
KBU14/002

Opis
czerwona, unisex
niebieska, unisex

Kod
WS/001

Opis
czerwony

Skarpety sportowe

Frotki sportowe

Przeznaczone do intensywnego treningu, miękki, nieuciskający szew,
mikrowłókna wzbogacone o jony srebra zapewniają naturalną równowagę skóry

Bardzo dobrze pochłaniają pot, utrzymują ciepło rozgrzanych nadgarstków,
elastyczne, nieuciskające

Kod
SS004
SC004
SK002
SK004

Opis
białe, quarter, rozm. od 35 do 47
czarne, quarter, rozm. od 35 do 47
białe, stopki, rozm. od 35 do 47
białe, stopki, rozm. od 35 do 47

Kod
FS14/001
FS16/002

Opis
czerwone
niebieskie

Bidony elastyczne

Opaski odblaskowe

Składane butelki, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego,
bez BPA, pojemność 480 ml, miękke i lekkie, po opróżnieniu można je
zrolować i schować do kieszeni, przeznaczone do wielokrotnego napełniania,
karabińczyk w zestawie

Samozaciskowe opaski odblaskowe, dostępne w dwóch kolorach,
zwiększają widoczność na słabo oświetlonej drodze

Kod
BE002/19
BE001/19

Opis
niebieski
czerwony

Kod
OO/002
OO/001

Opis
niebieska
czerwona

Akcesoria do kolców

Antypoślizgowe nakładki na buty

Kluczyk oraz uniwersalne wkręty o różnych długościach dobieranych do
odpowiedniego podłoża

Gwarantują wyjątkowe bezpieczeństwo w poruszaniu się po śliskich
nawierzchniach, takich jak lód czy zamarznięty, zbity śnieg

Kod
KS
CT-6
P-6
P-9
P-12
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Opis
kluczyk do wkrętów
wkręt 6 mm typu choinka
wkręt 6 mm typu piramida
wkręt 9 mm typu piramida
wkręt 12 mm typu piramida

Kod
IG

Opis
rozm. od S do XL

Polanik
partnere i dostawc sprz tu
dla Polskiego
wi zku ekkie Atletyki

Polanik
o c alny dostawc sprz tu
dla zeskiego
wi zku ekkie Atletyki

Polanik
sponsorem
Stowarzyszenia Bałka skic
ederac i ekkoatletycznyc

Polanik
o c alny dostawc sprz tu
dla Słowackiego
wi zku ekkie Atletyki

