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O NAS / ABOUT US

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz cennym uwagom od 
klientów, możemy przedstawić szeroki przegląd naszej ofer-
ty przeznaczonej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Od 2003 roku produkujemy materace sportowe znane 
w Polsce i w ponad 30 krajach świata, cieszące się niezmien-
nie najwyższym uznaniem wśród klientów.

Produkty oferowane przez naszą firmę są tworzone w opar-
ciu o własne rozwiązania konstrukcyjne i unowocześniane 
dzięki sugestiom nauczycieli, trenerów i indywidualnych 
użytkowników.

Wysoką jakość naszych produktów i bezpieczeństwo użyt-
kownika potwierdzają posiadane przez nas certyfikaty na 
zgodność z normami.

W związku ze znacznym wzrostem produkcji i potrzebą  
rozwoju firmy zmieniliśmy w 2019 roku siedzibę, przeno-
sząc się do obszernych i nowocześnie wyposażonych hal  
produkcyjnych i magazynowych. W nowej siedzibie urucho-
miliśmy również produkcję nowego sprzętu sportowego, 
są to wyroby do gimnastyki ogólnorozwojowej, sportowej i  
korekcyjnej. Jesteśmy w trakcie uruchamiania produktów 
do innych dyscyplin sportowych. Najwyższa jakość naszych 
usług i produktów jest i będzie naszym priorytetem.

Thanks to our experiences and valuable comments and in-
sights received from our Customers, we are able to present 
a wide offer addressed to both children and youth, as well 
as adults. 

We have been producing sports mats since 2003, which are 
well-known in Poland and in over 30 countries. Our products 
enjoy consistently high recognition among our Customers.

Our products are created based on our own design solutions 
and modernized thanks to the suggestions of athletes, train-
ers and individual users. 

The high quality and concern for the safety of users of our 
products are confirmed by certificates that comply with EU 
standards.

Due to the great interest in our products and the need for 
a significant increase in production, as well as the need to 
develop our company, in 2019 we moved our headquarters 
to spacious and modernly equipped production and ware-
house halls. In the new factory, we launched the production 
of new sports equipment, such as sport gymnastics prod-
ucts. We are also in the process of launching the production 
of other sport equipment. The highest quality of our services 
and products is and will be our priority.
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KATALOG 2021 / CATALOG 2021

NOWY KATALOG

Szanowni Pańswo!

Z ogromną radością przekazujemy w Wasze ręce katalog 
prezentujący nowoczesny i bezpieczny sprzęt, umożliwiają-
cy wyposażenie obiektów sportowych.

Dzięki doświadczonemu zespołowi oraz cennym uwa-
gom płynącym od naszych Klientów możemy przedstawić 
szeroką gamę skprzętu do gimnastyki ogólnorozwojowej,  
rehabilitacyjnej i sportowej.

Chcemy aby nasza oferta w pełni zaspokajała oczekiwania 
klientów związane z jakością i bezpieczeństwem.
W katalogu prezentujemy szeroką gamę produktów zarów-
no pod względem wymiarów jak i użytych materiałów.

Oferta nasza obejmuje między innymi:

 » 20 typów ławek gimnastycznych   
 » 28 typów drabin gimnastycznych
 » 63 typy skrzyń gimnastycznych
 » 36 typów kozłów gimnastycznych
 » 18 typów koni gimnastycznych

Pragniemy, aby nasza oferta zawarta w katalogu stała się dla 
Państwa przewdonikiem w doborze nowoczesnych i bez-
piecznych produktów sportowych, które spełnią oczekiwa-
nia przyszłych użytkowników.

Polecemy Państwu nasze produkty.
Zapraszamy do współpracy. 

NEW CATALOG 

Dear Ladies and Gentleman!

It’s with great pleasure that we would like to present a catalog 
with modern and safe equipment for sport facilities.

Thanks to our experienced team and valuable feedback from 
our customers we can present a wide range of equipment 
for general gymnastics, rehabilitation and sports.

In our catalog we present a wide range of products in terms 
of dimensions and materials used.

Our offert includes, among others:

 » 20 types of gymnastic benches    
 » 28 types of gymnastic adders
 » 63 types of gymnastic boxes
 » 36 types of gymnastic trestles
 » 18 types of gymnastic horses

We would like our offer included in the catalog to become a 
guide for you in choosing modern and safe sports products 
which will meet the expectation of future users.

We recommend you our products.
We invite you to cooperation.
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ŁAWKI GIMNASTYCZNE / GYMNASTIC BENCHES

ŁAWKI GIMNASTYCZNE POLIMAT  
- KLASYCZNY SPRZĘT GIMNASTYCZNY

POLIMAT oferuje wysokiej jakości ławki gimnastyczne wyko-
nane z klejonego drewna iglastego lub liściastego o różnych 
długościach. Są idealne do uprawiania sportów szkolnych i 
klubowych lub gimnastyki dla dzieci. Ławki gimnastycznej 
można używać na różne sposoby. Wiele ćwiczeń można 
wykonywać, jeśli zawiesisz ławkę na drabince gimnastycz-
nej lub skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki 
o szerokości 10cm może służyć jako równoważnia. Mogą 
być używane jako siedzisko dla zawodników rezerwowych w 
sporcie szkolnym. Ławka gimnastyczna tradycyjnie ma swoje 
miejsce w hali sportowej. 
W firmie POLIMAT można kupić solidne ławki z drewna igla-
stego lub liściastego. Nogi i podpora wykonane są ze spe-
cjalnej sklejki lub profili stalowych malowanych proszkowo.  
Antypoślizg zapewniają niebrudzące stopki z tworzywa, które 
również chronią podłogę hali. Na końcu blatu od dołu ławki 
znajduje się drewniany zaczep, który pozwala zawiesić ławkę 
na drabince lub skrzyni gimnastycznej.

GYMNASTIC BENCHES POLIMAT 
- CLASIC GYMNASTIC EQUIPMENT

POLIMAT offers high-quality gymnastic benches made of 
glued softwood or hardwood of various lengths. They are 
perfect for school and club sports or children’s gymnastics. 
The gymnastic bench can be used in various ways. Many 
exercises can be done if you hang the bench on a wall bars 
or vaulting boxes. In addition, the bench can be used for 
balance exercises by placing it upside down. Can be used 
as a seat for reserve players in school sports. The gymnastic 
bench traditionally has its place in a sports hall.
At POLIMAT, you can buy benches made of soft or hard 
wood. The legs and middle support are made of special ply-
wood or powder coated steel profiles. Solid legs and 4 non-
-slip feet ensure stability and protect the floor of the sports 
hall. At the end of the bench top, at the bottom, there is a 
wooden hook that allows you to hang the bench on a wall 
bars or vaulting boxes. 
At the customer’s request, we can produce gymnastic ben-
ches according to his drawings or samples.
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ŁAWKI GIMNASTYCZNE / GYMNASTIC BENCHES

ŁAWKI GIMNASTYCZNE Z NOGAMI DREWNIANYMI
GYMNASTIC BENCHES WITH WOODEN LEGS
Wykonane są z drewna klejonego iglastego, nogi i podpory środkowe 
wykonane są  z wytrzymałej sklejki liściastej i posiadają niebrudzące  
stopki ze specjalnego tworzywa sztucznego. Wsporniki drewniane 
łączące elementy ławki, usztywniają jej konstrukcję zapewniając 
stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie 
blatu, belki oraz nóg są zaokrąglone. Ławki posiadają stały zaczep 
umożliwiający zawieszanie na drabinkę lub skrzynię gimnastyczną. 
Po odwróceniu belka ławki o szerokości 10 cm i grubości 30 mm 
może służyć jako równoważnia w opcji dodatkowej do ławek można 
zamontować kółka do transportu.
Wszystkie elementy pomalowane przyjaznym dla środowiska i ludzi, 
szczególnie trwałym lakierem wodnym.  
 » Wymiary standardowe: 2; 2,5; 3; 3,5; 4 m.                 
 » Blat grubość 30 mm, szer. 250 mm.                      
 » Wys. ławki 310 mm.                                         

Ławki spełniają wymogi normy EN 913.

 

They are made of glued softwood, legs and middle supports are 
made of durable hardwood plywood and have non-marking feet 
made of special plastic .
Wooden brackets connecting the elements of the bench, stiffen its 
structure, ensuring stability and safety of use. All edges of the top, 
beam and legs are rounded . The benches have one hook that allows 
it to be hung on the rung of a wall bars or in the opening of the vault-
ing boxes.
When turned bench over, the beam of the bench, 100 mm wide, 30 
mm thick, can be used as a balance for exercises.
All elements are painted environmentally and people friendly, espe-
cially durable water-based varnish.
 » Standard dimensions: 2; 2,5; 3; 3,5; 4 m.                 
 » Bench top 30 mm thick, 250 mm wide.                      
 » Bench height310 mm.                                         

The benches meet the requirements of EN 913.

KOD/CODE

LG-2002531-NSL-B

LG-2502531-NSL-B

LG-3002531-NSL-B

LG-3502531-NSL-B

LG-4002531-NSL-B

2,0m          szt/pc

2,5m          szt/pc

3,0m          szt/pc

3,5m          szt/pc

4,0m          szt/pc
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ŁAWKI GIMNASTYCZNE / GYMNASTIC BENCHES

ŁAWKI GIMNASTYCZNE Z NOGAMI DREWNIANYMI ZGODNE 
Z NORMĄ DIN 7909

GYMNASTIC BENCHES WITH WOODEN LEGS IN  
ACCORDANCE WITH DIN 7909

Wykonane są z drewna klejonego iglastego, nogi i podpory 
środkowe wykonane są  z wytrzymałej sklejki liściastej i po-
siadają  specjalne  stopki z tworzywa sztucznego. Wsporniki 
drewniane łączące elementy ławki, usztywniają jej konstruk-
cję zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploata-
cji. Wszystkie krawędzie blatu, belki oraz nóg są zaokrąglone. 
Ławki posiadają stały zaczep umożliwiający zawieszanie na 
drabinkę lub skrzynię gimnastyczną. Po odwróceniu belka 
ławki o szerokości 10 cm i grubości 60 mm może służyć 
jako równoważnia.
Wszystkie elementy pomalowane przyjaznym dla środowiska 
i ludzi, szczególnie trwałym lakierem wodnym.   
Cechą   charakterystyczną  są wymiary gabarytowe,  
wielkość, grubość blatu i belki dolnej większe niż  
standardowych ławkach. 
 » Wymiary standardowe: 2; 2,5; 3; 3,5; 4m.
 » Blat grubość 33mm, szerokość 280mm.
 » Belka grubość 60mm, szerokość 100mm.
 » Wysokość ławki 350mm.                                       
Ławki spełniają wymogi normy DIN 7909.

The POLIMAT gymnastic bench is the right bench for any-
one who is looking for high-quality and durable gymnastic 
equipment.
They are made of glued softwood, the legs and middle sup-
ports are made of durable hardwood plywood , as well as 
4 non-slip feet ensure stability and protect the floor of the 
sports hall. Wooden brackets connecting the elements of 
the bench, stiffen its structure, ensuring safe operation. The 
benches have one hook that allows it to be hung on the rung 
of a wall bars or in the opening of the vaulting boxes.  The 
bench also has rounded edges, which increases the safety 
of use. The surface of the bench is covered with a durable, 
environmentally friendly varnish.

 » Standard dimensions: 2; 2,5; 3; 3,5; 4m.
 » Bench top 33mm thick, 280mm wide.
 » Beam 60mm thick, 100mm wide.
 » Bench height 350mm.                                       
The benches meet the requirements of DIN 7909.

KOD/CODE

LGD-2002835-DI/NSL-B

LGD-2502835-DI/NSL-B

LGD-3002835-DI/NSL-B

LGD-3502835-DI/NSL-B

LGD-4002835-DI/NSL-B

2,0m          szt/pc

2,5m          szt/pc

3,0m          szt/pc

3,5m          szt/pc

4,0m          szt/pc
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ŁAWKI GIMNASTYCZNE / GYMNASTIC BENCHES

ŁAWKI GIMNASTYCZNE Z NOGAMI  Z RUR METALOWYCH 
FI20
GYMNASTIC BENCHES WITH LEGS MADE OF METAL PIPES 
DIAMETER 20
Blat oraz belka ławki wykonane są z klejonego drewna iglastego 
pomalowane przyjaznym dla środowiska, szczególnie trwałym 
lakierem wodnym. Nogi oraz podpora środkowa wykonane są 
z rurek stalowych malowanych proszkowo. Nogi wyposażo-
ne są w antypoślizgowe, niebrudzące nawierzchnię sportową  
stopki.  Ławki posiadają jeden zaczep umożliwiający zawiesze-
nie jej na szczeblu drabiny gimnastycznej lub w otworze skrzyni 
gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki o szerokości 100 
mm grubości 30 mm może służyć jako równoważnia do ćwi-
czeń.                                

 » Wymiary standardowe:2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4m.
 » Blat grubość 30mm, szer. 250mm.
 » Wys. ławki 310mm. 
Ławki spełniają wymogi normy EN 913. 

Bench top and beam  are made of glued softwood, painted 
with an environmentally friendly, especially durable water-ba-
sed varnish. The legs and the middle support are made of po-
wder coated steel tubes . The legs are equipped with non-slip 
feet , non-marking sports floors.  The benches have one hook 
that allows it to be hung on the rung of  a wall bars or in the 
opening of the vaulting boxes. When turned bench over, the 
beam of the bench, 100 mm wide, 30 mm thick, can be used 
as a balanc-e for exercises.

 » Standard dimensions: 2; 2,5; 3; 3,5; 4m.
 » Bench top 30mm thick, 250mm wide.
 » Bench height 310mm.    
The benches meet the requirements of EN 913. 

KOD/CODE

LG-2002531-DI/NMR-B

LG-2502531-DI/NMR-B

LG-3002531-DI/NMR-B

LG-3502531-DI/NMR-B

LG-4002531-DI/NMR-B

2,0m          szt/pc

2,5m          szt/pc

3,0m          szt/pc

3,5m          szt/pc

4,0m          szt/pc
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ŁAWKI GIMNASTYCZNE / GYMNASTIC BENCHES

ŁAWKI GIMNASTYCZNE Z NOGAMI  Z PROFILU METALOWEGO 
Z KÓŁKAMI DO TRANSPORTU

GYMNASTIC BENCHES WITH METAL LEGS FROM THE PROFILE 
AND TRANSPORT WHEELS

KOD/CODE

LG-2002531-DI-NMP-B

LG-2502531-DI-NMP-B

LG-3002531-DI-NMP-B

LG-3502531-DI-NMP-B

LG-4002531-DI-NMP-B

2,0m          szt/pc

2,5m          szt/pc

3,0m          szt/pc

3,5m          szt/pc

4,0m          szt/pc

Blat oraz belka ławki wykonane są z klejonego drewna igla-
stego pomalowane przyjaznym dla środowiska, szczególnie 
trwałym lakierem wodnym. Nogi oraz podpora środkowa 
wykonane są z profili stalowych malowanych proszkowo.  
Jedna z nóg wykonana z profilu stalowego wyposażona jest 
w kółka do transportu. Nogi wyposażone są w antypośli-
zgowe, niebrudzące nawierzchnię sportową stopki.  Ławki  
posiadają jeden zaczep umożliwiający zawieszanie jej na 
szczeblu drabiny gimnastycznej lub w otworze skrzyni gim-
nastycznej. Po odwróceniu, belka ławki o szerokości 100 
mm grubości 30 mm może służyć jako równoważnia do 
ćwiczeń.

 » Wymiary standardowe: 2; 2,5; 3; 3,5; 4m.
 » Blat grubość 30mm, szerokość 250mm.
 »  Wysokość ławki 310mm.                                       
Ławki spełniają wymogi normy EN 913.

Bench top and beam  are made of glued softwood, painted 
with an environmentally friendly, especially durable water-
-based varnish. The legs and the middle support are made 
of powder coated steel profiles. The legs are equipped with 
non-slip feet, non-marking sports floors. One of the legs is 
equipped with wheels for transport.
The benches have one hook that allows it to be hung on the 
rung of  a wall bars or in the opening of the vaulting boxes. 
When turned bench over, the beam of the bench, 100 mm 
wide, 30 mm thick, can be used as a balance for exercises.

 » Standard dimensions: 2; 2,5; 3; 3,5; 4m.
 » Bench top 30mm thick, 250mm wide.
 » Bench height 310mm.                                       
The benches meet the requirements of EN 913.
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DRABINY GIMNASTYCZNE / GYMNASTIC WALL BARS

DRABINY GIMNASTYCZNE POLIMAT - 
KLASYCZNY SPRZĘT GIMNASTYCZNY

Jedno i dwupolowe drabiny gimnastyczne POLIMAT to 
sprzęt przeznaczony  do szerokiej gamy ćwiczeń gimna-
stycznych zwiększających kondycję, sprawności i wytrzy-
małości. Odpowiednie do użytku w salach gimnastycznych, 
siłowniach, gabinetach rehabilitacyjnych i  pomieszczeniach 
domowych. Wyjątkowo ergonomiczny owalny kształt szcze-
bli  zapewnia dobry  uchwyt podczas ćwiczeń. Pierwszy i 
trzeci szczebel od góry lekko wystaje. Idealnie nadają się do 
odciążenia kręgosłupa i ćwiczeń z wykorzystaniem własnej 
masy ciała. W połączeniu z drążkiem zawieszanym na dra-
bince są idealnym urządzeniem treningowym do podciąga-
nia i ćwiczeń rozciągających.
Drabiny gimnastyczne POLIMAT wykonane są z wyso-
kiej jakości drewna iglastego lub liściastego. Powierzchnia 
drabinek pokryta jest trwałym, przyjaznym dla środowiska  
lakierem. 
Boki  wykonane  z litego drewna  iglastego lub liściastego. 
Szczeble wykonane z drewna bukowego lub jesionowego.
Niezależnie, czy w halach sportowych, na siłowniach, czy 
do użytku domowego, drabinki są idealne  do użytku w po-
mieszczeniach. 

POLIMAT WALL BARS - CLASIC GYMNASTIC 
EQUIPMENT

One and two-section POLIMAT wall bars are equipment de-
signed for a wide range of gymnastic exercises increasing 
condition, fitness and endurance. Suitable for use in gyms, 
rehabilitation, fitness and at home. The ergonomic, oval sha-
pe of the rungs ensures good grip during exercise.
The 1st and 3rd rung from the top protrude slightly. They 
are ideal for relieving the spine and exercising using your 
own body weight. In combination with a bar hanging on a 
wall bar, they are an ideal device for pulling and stretching  
exercises.
POLIMAT wall bars are made of high-quality softwood or har-
dwood. The surface of the wall bars is covered with a dura-
ble, environmentally friendly varnish.
The sides are made of solid softwood or hardwood.
Rungs made of beech or ash wood. Whether in sports halls, 
gyms or at home, the wall bars are perfect for indoor use.
At the customer’s request, we can produce wall bars accor-
ding to his drawings or samples.
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DRABINY GIMNASTYCZNE / GYMNASTIC WALL BARS

DRABINY GIMNASTYCZNE ZGODNE Z NORMĄ EN 913  
I EN 12346

GYMNASTIC WALL BARS IN ACCORDANCE WITH EN 913 AND 
EN 12346

Szerokość drabin: pojedynczej 90 cm; podwójnej 180 cm.
Boki drabin wykonane z klejonego drewna iglastego. 
Szczeble wykonane z drewna bukowego. Powierzchnia  
drabin pokryta jest trwałym, przyjaznym dla środowiska  
lakierem wodnym.        
Boki drabin: szerokość 100 mm, grubość 30mm.
Szczeble o przekroju owalnym 43x33 mm.

Wall bars width: single 90 cm; double 180 cm.
The sides of the wall bars are made of glued softwood.
Rungs made of beech wood. The surface of the ladders is 
covered with a durable, environmentally friendly varnish.
Dimensions:
Wall bar sides: 100 mm wide, 30 mm thick.
Rungs with an oval cross-section 43x33 mm.

KOD/CODE

DG-2209010-BI/SB-B

DG-2509010-BI/SB-B

DG-2609010-BI/SB-B

DG-3009010-BI/SB-B

2,2 x 0,9m           13 szczebli/bars          szt/pc

2,5 x 0,9m           15 szczebli/bars          szt/pc

2,6 x 0,9m           16 szczebli/bars          szt/pc

3,0 x 0,9m           19 szczebli/bars          szt/pc

KOD/CODE

DG-22018010-BI/SB-B

DG-25018010-BI/SB-B

DG-26018010-BI/SB-B

DG-30018010-BI/SB-B

2,2 x 1,8m           13 szczebli/bars          szt/pc

2,5 x 1,8m           15 szczebli/bars          szt/pc

2,6 x 1,8m           16 szczebli/bars          szt/pc

3,0 x 1,8m           19 szczebli/bars          szt/pc
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DRABINY GIMNASTYCZNE / GYMNASTIC WALL BARS

DRABINY REHABILITACYJNE ZGODNE Z NORMĄ EN 913
REHABILITATION WALL BARS IN ACCORDANCE WITH THE 
EN 913
Szerokość drabin: pojedynczej 90 cm; podwójnej 180 cm.
Boki drabin wykonane z klejonego drewna iglastego. 
Szczeble wykonane z drewna bukowego. Powierzchnia dra-
bin pokryta jest trwałym, przyjaznym dla środowiska lakierem 
wodnym.    
Boki drabin: szerokość 100 mm, grubość 30mm .
Szczeble o przekroju owalnym 43x33 mm .

Wall bar width: single 90 cm; double 180 cm.
The sides of the wall bars are made of glued softwood.
Rungs made of beech wood. The surface of the wall bars is 
covered with a durable, environmentally friendly varnish.
Wall bar sides: 100 mm wide, 30 mm thick.
Rungs with an oval cross-section 43x33 mm.

KOD/CODE

DH-2209010-BI/SB-B

DH-2509010-BI/SB-B

DH-2609010-BI/SB-B

DH-3009010-BI/SB-B

2,2 x 0,9m           15 szczebli/bars          szt/pc

2,5 x 0,9m           17 szczebli/bars          szt/pc

2,6 x 0,9m           18 szczebli/bars          szt/pc

3,0 x 0,9m           21 szczebli/bars          szt/pc

KOD/CODE

DH-22018010-BI/SB-B

DH-25018010-BI/SB-B

DH-26018010-BI/SB-B

DH-30018010-BI/SB-B

2,2 x 1,8m           15 szczebli/bars          szt/pc

2,5 x 1,8m           17 szczebli/bars          szt/pc

2,6 x 1,8m           18 szczebli/bars          szt/pc

3,0 x 1,8m           21 szczebli/bars          szt/pc



12 · www.polimat-sport.pl

DRABINY GIMNASTYCZNE ZGODNE Z NORMĄ DIN 7909  
- SZCZEBLE BUKOWE

GYMNASTIC WALL BARS, BEECH WOOD RUNGS IN  
ACCORDANCE WITH DIN 7909

Szerokość drabin: pojedynczej 100 cm; podwójnej 200 cm.
Boki drabin wykonane z klejonego drewna iglastego. 

Szczeble wykonane z drewna bukowego.  
Powierzchnia drabin pokryta jest trwałym, 

 przyjaznym dla środowiska lakierem.       
Boki drabin: szerokość 140 mm, grubość 35mm.

Szczeble o przekroju owalnym 43x33 mm.

 
 

Wall bar width: single 100 cm; double 200 cm.
The sides of the wall bars are made of glued softwood.

Rungs made of beech wood. The surface of the wall bars is 
covered with a durable, environmentally friendly varnish.

Wall bar sides: 140 mm wide, 35 mm thick.
Rungs with an oval cross-section 43x33 mm.

DRABINY GIMNASTYCZNE / GYMNASTIC WALL BARS

KOD/CODE

DGD-23010014-BI/SB-B

DGD-26010014-BI/SB-B

DGD-28010014-BI/SB-B

2,3 x 2,0m           14 szczebli/bars          szt/pc

2,6 x 2,0m           16 szczebli/bars          szt/pc

2,8 x 2,0m           17 szczebli/bars          szt/pc

KOD/CODE

DGD-23010014-BI/SB-B

DGD-26010014-BI/SB-B

DGD-28010014-BI/SB-B

2,3 x 1,0m           14 szczebli/bars          szt/pc

2,6 x 1,0m           16 szczebli/bars          szt/pc

2,8 x 1,0m           17 szczebli/bars          szt/pc

szczeble jesion / szczeble buk
ash rungs  / beech rungs
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DRABINY GIMNASTYCZNE ZGODNE Z NORMĄ DIN 7909 - 
SZCZEBLE JESIONOWE
GYMNASTIC WALL BARS, ASH WOOD RUNGS IN  
ACCORDANCE WITH DIN 7909

DRABINY GIMNASTYCZNE / GYMNASTIC WALL BARS

Szerokość drabin: pojedynczej 100 cm; podwójnej 200 cm.
Boki drabin wykonane z klejonego drewna iglastego. 
Szczeble wykonane z drewna jesionowego. Powierzch-
nia drabin pokryta jest trwałym, przyjaznym dla środowiska  
lakierem wodnym.       
Boki drabin: szerokość 140 mm, grubość 35mm .
Szczeble o przekroju owalnym 43x33 mm.

Wall bar width: single 100 cm; double 200 cm.
The sides of the wall bars are made of glued softwood.
Rungs made of ash wood. The surface of the wall bars is co-
vered with a durable, environmentally friendly varnish.
Wall bar sides: 140 mm wide, 35 mm thick.
Rungs with an oval cross-section 43x33 mm.

KOD/CODE

DGD-23010014-BI/SJ-B

DGD-26010014-BI/SJ-B

DGD-28010014-BI/SJ-B

2,3 x 2,0m           14 szczebli/bars          szt/pc

2,6 x 2,0m           16 szczebli/bars          szt/pc

2,8 x 2,0m           17 szczebli/bars          szt/pc

KOD/CODE

DGD-23010014-BI/SJ-B

DGD-26010014-BI/SJ-B

DGD-28010014-BI/SJ-B

2,3 x 1,0m           14 szczebli/bars          szt/pc

2,6 x 1,0m           16 szczebli/bars          szt/pc

2,8 x 1,0m           17 szczebli/bars          szt/pc

szczeble jesion / szczeble buk
ash rungs  / beech rungs
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DRABINY GIMNASTYCZNE / GYMNASTIC WALL BARS

ZESTAW MONTAŻOWY 1
Zestaw montażowy do drabin gimnastycznych- 4 sztuki  
(do drabin pojedynczych do wysokości 260cm)
Zestaw montażowy do drabin gimnastycznych- 6 sztuk  
(do drabiny pojedynczej o wysokości 280-300cm  
i podwójnej do wysokości-260cm)
Zestaw montażowy do drabin gimnastycznych- 9 sztuk  
(do drabiny podwójnej o wysokości 280-300cm) 
MOUNTING SET 1 
Mounting set for wall bars - 4 pieces (for single wall bars up 
to 260 cm high) 
Mounting set for wall bars - 6 pieces (for single wall bars up 
to 280-300 cm high and double wall bars 260 cm high)
Mounting set for wall bars - 9 pieces (for double wall bars 
280 - 300 cm high)

ZESTAW MONTAŻOWY 2 
Łącznik montażowy metalowy, kształt litery „T”,  
dł. 25/30/35 cm. 
MOUNTING SET 2 
Wall - bar brackest „T” - shaped, lenght 25/30/35 cm.

AKCESORIA MONTAŻOWE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE
MOUNTING ACCESSORIES AND ADDITIONAL EQUIPMENT

KOD/CODE 1
ZM4MD

ZM6MD

ZM9MD

4 szt/pc           

6 szt/pc           

9 szt/pc          

KOD/CODE 2

LMDT25

LMDT30

LMDT35

szt/pc           

szt/pc           

szt/pc          

ZJEŻDŻALNIA DO ZAWIESZANIA NA DRABINCE 
- dł. 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 m, szer. 45 cm
BALANCE GANGWAY 

- lenght 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 m, width 45 cm

DRABINKA DO WSPINANIA ZAWIESZANA NA DRABINCE 
- dł. 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 m, szer. 45 cm
CLIMBING WALL BAR FOR HANGING

- lenght 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 m, width 45 cm

KOD/CODE

DR-D-150458-SL

DR-D-200458-SL

DR-D-250458-SL

DR-D-300458-SL

1,5m szt/pc           

2,0m szt/pc           

2,5m szt/pc          

3,0m szt/pc           

KOD/CODE

ZJ-D-150458-SL

ZJ-D-200458-SL

ZJ-D-250458-SL

ZJ-D-300458-SL

1,5m szt/pc           

2,0m szt/pc           

2,5m szt/pc          

3,0m szt/pc           
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SKRZYNIE GIMNASTYCZNE / VAULTING BOXES

SKRZYNIE GIMNASTYCZNE POLIMAT  
- SKOŚNE / PROSTE

Skrzynia gimnastyczna jest przyrządem przeznaczonym do 
wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych i powinna znaj-
dować  się   na  wyposażeniu sal gimnastycznych i sporto-
wych. Skrzynie gimnastyczne POLIMAT, skośne lub proste, 
wykonane są z najwyższej jakości materiałów, segmenty 
skrzyń wykonane ze sklejki liściastej 18 mm, narożniki i czopy 
z twardego drewna bukowego. Najwyższą sztywność każ-
dego segmentu zapewnia łączenie poszczególnych jego 
elementów poprzez klejenie i skręcanie. Stabilność całej 
skrzyni zapewniają pasowne czopy o specjalnym kształcie.  
Powierzchnia zewnętrzna jest lakierowana lakierami eko-
logicznymi co daje dużą gładkość i nie stwarza zagrożenia 
dla użytkowników. Górny segment skrzyni zakończony jest 
poduszką z odpowiedniej gęstości pianką która może być 
pokryta  w zależności od oczekiwań klienta, sztuczną skórą, 
skórą naturalną meblową lub specjalną grubą skórą naturalną 
która jest naturalnie wyprawiana. Skrzynia wyposażona jest w 
antypoślizgowe stopki dające stabilność podczas ćwiczeń i 
zabezpieczające nawierzchnię sportową przed uszkodzenia-
mi. Skrzynie dostępne w dwóch wersjach:                                                

 » z wózkiem czterokołowym z kółkami skrętnymi, 
ułatwiającymi transport,

 » bez wózka                                                                          

POLIMAT VAULTING BOXES  
- TRAPEZOIDAL / STRAIGHT

The vaulting box is a device intended for general develop-
ment exercises and should be part of the equipment of gyms 
and sports halls.
POLIMAT vaulting boxes, trapezoid or straight, are made of 
the highest quality materials, box segments are made of 18 
mm hardwood plywood, corners and pivots made of hard 
wood. The highest stiffness of each segment is ensured by 
joining its individual elements by gluing and twisting. The sta-
bility of the  box is ensured by specially shaped pivots. The  
surface is varnished with ecological varnishes, which gives 
high smoothness and poses no risk to users. The upper seg-
ment of the box is finished with foam, which, depending on 
the customer’s expectations, can be covered with artificial 
leather, natural leather for furniture or special thick natural 
leather which is naturally tanned. 
  The box is equipped with non-slip feet that ensure stability 
during exercise and protect the sports surface against dama-
ge. The boxes are available in two versions:

 » with a four-wheel trolley with swivel wheels for easy 
transport,

 » without a trolley                                                                          

Opcjonalnie skrzynie posiadają dodatkowe otwory w  
ściankach czołowych i dłuższych bokach w celu przymo-
cowania ławek, drabinek lub innych przyrządów gimnas-
tycznych. Skrzynie POLIMAT produkowane są zgodnie z 
normą EN 916 i DIN 7908.

Optionally, the boxes have additional holes in the front walls 
and long sides to attach benches, ladder or other gymnastic 
equpiment. POLIMAT boxes are manufactured in accord-
ance with the EN 916 i DIN 7908.
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SKRZYNIE GIMNASTYCZNE / VAULTING BOXES

SKRZYNIE SKOŚNE 7-CZĘŚCIOWE
7-PIECE TRAPEZOID VAULTING BOXES

Wymiary całkowite:
 » Długość: 135 cm,
 » Szerokość: 75/50 cm,
 »  Wysokość: 122 cm,   
 » Część tapicerowana: 135x50x6 cm                                   

Dimensions:
 » Lenght: 135 cm,
 » Widht: 75/50 cm,
 »  Height: 122 cm,
 » Upholstered part: 135x50x6 cm                                       

KOD/CODE

SG7-13575/50122-SLNB/SS-B

SG7-13575/50122-SLNB/W/SS-B

SG7-13575/50122-SLNB/SM-B

SG7-13575/50122-SLNB/W/SM-B

SG7-13575/50122-SLNB/SN-B

SG7-13575/50122-SLNB/W/SN-B

bez wózka / sztuczna skóra

z wózkiem / sztuczna skóra

bez wózka / skóra naturalna meblowa

z wózkiem / skóra naturalna meblowa

bez wózka / skóra naturalna

z wózkiem / skóra naturalna

          szt

          szt

          szt

          szt

          szt

          szt

KOD/CODE

SG7-13575/50122-SLNB/SS-B

SG7-13575/50122-SLNB/W/SS-B

SG7-13575/50122-SLNB/SM-B

SG7-13575/50122-SLNB/W/SM-B

SG7-13575/50122-SLNB/SN-B

SG7-13575/50122-SLNB/W/SN-B

without roller system / artificial leather

with roller system / artificial leather

without roller system / natural leat. furniture

with roller system / natural leat. furniture

without roller system / natural leather

with roller system / natural leather

pc

pc

pc

pc

pc

pc
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SKRZYNIE GIMNASTYCZNE / VAULTING BOXES

SKRZYNIE SKOŚNE 5-CZĘŚCIOWE 
5-PIECE TRAPEZOID VAULTING BOXES  

KOD/CODE

SG5-13575/50110-SLNB/SS-B

SG5-13575/50110-SLNB/W/SS-B

SG5-13575/50110-SLNB/SM-B

SG5-13575/50110-SLNB/W/SM-B

SG5-13575/50110-SLNB/SN-B

SG5-13575/50110-SLNB/W/SN-B

bez wózka / sztuczna skóra

z wózkiem / sztuczna skóra

bez wózka / skóra naturalna meblowa

z wózkiem / skóra naturalna meblowa

bez wózka / skóra naturalna

z wózkiem / skóra naturalna

          szt

          szt

          szt

          szt

          szt

          szt

KOD/CODE

SG5-13575/50110-SLNB/SS-B

SG5-13575/50110-SLNB/W/SS-B

SG5-13575/50110-SLNB/SM-B

SG5-13575/50110-SLNB/W/SM-B

SG5-13575/50110-SLNB/SN-B

SG5-13575/50110-SLNB/W/SN-B

without roller system / artificial leather

with roller system / artificial leather

without roller system / natural leat. furniture

with roller system / natural leat. furniture

without roller system / natural leather

with roller system / natural leather

pc

pc

pc

pc

pc

pc

Wymiary całkowite:
 » Długość: 135 cm,
 » Szerokość: 75/50 cm,
 »  Wysokość: 110 cm,   
 » Część tapicerowana: 135x50x6 cm                                   

Dimensions:
 » Lenght: 135 cm,
 » Widht: 75/50 cm,
 »  Height: 110 cm,
 » Upholstered part: 135x50x6 cm                                       
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SKRZYNIE GIMNASTYCZNE / VAULTING BOXES

SKRZYNIE SKOŚNE 5-CZĘŚCIOWE
5-PIECE TRAPEZOID VAULTING BOXES

Wymiary całkowite:
 » Długość: 82 cm,
 » Szerokość: 64/45 cm,
 »  Wysokość: 87 cm,   
 » Część tapicerowana: 82x45 cm                                   

Dimensions:
 » Lenght: 82cm,
 » Widht: 64/45 cm,
 »  Height: 87 cm,
 » Upholstered part: 82x45 cm                                       

KOD/CODE

SG5-8264/4587-SLNB/SS-B

SG5-8264/4587-SLNB/SM-B

SG5-8264/4587-SLNB/SN-B

bez wózka / sztuczna skóra

bez wózka / skóra naturalna meblowa

bez wózka / skóra naturalna 

KOD/CODE

SG5-8264/4587-SLNB/SS-B

SG5-8264/4587-SLNB/SM-B

SG5-8264/4587-SLNB/SN-B

without roller system / artificial leather

without roller system / artificial leat. furniture

without roller system / natural leather

          szt

pc

          szt

          szt

pc

pc
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SKRZYNIE GIMNASTYCZNE / VAULTING BOXES

SKRZYNIE SKOŚNE 5-CZĘŚCIOWE EKO
5-PIECE TRAPEZOID VAULTING BOXES  ECO 

Wymiary całkowite:
 » Długość: 130 cm,
 » Szerokość: 75/45 cm,
 »  Wysokość: 110 cm,   
 » Część tapicerowana: 130x45x6 cm                                   

Dimensions:
 » Lenght: 130cm,
 » Widht: 75/45 cm,
 »  Height: 110 cm,
 » Upholstered part: 130x45x6 cm                                       

KOD/CODE

SGE5-13075/45110-PSNM/SK-B

SGE5-13075/45110-PSNM/W/SK-B

SGE5-13075/45110-PSNM/SM-B

SGE5-13075/45110-PSNM/W/SM-B

bez wózka / skaj

z wózkiem / skaj

bez wózka / skóra naturalna meblowa

          szt

          szt

          szt

z wózkiem / skóra naturalna meblowa          szt

KOD/CODE

SGE5-13075/45110-PSNM/SK-B

SGE5-13075/45110-PSNM/W/SK-B

SGE5-13075/45110-PSNM/SM-B

SGE5-13075/45110-PSNM/W/SM-B

without roller system / skay

with roller system / skay

without roller system / natural leat. furni.

          pc

          pc

          pc

with roller system / natural leat. furniture           pc
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SKRZYNIE GIMNASTYCZNE / VAULTING BOXES

SKRZYNIE PROSTE 6-CZĘŚCIOWE
6-PIECE STRAIGHT VAULTING BOXES

KOD/CODE

SG6-15050110-SLNB/SS-B

SG6-15050110-SLNB/W/SS-B

SG6-15050110-SLNB/SM-B

SG6-15050110-SLNB/W/SM-B

SG6-15050110-SLNB/SN-B

SG6-15050110-SLNB/W/SN-B

bez wózka / sztuczna skóra

z wózkiem / sztuczna skóra

bez wózka / skóra naturalna meblowa

z wózkiem / skóra naturalna meblowa

bez wózka / skóra naturalna

z wózkiem / skóra naturalna

          szt

          szt

          szt

          szt

          szt

          szt

KOD/CODE

SG6-15050110-SLNB/SS-B

SG6-15050110-SLNB/W/SS-B

SG6-15050110-SLNB/SM-B

SG6-15050110-SLNB/W/SM-B

SG6-15050110-SLNB/SN-B

SG6-15050110-SLNB/W/SN-B

without roller system / artificial leather

with roller system / artificial leather

without roller system / natural leat. furniture

with roller system / natural leat. furniture

without roller system / natural leather

with roller system / natural leather

pc

pc

pc

pc

pc

pc

Wymiary całkowite:
 » Długość: 150 cm,
 » Szerokość: 50 cm,
 »  Wysokość: 110 cm,   
 » Część tapicerowana: 150x50x6 cm                                   

Dimensions:
 » Lenght: 150 cm,
 » Widht: 50 cm,
 »  Height: 110 cm,
 » Upholstered part: 150x50x6 cm                                       
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SKRZYNIE GIMNASTYCZNE / VAULTING BOXES

SKRZYNIE PROSTE 5-CZĘŚCIOWE 
5-PIECE STRAIGHT VAULTING BOXES  

KOD/CODE

SG5-15050110-SLNB/SS-B

SG5-15050110-SLNB/W/SS-B

SG5-15050110-SLNB/SM-B

SG5-15050110-SLNB/W/SM-B

SG5-15050110-SLNB/SN-B

SG5-15050110-SLNB/W/SN-B

bez wózka / sztuczna skóra

z wózkiem / sztuczna skóra

bez wózka / skóra naturalna meblowa

z wózkiem / skóra naturalna meblowa

bez wózka / skóra naturalna

z wózkiem / skóra naturalna

          szt

          szt

          szt

          szt

          szt

          szt

KOD/CODE

SG5-15050110-SLNB/SS-B

SG5-15050110-SLNB/W/SS-B

SG5-15050110-SLNB/SM-B

SG5-15050110-SLNB/W/SM-B

SG5-15050110-SLNB/SN-B

SG5-15050110-SLNB/W/SN-B

without roller system / artificial leather

with roller system / artificial leather

without roller system / natural leat. furniture

with roller system / natural leat. furniture

without roller system / natural leather

with roller system / natural leather

pc

pc

pc

pc

pc

pc

Wymiary całkowite:
 » Długość: 150 cm,
 » Szerokość: 50 cm,
 »  Wysokość: 110 cm,   
 » Część tapicerowana: 150x50x6 cm                                   

Dimensions:
 » Lenght: 150 cm,
 » Widht: 50 cm,
 »  Height: 110 cm,
 » Upholstered part: 150x50x6 cm                                       
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SKRZYNIE GIMNASTYCZNE / VAULTING BOXES

SKRZYNIE PROSTE 5-CZĘŚCIOWE MAŁE
SMALL 5-PIECE STRAIGHT VAULTING BOXES

KOD/CODE

SG5-1255090-SLNB/SS-B

SG5-1255090-SLNB/W/SS-B

SG5-1255090-SLNB/SM-B

SG5-1255090-SLNB/W/SM-B

SG5-1255090-SLNB/SN-B

SG5-1255090-SLNB/W/SN-B

bez wózka / sztuczna skóra

z wózkiem / sztuczna skóra

bez wózka / skóra naturalna meblowa

z wózkiem / skóra naturalna meblowa

bez wózka / skóra naturalna

z wózkiem / skóra naturalna

KOD/CODE

SG5-1255090-SLNB/SS-B

SG5-1255090-SLNB/W/SS-B

SG5-1255090-SLNB/SM-B

SG5-1255090-SLNB/W/SM-B

SG5-1255090-SLNB/SN-B

SG5-1255090-SLNB/W/SN-B

without roller system / artificial leather

with roller system / artificial leather

without roller system / natural leat. furniture

with roller system / natural leat. furniture

without roller system / natural leather

with roller system / natural leather

Wymiary całkowite:
 » Długość: 125 cm,
 » Szerokość: 50 cm,
 »  Wysokość: 90 cm,   
 » Część tapicerowana: 125x50x6 cm                                   

Dimensions:
 » Lenght: 150 cm,
 » Widht: 50 cm,
 »  Height: 110 cm,
 » Upholstered part: 125x50x6 cm                                       

          szt

pc

          szt

          szt

          szt

          szt

          szt

pc

pc

pc

pc

pc
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SKRZYNIE GIMNASTYCZNE / VAULTING BOXES

SKRZYNIE PROSTE 4-CZĘŚCIOWE 
4-PIECE STRAIGHT VAULTING BOXES  

KOD/CODE

SG4-1005070-SLNB/SS-B

SG4-1005070-SLNB/W/SS-B

SG4-1005070-SLNB/SM-B

SG4-1005070-SLNB/W/SM-B

SG4-1005070-SLNB/SN-B

SG4-1005070-SLNB/W/SN-B

bez wózka / sztuczna skóra

z wózkiem / sztuczna skóra

bez wózka / skóra naturalna meblowa

z wózkiem / skóra naturalna meblowa

bez wózka / skóra naturalna

z wózkiem / skóra naturalna

KOD/CODE

SG4-1005070-SLNB/SS-B

SG4-1005070-SLNB/W/SS-B

SG4-1005070-SLNB/SM-B

SG4-1005070-SLNB/W/SM-B

SG4-1005070-SLNB/SN-B

SG4-1005070-SLNB/W/SN-B

without roller system / artificial leather

with roller system / artificial leather

without roller system / natural leat. furniture

with roller system / natural leat. furniture

without roller system / natural leather

with roller system / natural leather

Wymiary całkowite:
 » Długość: 100 cm,
 » Szerokość: 50 cm,
 »  Wysokość: 70 cm,   
 » Część tapicerowana: 100x50x6 cm                                   

Dimensions:
 » Lenght: 100 cm,
 » Widht: 50 cm,
 »  Height: 70 cm,
 » Upholstered part: 100x50x6 cm                                       

          szt

pc

          szt

          szt

          szt

          szt

          szt

pc

pc

pc

pc

pc



24 · www.polimat-sport.pl

SKRZYNIE GIMNASTYCZNE / VAULTING BOXES

SKRZYNIE PROSTE 3-CZĘŚCIOWE
3-PIECE STRAIGHT VAULTING BOXES

KOD/CODE

SG3-1005070-SLNB/SS-B

SG3-1005070-SLNB/W/SS-B

SG3-1005070-SLNB/SM-B

SG3-1005070-SLNB/W/SM-B

SG3-1005070-SLNB/SN-B

SG3-1005070-SLNB/W/SN-B

bez wózka / sztuczna skóra

z wózkiem / sztuczna skóra

bez wózka / skóra naturalna meblowa

z wózkiem / skóra naturalna meblowa

bez wózka / skóra naturalna

z wózkiem / skóra naturalna

KOD/CODE

SG3-1005070-SLNB/SS-B

SG3-1005070-SLNB/W/SS-B

SG3-1005070-SLNB/SM-B

SG3-1005070-SLNB/W/SM-B

SG3-1005070-SLNB/SN-B

SG3-1005070-SLNB/W/SN-B

without roller system / artificial leather

with roller system / artificial leather

without roller system / natural leat. furniture

with roller system / natural leat. furniture

without roller system / natural leather

with roller system / natural leather

Wymiary całkowite:
 » Długość: 100 cm,
 » Szerokość: 50 cm,
 »  Wysokość: 70 cm,   
 » Część tapicerowana: 100x50x6 cm                                   

Dimensions:
 » Lenght: 100 cm,
 » Widht: 50 cm,
 »  Height: 70 cm,
 » Upholstered part: 100x50x6 cm                                       

          szt

pc

          szt

          szt

          szt

          szt

          szt

pc

pc

pc

pc

pc
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SKRZYNIE GIMNASTYCZNE / VAULTING BOXES

SKRZYNIE PROSTE 3-CZĘŚCIOWE - MAŁE
3-PIECE STRAIGHT VAULTING BOXES  - SMALL

KOD/CODE

SG3-705040-SLNB/SS-B

SG3-705040-SLNB/SM-B

SG3-705040-SLNB/SN-B

bez wózka / sztuczna skóra

bez wózka / skóra naturalna meblowa

bez wózka / skóra naturalna 

KOD/CODE

SG3-705040-SLNB/SS-B

SG3-705040-SLNB/SM-B

SG3-705040-SLNB/SN-B

without roller system / artificial leather

without roller system / artificial leat. furinture

without roller system / natural leather

          szt

pc

          szt

          szt

pc

pc

Wymiary całkowite:
 » Długość: 70 cm,
 » Szerokość: 50 cm,
 »  Wysokość: 40 cm,   
 » Część tapicerowana: 70x50x6 cm                                   

Dimensions:
 » Lenght: 70 cm,
 » Widht: 50 cm,
 »  Height: 40 cm,
 » Upholstered part: 70x50x6 cm                                       
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SKRZYNIE GIMNASTYCZNE / VAULTING BOXES

SKRZYNIE PROSTE 1-CZĘŚCIOWE
1-PIECE STRAIGHT VAULTING BOXES

KOD/CODE

SG1-503030-SLNB/SS-B

SG1-503030-SLNB/SM-B

SG1-503030-SLNB/SN-B

bez wózka / sztuczna skóra

bez wózka / skóra naturalna meblowa

bez wózka / skóra naturalna 

KOD/CODE

SG1-503030-SLNB/SS-B

SG1-503030-SLNB/SM-B

SG1-503030-SLNB/SN-B

without roller system / artificial leather

without roller system / artificial leat. furinture

without roller system / natural leather

          szt

pc

          szt

          szt

pc

pc

Wymiary całkowite:
 » Długość: 60 cm,
 » Szerokość: 40 cm,
 »  Wysokość: 40 cm,   
 » Część tapicerowana: 60x40x6 cm                                   

Dimensions:
 » Lenght: 60 cm,
 » Widht: 40 cm,
 »  Height: 40 cm,
 » Upholstered part: 60x40x6 cm                                       

KOD/CODE

SG1-604040-SLNB/SS-B

SG1-604040-SLNB/SM-B

SG1-604040-SLNB/SN-B

bez wózka / sztuczna skóra

bez wózka / skóra naturalna meblowa

bez wózka / skóra naturalna 

KOD/CODE

SG1-604040-SLNB/SS-B

SG1-604040-SLNB/SM-B

SG1-604040-SLNB/SN-B

without roller system / artificial leather

without roller system / artificial leat. furniture

without roller system / natural leather

          szt

pc

          szt

          szt

pc

pc

Wymiary całkowite:
 » Długość: 50 cm,
 » Szerokość: 30 cm,
 »  Wysokość: 30 cm,   
 » Część tapicerowana: 50x30x6 cm                                   

Dimensions:
 » Lenght: 50 cm,
 » Widht: 30 cm,
 »  Height: 30 cm,
 » Upholstered part: 50x30x6 cm                                       
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KOZŁY GIMNASTYCZNE / VAULTING BUCKS

KOZŁY GIMNASTYCZNE POLIMAT

Kozły gimnastyczne to klasyczne przyrządy gimnastycz-
ne w sportach szkolnych i klubowych, nie powinno ich też  
zabraknąć w dobrze wyposażonej siłowni. Kozły gimna-
styczne służą do wykonywania różnego rodzaju przeskoków. 
Dobrze skonstruowany i wytrzymały korpus wyścielony jest 
wysokogatunkową pianką wtórnie spienioną o odpowiedniej  
gęstości, a pokryty może być sztuczną skórą,  
skórą naturalną meblową lub skórą naturalną.

Podstawa wykonana jest z profili stalowych, malowanych 
proszkowo i niklowanych, co umożliwia regulację wysokości 
od 90 do 135cm, 100 do 150cm, lub 110 do 170cm, skokowo 
co 5 cm.
Nogi podstawy mogą również być obłożone drewnem  
i zabezpieczone niebrudzącymi, antypoślizgowymi stopkami 
z tworzywa lub profesjonalnymi stopkami Vullkollan ®. 
Dwie z nóg wyposażone są w kółka ułatwiające transport.                            

VAULTING BUCKS POLIMAT

Vaulting Bucks are classic gymnastic equipment in scholl and 
club sports, and tgey should not be missing in a well-equip-
ped gym. Vaulting Bucks are used to perform various types of 
jumps. A well-constructed and durable body is padded with 
high-quality rebound foram of appropriate density and can 
be covered with artificial leather, natural furniture leather 
or natural leather.

The base is made of steel, powder-coated and nickel-plated 
profiles, allowing height adjustment from 90 to 135cm, 100 
to 150cm or 110 to 170cm, in 5cm increments. The legs of 
the base can also be covered with wood and are secured 
with non-marking, non-slip platic feet or professional Vul-
kollan ® feet. Two of the legs are equipped with wheels for 
easy transport.

Spełniają wymogi normy EN 12196. They meet the requirements of EN 12196.
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KOZŁY GIMNASTYCZNE / VAULTING BUCKS

KOZŁY GIMNASTYCZNE - NOGI METALOWE
VAULTING BUCKS - METAL LEGS

KOZŁY GIMNASTYCZNE - NOGI DREWNIANE
VAULTING BUCKS - WOODEN LEGS

Wysokości: 90-135cm, 100-150cm, 110-170cm
Nogi metalowe z kółkami do transportu, stopki z niebrudzącego, 
antypoślizgowego tworzywa.                        

Height: 90-135cm, 100-150cm, 110-170cm
Metal legs with wheels for transport, 
feet made of non-marking, non-slip material. 

KOD/CODE
KG-90/135-NM/KSS-ST sztuczna skóra / artificial leather

KG-90/135-NM/KSM-ST skóra naturalna meblowa / natural leat. furniture

KG-90/135-NM/KSN-ST skóra naturalna / natural leather

KG-100/150-NM/KSS-ST sztuczna skóra / artificial leather

KG-100/150-NM/KSM-ST skóra naturalna meblowa / natural leat. furniture

KG-100/150-NM/KSN-ST skóra naturalna / natural leather

KG-110-170-NM/KSS-ST sztuczna / artificial leather

KG-110/170-NM/KSM-ST skóra naturalna meblowa / natural leat. furniture

KG-110/170-NM/KSN-ST skóra naturalna / natural leather

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

Wysokości: 90-135cm, 100-150cm, 110-170cm
Nogi drewniane z kółkami do transportu, stopki z niebrudzącego, 
antypoślizgowego tworzywa.                        

Height: 90-135cm, 100-150cm, 110-170cm
Wooden legs with wheels for transport, 
feet made of non-marking, non-slip material. 

KOD/CODE
KG-90/135-NMDB/KSS-ST sztuczna skóra / artificial leather

KG-90/135-NMDB/KSM-ST skóra naturalna meblowa / natural leat. furniture

KG-90/135-NMDB/KSN-ST skóra naturalna / natural leather

KG-100/150-NMDB/KSS-ST sztuczna skóra / artificial leather

KG-100/150-NMDB/KSM-ST skóra naturalna meblowa / natural leat. furniture

KG-100/150-NMDB/KSN-ST skóra naturalna / natural leather

KG-110-170-NMDB/KSS-ST sztuczna / artificial leather

KG-110/170-NMDB/KSM-ST skóra naturalna meblowa / natural leat. furniture

KG-110/170-NMDB/ skóra naturalna / natural leather

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc
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KOZŁY GIMNASTYCZNE / VAULTING BUCKS

KOZŁY GIMNASTYCZNE - NOGI  METALOWE Vulkollan ® 
VAULTING BUCKS - METAL LEGS Vulkollan ® 

KOZŁY GIMNASTYCZNE - NOGI  DREWNIANE Vulkollan ® 
VAULTING BUCKS - WOODEN LEGS Vulkollan ®

Wysokości: 90-135cm, 100-150cm, 110-170cm
Nogi metalowe z kółkami do transportu, stopki 

profesjonalne Vulkollan ®.

Height: 90-135cm, 100-150cm, 110-170cm
Metal legs with wheels for transport, 

professional feet Vulkollan ®.

KOD/CODE

KG-90/135-NM/KSS-SV sztuczna skóra / artificial leather

KG-90/135-NM/KSM-SV skóra naturalna meblowa / natural leat. furniture

KG-90/135-NM/KSN-SV skóra naturalna / natural leather

KG-100/150-NM/KSS-SV sztuczna skóra / artificial leather

KG-100/150-NM/KSM-SV skóra naturalna meblowa / natural leat. furniture

KG-100/150-NM/KSN-SV skóra naturalna / natural leather

KG-110-170-NM/KSS-SV sztuczna / artificial leather

KG-110/170-NM/KSM-SV skóra naturalna meblowa / natural leat. furniture

KG-110/170-NM/KSN-SV skóra naturalna / natural leather

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

KOD/CODE

KG-90/135-NMDB/KSS-SV sztuczna skóra / artificial leather

KG-90/135-NMDB/KSM-SV skóra naturalna meblowa / natural leat. furniture

KG-90/135-NMDB/KSN-SV skóra naturalna / natural leather

KG-100/150-NMDB/KSS-SV sztuczna skóra / artificial leather

KG-100/150-NMDB/KSM-SV skóra naturalna meblowa / natural leat. furniture

KG-100/150-NMDB/KSN-SV skóra naturalna / natural leather

KG-110-170-NMDB/KSS-SV sztuczna / artificial leather

KG-110/170-NMDB/KSM-SV skóra naturalna meblowa / natural leat. furniture

KG-110/170-NMDB/KSN-SV skóra naturalna / natural leather

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

Wysokości: 90/135cm, 100/150cm, 110/170cm
Nogi drewniane z kółkami do transportu, stopki 

profesjonalne Vulkollan ®.

Height: 90/135cm, 100/150cm, 110/170cm
Wooden legs with wheels for transport, 

professional feet Vulkollan ®.
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KONIE GIMNASTYCZNE / VAULTING HORSES

KONIE GIMNASTYCZNE POLIMAT

Konie gimnastyczne to klasyczne przyrządy gimnastyczne w 
sportach szkolnych i klubowych, nie powinno ich też zabrak-
nąć w dobrze wyposażonej siłowni.
Produkowane są w dwóch wersjach: koń z łękamki i koń 
bez łęków. Dobrze skonstruowany i wytrzymały korpus  
wyścielony jest wysokogatunkową pianką wtórnie spienioną 
o odpowiedniej gęstości, a pokryty możę być sztuczną skó-
rą, skórą naturalną meblową lub skórą naturalną.

Podstawa z profili stalowych malowanych proszkowo z dwo-
ma lub czterema nogami posiadającymi dwa kółka ułatwia-
jące transport. Cztery nogi mogą być obłożone drewnem, 
a nikolwane ruchome elementy nóg umożliwiają regulację 
wysokości skokowo co 5 cm, wyposażone są w profesjonal-
ne stopki Vulkollan ®.

Całość mocowana jest do podłoża za pomocą atestowa-
nego napinacza. Łęki wykonane z równoległowarstwowej 
sklejki zamocowane w podstawie wykonanej z wysoko  
wytrzymałego laminatu.

Spełniają wymagania normy EN 12196.

VAULTING HORSES POLIMAT

Gymnastic horses are classic gymnastic equip-
ment in school and club sports, and they sho-
uld not be missing in well-equipped gym.  
They are produced in two versions: a horse with a pommels 
and horse without a pommels. 
A well constructed and durable body is lined with  
high-quality rebound foam of appropriate density and can 
be covered with artificial leather, natural furniture leather or 
natural leather. 

Base made of powder-coated steel profiles with two or four 
legs sitting on two wheels for easy transport. Four legs can be 
covered with wood and the nickel-plated movable elements 
of the legs allow you to adjust the height in increments of 5 
cm. They are equipped with professional Vulkollan ® feet.

The whole is fixed to the floor with an approved tensioning 
device. The pommels are made of parallel-layer playwood, 
fixed in the base made of high-strenght laminate.

They meet the requirments of EN 12196.
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KONIE GIMNASTYCZNE / VAULTING HORSES

KONIE GIMNASTYCZNE - BEZ ŁĘKÓW Vulkollan ® 
VAULTING HORSES - WITHOUT POMMELS Vulkollan ® 

KONIE GIMNASTYCZNE - Z ŁEKAMI Vulkollan ® 
VAULTING HORSES - WITH POMMELS Vulkollan ®

Wysokości: 110-150cm
Dostępne w wersji z nogami metalowymi lub drewnianymi  
z kółkami do transportu, stopki profesjonalne  Vulkollan ®.

Height: 110-150cm
Avilable with metal or wooden legs with wheels for 

transport,  professional feet Vulkollan ®.

Wysokości: 110-150cm
Dostępne w wersji z nogami metalowymi lub drewnianymi  

z kółkami do transportu, stopki profesjonalne Vulkollan ®.

Height: 110-150cm
Avilable with metal or wooden legs with wheels for 

transport, professional feet Vulkollan ®.

KOD/CODE

KNG-110/150-4NM/KSS-SV sztuczna skóra / artificial leather

KNG-110/150-4NM/KSM-SV skóra naturalna meblowa / natural leat. furniture

KNG-110/150-4NM/KSN-SV skóra naturalna / natural leather

KNG-110/150-4NMDB/KSS-SV sztuczna / artificial leather

KNG-110/150-4NMDB/KSM-SV skóra naturalna meblowa / natural leat. furniture

KNG-110/150-4NMDB/KSN-SV skóra naturalna / natural leather

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

KOD/CODE

sztuczna skóra / artificial leather

skóra naturalna meblowa / natural leat. furniture

skóra naturalna / natural leather

sztuczna / artificial leather

skóra naturalna meblowa / natural leat. furniture

skóra naturalna / natural leather

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

KNG-110/150-4NM/KSS-SV

KNG-110/150-4NM/KSM-SV

KNG-110/150-4NM/KSN-SV

KNG-110/150-4NMDB/KSS-SV

KNG-110/150-4NMDB/KSM-SV

KNG-110/150-4NMDB/KSN-SV
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KONIE GIMNASTYCZNE / VAULTING HORSES

KONIE GIMNASTYCZNE BEZ ŁĘKÓW - DWIE NOGI METALOWE 
GYMNASTIC HORSES WITHOUT POMMELS - TWO METAL LEGS

KONIE GIMNASTYCZNE Z ŁĘKAMI - DWIE NOGI METALOWE
GYMNASTIC HORSES WITH POMMELS - TWO METAL LEGS

Wysokości: 110-170cm
Podstawa stalowa z dwiema nogami, wyposażonymi  
w tworzywowe, niebrudzące stopki oraz kółka do transportu.

Height: 110-170cm
Steel base with two legs, equipped with non-marking 
plastic feet and wheels for transport.

Wysokości: 110-170cm
Podstawa stalowa z dwiema nogami, wyposażonymi  
w tworzywowe niebrudzące stopki oraz kółka do transportu.

Height: 110-170cm
Steel base with two legs, equipped with non-marking 
plastic feet and wheels for transport.

KOD/CODE

sztuczna / artificial leather

skóra naturalna meblowa / natural leat. furniture

skóra naturalna / natural leather

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

KNGL-110/170-2NM/KSS-SV

KNGL-110/150-2NM/KSM-SV

KNGL-110/150-2NM/KSN-SV

KOD/CODE

sztuczna / artificial leather

skóra naturalna meblowa / natural leat. furniture

skóra naturalna / natural leather

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

KNGL-110/170-4NM/KSS-ST

KNGL-110/170-4NM/KSM-ST

KNGL-110/170-4NM/KSN-ST
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RÓWNOWAŻNIE GIMNASTYCZNE / GYMNASTIC BALANCE BEAM

RÓWNOWAŻNIA GIMNASTYCZNA NISKA - 3M 
GYMNASTIC BALANCE BEAM LOW - 3M

RÓWNOWAŻNIA GIMNASTYCZNA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI 
BALANCE BEAM WITH REGULATION ADJUSTMENT

Długość / szerokość  / wysokość 300x13x21 cm
Wykonana z klejonego drewna iglastego zabezpieczonego lakierem lub pokrytego materiałem antypoślizgowym. 

Posiadają dwie niskie nogi. Spełniają normy EN 12432.

Lenght / widht / height 300x13x21 cm
Balance beam made of glued and secured softwood varnish or covered with non-slip material. 

Have two wooden legs. They meet the requirements of the EN 12432 standard.

KOD/CODE

lakier bezbarwny / softwood varnish

materiał antypoślizgowy / non-slip material

          szt /pc

          szt /pc

RG-300/21-2NSL/BDI-ST-B

RG-300/21-2NSL/BDI-A-ST

KOD/CODE

materiał antypoślizgowy / non-slip material

materiał antypoślizgowy / non-slip material

          szt /pc

          szt /pc

RG-300/80/120-2NSL/2W/BDI/A-ST

RG-500/80/120-2NSL/2W/BDI/A-ST

Wysokość: 80-120 cm
Równoważnie wykonywane są w wersji treningowo-szkolnej 3-metrowej oraz wyczynowej 5-metrowej składają się z belki  

wykonanej z drewna iglastego klejonego, pokrytego materiałem antypoślizgowym oraz metalowej podstawy z regulowaną  
wysokością w zakresie od 80 do 120 cm. Wózek 4-kołowy ułatwia przemieszczanie równoważni (wersja 5m).

Spełniają wymagania normy EN 12432.

Height: 80-120 cm
They are made in a 3-meter training version and a 5-meter competitive version, consist of a beam made of coniferous wood 
glued, covered with non-slip material and metal base adjustable in height from 80 to 120 cm. A 4-wheel trolley facilitates the 

movement of the balance beam.
They meet the requirements of the EN 12432 standard.
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ODSKOCZNIE GIMNASTYCZNE / GYMNASTIC SPRINGBOARDS

ODSKOCZNIA GIMNASTYCZNA BASIC
SPRINGBOARD GYMNASTIC BASIC

ODSKOCZNIE GIMNASTYCZNE POLIMAT

Odskocznie gimnastyczne to niezbędny sprzęt wykorzysty-
wany w gimnastyce ogólnorozwojowej, gimnastyce spor-
towej jak rónież w akrobatyce sportowej. Powinny być na 
wyposażeniu szkolnych sal gimnastycznych, a także klubów 
sportowych. 

W ofercie Polimat znajdują się odskocznie przeznaczone dla 
zawodników w różnym wieku i zróżnicowanym stopniu wy-
trenowania. 

Wszystkie oferowane odskocznie wykonane są z najwięk-
szą starannością ze specjalnie profilowanej sklejki liścia-
stej, dzięki temu są odpowiednio sprężyste i wytrzymałe.  
Wyposażone są w niebrudzące, antypoślizgowe stopki chro-
niące nawierzchnie sportowe. 

Spełniają wymagania normy EN 12196.

GYMNASTIC SPRINGBOARDS POLIMAT

Gymnastic springboards are devices used in general gymna-
stics, sports gymnastics as well as in sports acrobatics. They 
should be included in the equipment of school gyms and 
sports clubs.

The Polimat offer includes springboards for users of all ages 
and with various levels of training.

All the springboards offered are made with the greatest care 
from specially profiled hardwood playwood, thanks to which 
they are adequately resilient and durable. They are equipped 
with non-marking, non-slip feet to protect sports surfaces.

They meet the requirments of EN 12196.

Solidna podstawa z profili stalowych pomalowanych proszkowo, wyposażona jest w niebru-
dzące antypoślizgowe stopki. Płyta odskoczni wykonana ze sklejki liściastej pokryta 
wykładziną dywanową. Odskocznia przeznaczona jest dla dzieci o wadze do 40kg.  
Wysokość czoła odskoczni - 21 cm.

The solid base made of powder-coated steel profiles, equipped with non-marking, 
non-slip feet. The surfrace of springboard is made of hard playwood coated with carpet 
lining. Springboard for children weighing up to 40 kg.
The height of the springboard - 21 cm.

KOD/CODE

OGB-927221-SBW z wykładziną / with carpet           szt /pc
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ODSKOCZNIE GIMNASTYCZNE / GYMNASTIC SPRINGBOARDS

ODSKOCZNIA GIMNASTYCZNA STANDARD
SPRINGBOARD GYMNASTIC STANDARD

Odskocznia treningowa dla dzieci i młodzieży.
Płyta górna, sprężyna i nogi wykonane są ze specjalnej profilowanej sklejki liściastej co zapewnia odpowiednią 

sprężystość i odbicie. Odskocznia może być wykonana w wersji bez pokrycia  
lub z pokryciem wykładziną dywanową.  

Odskocznia posiada antypoślizgowe, niebrudzące stopki.
Wymiary blatu: 120 x 60 cm

Wysokość odskoczni - 15 cm
Spełnia wymogi normy EN 913.

Training springboard for children and youth. The top pla-
te, spring and legs are made of specially profiled hardwood 

playwood, which gives the appropriate elasticity and rebound. 
The springboard can be made without a cover or with a carpet 

covering. It has non-slip, non-marking feet.
Top plate dimension: 120 x 60 cm

The height of the springboard - 15 cm
Meets the requirements of EN 913.

KOD/CODE

bez wykładziny / without carpet

z wykładziną / with carpet

          szt /pc

          szt /pc

OGS-1206015-SB

OGS-1206015-SBW

ODSKOCZNIA GIMNASTYCZNA STANDARD PLUS
SPRINGBOARD GYMNASTIC STANDARD PLUS

Odskocznia charakteryzuje się doskonałą dynamiką, odpowiednią do treningu i sportów klubowych. Specjalnie 
profilowana sklejka liściasta oraz amortyzatory z mikrogumy zwiększający elastyczność, zapewniają odpowied-

nią sprężystość i dynamiczne odbicie. Pokryta wykłądziną dywanową na podkłądzie  
z pianki wtórnie spienionej, zapewniającej doskonałą amortyzację. 

Odskocznia posiada antypoślizgowe, niebrudzące stopki.
Wymiary blatu: 120 x 60 cm

Wysokość czoła odskoczni - 21 cm
Spełnia wymogi normy EN 913.

The springboard is characterized by excellent dynamics, suitable 
for training and club sports. Specially profiled hardwood play-
wood and micro-rubber shock absorber to increase flexibility, 

ensure good elasticity and dynamic rebound. Covered with car-
pet on re-foamed foam backing that provides excellent shock  

absorption. 
The springboard has non-slip, non-marking feet.

Tabletop dimension: 120 x 60 cm
The height of the springboard - 21 cm

Meets the requirements of EN 913.

z wykładziną / with carpet           szt /pc

KOD/CODE

OGSP-1206021-SBWP
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PARALETKI / WOODEN PARALLETS

PARALETKI DREWNIANE FITNESS MINI 20 CM
MINI FITNESS PARALLETS, PUSH-UP HANDLES 20 CM
Boki z wytrzymałej sklejki, chwytny drążek bukowy szerokość 43x33 mm, długość całkowita 
20 cm, wysokość podstawy 7,5 cm. 
Szerokość podstawy 15 cm, stopki antypoślizgowe - lakier bezbarwny. 

Slides made of durable playwood, oval beech bar widht 43x33 mm, total lenght 20 cm, he-
ight of the base 7,5 cm, widht of the base 15 cm, non-slip feet - clear varnish.

KOD/CODE

PR-25/15/7,5 ___           szt /pc

PARALETKI, PORĘCZE, UCHWYTY DO POMPEK 25/40/50 CM
PARALLETS, BARS, PUSH-UP HANDLES 25/40/50 CM
Boki z wytrzymałej sklejki, chwytny drążek bukowy szerokość 43x33 mm, długość całkowita 
25 cm, 40 cm, 50 cm, wysokość podstawy 13 cm, szerokość podstawy 15 cm. 
Stopki antypoślizgowe - lakier bezbarwny.

Slides made of durable playwood, oval beech bar widht 43x33 mm, total lenght 25 cm,  
40 cm, 50 cm, height of the base 13 cm, width of the base 15 cm.  
Non-slip feet - clear varnish.

KOD/CODE

___

___

___

          szt /pc

          szt /pc

          szt /pc

PR-25/15/13

PR-40/15/13

PR-55/15/13
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BANDA DO HOKEJA / INDOOR HOCKEY SIDE BOARD

BANDA DO HOKEJA NA TRAWIE / DO HALI - 4M 
INDOOR HOCKEY SIDE BOARDS - 4M

Banda wykonana z drewna klejonego z listwą PCV tłumiącą hałas. 
Wymiar: 400x10x10x10x10 / 9 cm.

With plastic impact protection on the pitch side.
Lenght 400 cm. Section shape: 10x10 cm, one side bevelled to 9 cm. 

KOD/CODE

z listwą PCV / with plastic protection

bez listwy PCV / without plastic protection

          szt /pc

          szt /pc

HTBH-400X10x10-L-DK

HTBH-400X10X10-L-DK

Łączenie przed zamknięciem

Łączenie po zamknięciu

Szanowni Państwo

Zakończyliśmy tę część katalogu.
Mamy nadzieję, że prezentowane w nim opisy i zdjęcia

umożliwiają pełniejsze zapoznanie się z naszymi produktami.
Katalog będzie ulegał sukcesywnej aktualizacji.

Ladies and Gentleman

We have finished that part of our catalog.
We hope that the description and photos  

presented in it will enable you ti get know our products better.
The catalog will be successively update
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