
 
 
 
MAGDALENA KRUSZYNSKA-KIERZEK PARASOL PRACOWNIA ROZWOJU DZIECKA 

Maksymiliana Jackowskiego 27/1A, 60-478 Poznań, NIP 6671727979 

www.sprzetdosiparasol.pl, sklep@sprzetdosiparasol.pl  
 

1. Stalowe podwiesie typu I do 3m …………………………………………………………..2399zł 

2. Stalowe podwiesie typu I do 4m …………………………………………………………..2699zł 

3. Stalowe podwiesie typu I do 6m …………………………………………………………..2799zł 

4. Stalowe podwiesie do 3m z jedną podporą …...………………………. ……….………2899zł 

5. Stalowe podwiesie do 4m z jedną podporą ………………...…………. ……….………3149zł 

6. Stalowe podwiesie do 6m z jedną podporą ………...…………………..……….………3399zł 

7. Stalowa belka rozbudowująca……………………………………………………….……..499zł 

8. Aluminiowa belka rozbudowująca………………………….…………………….………..799zł 

9. Stalowych krzyżowy uchwyt sufitowy……………………...……………………………..1299zł 

10. Stalowy uchwyt sufitowy do sufitów podwieszanych….……………………………..1899zł 

11. Uchwyt sufitowy z karabińczykiem…………………………...…………………………..149zł 

12. Uchwyt sufitowy z hakiem i karabińczykiem……...……...……………………………..199zł 

13. Hak klamrowy z karabińczykiem…………………………………………………………..149zł 

14. Krętlik..…………………………………………………………..……………………………..149zł 

15. Hak sufitowy z karabińczykiem……………………………………..……………………..29zł 

16. Aluminiowa szyna podsufitowa do 4m…………………………………………………..1599zł 

17. Aluminiowa szyna podsufitowa do 6m…………………..…..…………………………..1899zł 

18. Zestaw montażowy 4 punktowy…………………...…………………..…………………..149zł 

19. Zestaw montażowy 8 punktowy………………...……………………..…………………..199zł 

20. Ścianka wspinaczkowa……………………………………….……………………………..1399zł 

21. Zestaw do holowania………………………………………….……………………………..149zł 

22. Hamak terapeutyczny………………………………………………………………………..149zł 

23. Uchwyt śrubowy na piłki / kształtki………...……………………………………………..149zł 

24. Gotowy zestaw do SI…...…………….……………………………………………………...9499zł 



25. Przedłużka linowa…...…………….………………………………………………………........65zł 

26. Duża zjeżdżalnia terapeutyczna………….…………………………………………………...1299zł 

27. Terapeutyczny mostek równoważny…….……………………………………………………1299zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Stalowe podwiesie typu I do 3m 
 

 

Długość podwiesia:    300cm 

Długość belki rozbudowującej:  100cm 

Materiał:     stal konstrukcyjna 

Ilość punktów podwieszenia:   5 haków z karabińczykami 

Dopuszczalne obciążenie:                   80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu  
                                                               zaczepowego 

Śruby / nakrętki:                                   klasa wytrzymałości 8.8,  
                                                               zgodne z normą DIN931 / DIN985 

 
Wykonanie:                                           spawana konstrukcja stalowa  

Kolor:      biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów) 

Waga:      ok 45kg 

Kolor zaślepek:    czarny 

Przeznaczenie:                                      podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki  
                                                                lakierniczej, instrukcja użytkowania 

Zestaw zawiera:                                     podwiesie, 3 haki z karabińczykami, 
                                                                uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, 
                                                                nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik, hak klamrowy, zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy  
chemiczne, żywica poliestrowa), dodatkowe haki z  
karabińczykami, belka rozbudowująca 
 

Podwiesie mocowane do dwóch przeciwległych ścian (zalecany montaż z użyciem dedykowanego 
zestawu montażowego). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie przenieść 
wymagane obciążenie.  
Możliwość zamówienia na wymiar (konieczne podanie wymiaru między ścianami na wysokości ok 
220cm). Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym  uzgodnieniu. 
 
 



2. Stalowe podwiesie typu I do 4m 
 

 

Długość podwiesia:    400cm 

Długość belki rozbudowującej:  100cm 

Materiał:     stal konstrukcyjna 

Ilość punktów podwieszenia:   5 haków z karabińczykami 

Dopuszczalne obciążenie:                   80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu  
                                                               zaczepowego 

Śruby / nakrętki:                                   klasa wytrzymałości 8.8,  
                                                               zgodne z normą DIN931 / DIN985 

 
Wykonanie:                                           spawana konstrukcja stalowa  

Kolor:      biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów) 

Waga:      ok 55kg 

Kolor zaślepek:    czarny 

Przeznaczenie:                                      podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki  
                                                                lakierniczej, instrukcja użytkowania 

Zestaw zawiera:                                     podwiesie, 3 haki z karabińczykami, 
                                                                uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, 
                                                                nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik, hak klamrowy, zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy  
chemiczne, żywica poliestrowa), dodatkowe haki z  
karabińczykami, belka rozbudowująca 
 

Podwiesie mocowane do dwóch przeciwległych ścian (zalecany montaż z użyciem dedykowanego 
zestawu montażowego). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie przenieść 
wymagane obciążenie.  
Możliwość zamówienia na wymiar (konieczne podanie wymiaru między ścianami na wysokości ok 
220cm). Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym  uzgodnieniu. 
 
 



3. Stalowe podwiesie typu I do 6m 
 

 

Długość podwiesia:    600cm 

Długość belki rozbudowującej:  100cm 

Materiał:     stal konstrukcyjna 

Ilość punktów podwieszenia:   5 haków z karabińczykami 

Dopuszczalne obciążenie:                   80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu  
                                                               zaczepowego 

Śruby / nakrętki:                                   klasa wytrzymałości 8.8,  
                                                               zgodne z normą DIN931 / DIN985 

 
Wykonanie:                                           spawana konstrukcja stalowa  

Kolor:      biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów) 

Waga:      ok 65kg 

Kolor zaślepek:    czarny 

Przeznaczenie:                                      podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki  
                                                                lakierniczej, instrukcja użytkowania 

Zestaw zawiera:                                     podwiesie, 3 haki z karabińczykami, 
                                                                uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, 
                                                                nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik, hak klamrowy, zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy  
chemiczne, żywica poliestrowa), dodatkowe haki z  
karabińczykami, belka rozbudowująca 
 

Podwiesie mocowane do dwóch przeciwległych ścian (zalecany montaż z użyciem dedykowanego 
zestawu montażowego). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie przenieść 
wymagane obciążenie.  
Możliwość zamówienia na wymiar (konieczne podanie wymiaru między ścianami na wysokości ok 
220cm). Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym  uzgodnieniu. 
 
 



4. Stalowe podwiesie do 3m z jedną podporą  
 

 
 

Długość podwiesia:    300cm 

Długość belki rozbudowującej:  100cm 

Materiał:     stal konstrukcyjna 

Ilość punktów podwieszenia:   5 haków z karabińczykami 

Dopuszczalne obciążenie:                   80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu  
                                                               zaczepowego 

Śruby / nakrętki:                                   klasa wytrzymałości 8.8,  
                                                               zgodne z normą DIN931 / DIN985 

 
Wykonanie:                                           spawana konstrukcja stalowa  

Kolor:      biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów) 

Waga:      ok 65kg 

Kolor zaślepek:    czarny 

Przeznaczenie:                                      podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki  
                                                                lakierniczej, instrukcja użytkowania 

Zestaw zawiera:                                     podwiesie, 3 haki z karabińczykami, osłona piankowa 
                                                                uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, 
                                                                nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik, hak klamrowy, zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy  
chemiczne, żywica poliestrowa), dodatkowe haki z  
karabińczykami, belka rozbudowująca 
 

Podwiesie mocowane do dwóch przeciwległych ścian (zalecany montaż z użyciem dedykowanego 
zestawu montażowego). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie przenieść 
wymagane obciążenie.  
Możliwość zamówienia na wymiar (konieczne podanie wymiaru między ścianami na wysokości ok 
220cm).  
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym  uzgodnieniu. 



5. Stalowe podwiesie do 4m z jedną podporą  
 

 
 

Długość podwiesia:    400cm 

Długość belki rozbudowującej:  100cm 

Materiał:     stal konstrukcyjna 

Ilość punktów podwieszenia:   5 haków z karabińczykami 

Dopuszczalne obciążenie:                   80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu  
                                                               zaczepowego 

Śruby / nakrętki:                                   klasa wytrzymałości 8.8,  
                                                               zgodne z normą DIN931 / DIN985 

 
Wykonanie:                                           spawana konstrukcja stalowa  

Kolor:      biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów) 

Waga:      ok 75kg 

Kolor zaślepek:    czarny 

Przeznaczenie:                                      podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki  
                                                                lakierniczej, instrukcja użytkowania 

Zestaw zawiera:                                     podwiesie, 3 haki z karabińczykami, osłona piankowa 
                                                                uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, 
                                                                nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik, hak klamrowy, zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy  
chemiczne, żywica poliestrowa), dodatkowe haki z  
karabińczykami, belka rozbudowująca 
 

Podwiesie mocowane do dwóch przeciwległych ścian (zalecany montaż z użyciem dedykowanego 
zestawu montażowego). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie przenieść 
wymagane obciążenie.  
Możliwość zamówienia na wymiar (konieczne podanie wymiaru między ścianami na wysokości ok 
220cm).  
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym  uzgodnieniu. 



6. Stalowe podwiesie do 6m z jedną podporą  
 

 

Długość podwiesia:    600cm 

Długość belki rozbudowującej:  100cm 

Materiał:     stal konstrukcyjna 

Ilość punktów podwieszenia:   5 haków z karabińczykami 

Dopuszczalne obciążenie:                   80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu  
                                                               zaczepowego 

Śruby / nakrętki:                                   klasa wytrzymałości 8.8,  
                                                               zgodne z normą DIN931 / DIN985 

 
Wykonanie:                                           spawana konstrukcja stalowa  

Kolor:      biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów) 

Waga:      ok 85kg 

Kolor zaślepek:    czarny 

Przeznaczenie:                                      podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki  
                                                                lakierniczej, instrukcja użytkowania 

Zestaw zawiera:                                     podwiesie, 3 haki z karabińczykami, osłona piankowa 
                                                                uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, 
                                                                nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik, hak klamrowy, zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy  
chemiczne, żywica poliestrowa), dodatkowe haki z  
karabińczykami, belka rozbudowująca 
 

Podwiesie mocowane do dwóch przeciwległych ścian (zalecany montaż z użyciem dedykowanego 
zestawu montażowego). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie przenieść 
wymagane obciążenie.  
Możliwość zamówienia na wymiar (konieczne podanie wymiaru między ścianami na wysokości ok 
220cm).  
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym  uzgodnieniu. 



7. Stalowa belka rozbudowująca 

 

Długość belki rozbudowującej:  100cm 

Materiał:     stal konstrukcyjna 

Ilość punktów podwieszenia:   2 haki z karabińczykami 

Dopuszczalne obciążenie:                   40kg / 80kg dla pojedynczego / podwójnego punktu  
zaczepowego 

Śruby / nakrętki:                                    klasa wytrzymałości 8.8,  
                         zgodne z normą DIN931 / DIN985 

 
Wykonanie:                                           spawana konstrukcja stalowa  

Kolor:      biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów) 

Waga:      ok 12kg 

Kolor zaślepek:    czarny 

Przeznaczenie:                                      rozbudowa podwiesia, podwieszanie sprzętu do integracji  
sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki  
lakierniczej, instrukcja użytkowania 

Zestaw zawiera:                                     belkę rozbudowującą, 2 haki z karabińczykami, komplet śrub  
z podkładkami, nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami 

Akcesoria za dodatkową opłatą:          dodatkowe haki z karabińczykami 

 

Belka rozbudowująca zwiększa możliwości podwiesia dzięki dodatkowym hakom do których można 
podwiesić sprzęt. Belka posiada regulację dzięki czemu można wygodnie przesuwać ją w dowolne 
miejsce na podwiesiu. 
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym  uzgodnieniu. 

 

 

 



8. Aluminiowa belka rozbudowująca 

 

Długość belki rozbudowującej:  100cm 

Materiał:     aluminium (AlMgSi) 

Ilość punktów podwieszenia:   2 haki z karabińczykami 

Dopuszczalne obciążenie:                   40kg / 80kg dla pojedynczego / podwójnego punktu 
zaczepowego 

Śruby / nakrętki:                                   klasa wytrzymałości 8.8,  
zgodne z normą DIN931 / DIN985 

 
Wykonanie:                                           aluminiowy profil konstrukcyjny 40x40 T8 

Kolor:      anodowane aluminium 

Waga:      ok 5kg 

Kolor zaślepek:    czarny 

Przeznaczenie:                                      rozbudowa podwiesia, podwieszanie sprzętu do integracji  
sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE, certyfikat TÜV potwierdzający  
zgodność z normą EN15088:2005, instrukcja użytkowania 

Zestaw zawiera:                                    belkę rozbudowującą, 2 haki z karabińczykami, komplet śrub  
z podkładkami, nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         dodatkowe haki z karabińczykami 

 

Belka rozbudowująca zwiększa możliwości podwiesia dzięki dodatkowym hakom do których można 
podwiesić sprzęt. Belka posiada regulację dzięki czemu można wygodnie przesuwać ją w dowolne 
miejsce na podwiesiu, dodatkowo możliwość regulacji rozstawu karabińczyków. 
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym  uzgodnieniu. 

 

 

 



9. Stalowy krzyżowy uchwyt sufitowy 

 

Wymiary:     150cm x 150cm 

Materiał:     stal konstrukcyjna 

Ilość punktów podwieszenia:   5 haków z karabińczykami 

Ilość punktów montażu:                       8 

Dopuszczalne obciążenie:                   80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu  
zaczepowego 

Wykonanie:                                           spawana konstrukcja stalowa  

Kolor:      biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów) 

Waga:      ok 12kg 

Kolor zaślepek:    czarny 

Przeznaczenie:                                      podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki  
lakierniczej, instrukcja użytkowania 

Zestaw zawiera:                                    stalowy krzyżowy uchwyt sufitowy, 5 haków z karabińczykami 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik, zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy chemiczne, 
żywica poliestrowa), dodatkowe haki z karabińczykami 

 

Stalowy krzyżowy uchwyt sufitowy mocowany do sufitu (zalecany montaż z użyciem dedykowanego 
zestawu montażowego). 
Możliwość zamówienia na wymiar. 
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym  uzgodnieniu. 

 

 

 

 



10. Stalowy uchwyt sufitowy do sufitów podwieszanych 

 

Wymiary:     120cm x 120cm x 50cm 

Materiał:     stal konstrukcyjna 

Ilość punktów podwieszenia:   5 haków z karabińczykami 

Ilość punktów montażu:                       8 

Dopuszczalne obciążenie:                   80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu  
zaczepowego 

Wykonanie:                                           spawana konstrukcja stalowa  

Kolor:      biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów) 

Waga:      ok 30kg 

Kolor zaślepek:    czarny 

Przeznaczenie:                                      podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki 
lakierniczej, instrukcja użytkowania 

Zestaw zawiera:                                    stalowy uchwyt sufitowy do sufitów podwieszanych, 5 haków z  
karabińczykami 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik, zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy chemiczne, 
żywica poliestrowa), dodatkowe haki z karabińczykami 

 

Stalowy uchwyt sufitowy do sufitów podwieszanych mocowany do sufitu (zalecany montaż z użyciem 
dedykowanego zestawu montażowego). 
Możliwość zamówienia na wymiar. 
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym  uzgodnieniu. 

 

 

 



11. Uchwyt sufitowy z karabińczykiem 

 

Wymiary:     16cm x 16cm  

Materiał:     stal konstrukcyjna 

Ilość punktów podwieszenia:   1 punkt zaczepowy 

Ilość punktów montażu:                       4 

Dopuszczalne obciążenie:                   80kg  

Wykonanie:                                            spawana konstrukcja stalowa  

Kolor:      biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów) 

Waga:      ok 3kg 

Kolor zaślepek:    czarny 

Przeznaczenie:                                      podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki  
lakierniczej, instrukcja użytkowania 

Zestaw zawiera:                                    uchwyt sufitowy, karabińczyk 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik, zestaw montażowy 4 punktowy (kotwy chemiczne,  
żywica poliestrowa)  

 

Uchwyt sufitowy z karabińczykiem mocowany do sufitu (zalecany montaż z użyciem dedykowanego 
zestawu montażowego). Czteropunktowe mocowanie zapewnia bezpieczne i niezawodne 
użytkowanie. 

 

 

 

 

 



12. Uchwyt sufitowy z hakiem i karabińczykiem 

 

Wymiary:     16cm x 16cm x 4cm 

Materiał:     stal konstrukcyjna 

Ilość punktów podwieszenia:   1 punkt zaczepowy 

Ilość punktów montażu:                       4 

Dopuszczalne obciążenie:                   80kg  

Wykonanie:                                           spawana konstrukcja stalowa  

Kolor:      biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów) 

Waga:      ok 4kg 

Kolor zaślepek:    czarny 

Przeznaczenie:                                      podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki  
lakierniczej, instrukcja użytkowania 

Zestaw zawiera:                                    uchwyt sufitowy, hak, karabińczyk 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik, zestaw montażowy 4 punktowy (kotwy chemiczne,  
żywica poliestrowa) 

 

Uchwyt sufitowy z hakiem i karabińczykiem mocowany do sufitu (zalecany montaż z użyciem 
dedykowanego zestawu montażowego). Dzięki połączeniu śrubowemu hak z karabińczykiem można 
w prosty sposób wymienić. 
Czteropunktowe mocowanie zapewnia bezpieczne i niezawodne użytkowanie. 
 

 

 

 



13. Hak klamrowy z karabińczykiem 

 

Wymiary:     12cm x 12cm  

Materiał:     stal konstrukcyjna 

Ilość punktów podwieszenia:   1 punkt zaczepowy 

Ilość punktów montażu:                       2 

Dopuszczalne obciążenie:                   80kg  

Śruby / nakrętki:                                    klasa wytrzymałości 8.8,  
zgodne z normą DIN931 / DIN985 

 
Wykonanie:                                            skręcana konstrukcja stalowa  

Kolor:      biały (możliwość wyboru spośród 27 kolorów) 

Waga:      ok 4kg 

Kolor zaślepek:    czarny 

Przeznaczenie:                                      podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki  
lakierniczej, instrukcja użytkowania 

Zestaw zawiera:                                    hak klamrowy z karabińczykiem, zestaw śrub oraz nakrętek z  
zaślepkami 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik 

 

Hak klamrowy z karabińczykiem zwiększa możliwości podwiesia umożliwiając dodatkowy punkt 
zaczepowy. Hak można w łatwy sposób regulować. Standardowo dedykowany dla belki o wymiarze 
100cm x 80cm jednak istnieje możliwość zamówienia na wymiar 

 
 

 

 



14. Krętlik 

 

Wymiary:     113mm x 54mm x 34mm 

Materiał:     stop aluminium 

Wytrzymałość statyczna:                     nie mniej niż 30kN 

Siła niszcząca:                                      mniej niż 50kN  

Kolor:      czerwono-czarny 

Waga:      157g 

Przeznaczenie:                                      podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE 

Zestaw zawiera:                                    krętlik 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         hak z karabińczykiem 

 

Krętlik umożliwiający ruch swobodny ruch obrotowy dzięki czemu lina sprzętu podwieszanego nie 
ulega skręceniu zwiększając komfort użytkowania oraz żywotność samej liny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Hak sufitowy z karabińczykiem 

 

Wymiary:     265mm x 100mm  

Gwint:      M10 

Długość śruby:   200mm 

Nakrętki:                                                klasa wytrzymałości 8.8, zgodne z normą DIN985 
 

Materiał:    stal ocynkowana 

Obciążenie robocze:    3430N 

Siła niszcząca:                                      6860N 

Kolor:      srebrny 

Waga:      ok 0,5kg 

Przeznaczenie:                                      podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE  

Zestaw zawiera:                                     hak z karabińczykiem z łożyskiem plastikowym, 2 nakrętki +  
podkładka 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         zestaw montażowy 4 punktowy (kotwy chemiczne, żywica  
poliestrowa) 

 

 

 

 

 

 

 



16. Aluminiowa szyna podsufitowa do 4m 

 

Długość belki rozbudowującej:  400cm 

Materiał:     aluminium (AlMgSi) 

Ilość punktów podwieszenia:   4 haki z karabińczykami 

Dopuszczalne obciążenie:                   80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu  
zaczepowego 

Wykonanie:                                           aluminiowy profil konstrukcyjny 40x40 T8 

Kolor:      anodowane aluminium 

Waga:      ok 9kg 

Kolor zaślepek:    czarny 

Przeznaczenie:                                      podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE, certyfikat TÜV potwierdzający 
zgodność z normą EN15088:2005, instrukcja użytkowania 

Zestaw zawiera:                                    aluminiową szynę podsufitową, 4 haki z karabińczykami  

Akcesoria za dodatkową opłatą:         zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy chemiczne, żywica 
poliestrowa), dodatkowe haki z karabińczykami 

 

Aluminiowa szyna podsufitowa mocowana do sufitu (zalecany montaż z użyciem dedykowanego 
zestawu montażowego). Szyna posiada możliwość regulacji rozstawu karabińczyków co zwiększa 
komfort dla użytkownika.  
Możliwość zamówienia na wymiar. 
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym  uzgodnieniu. 

 
 
 
 
 
 



17. Aluminiowa szyna podsufitowa do 6m 

 

Długość belki rozbudowującej:  600cm 

Materiał:     aluminium (AlMgSi) 

Ilość punktów podwieszenia:   6 haków z karabińczykami 

Dopuszczalne obciążenie:                   80kg / 120kg dla pojedynczego / podwójnego punktu  
zaczepowego 

Wykonanie:                                           aluminiowy profil konstrukcyjny 40x40 T8 

Kolor:      anodowane aluminium 

Waga:      ok 13kg 

Kolor zaślepek:    czarny 

Przeznaczenie:                                      podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE, certyfikat TÜV potwierdzający 
zgodność z normą EN15088:2005, instrukcja użytkowania 

Zestaw zawiera:                                    aluminiową szynę podsufitową, 4 haki z karabińczykami  

Akcesoria za dodatkową opłatą:         zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy chemiczne, żywica 
poliestrowa), dodatkowe haki z karabińczykami 

 

Aluminiowa szyna podsufitowa mocowana do sufitu (zalecany montaż z użyciem dedykowanego 
zestawu montażowego). Szyna posiada możliwość regulacji rozstawu karabińczyków co zwiększa 
komfort dla użytkownika.  
Możliwość zamówienia na wymiar. 
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym  uzgodnieniu. 

 

 

 

 



18. Zestaw montażowy 4 punktowy 

 

Materiał:                                                 stal ocynowana, polipropylen, żywica poliestrowa 

Ilość punktów montażu:                       4 

Waga:      ok 2kg 

Czas osadzania:    3min w temperaturze 25ºC 

Czas wiązania:    30min w temperaturze 25ºC 

Przeznaczenie:                                      montaż uchwytów sufitowych, haków sufitowych 

Dokumenty:                                           aprobata techniczna, certyfikat zgodności ITB, karta  
charakterystyki, deklaracja właściwości użytkowych, instrukcja  
montażu 

Zestaw zawiera:                                    4 kotwy prętowe, 4 nakrętki samohamowne, 4 podkładki  
zwykłe, 4 podkładki sprężynowe, 4 tuleje polipropylenowe, 1  
żywica poliestrowa 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         zestaw montażowy 8 punktowy 

 

Zestaw montażowy ma zastosowanie do zamocowań statycznie obciążonych uchwytów sufitowych 
oraz haków sufitowych. 
Bardzo wysoka wytrzymałość, zastosowanie w podłożach pełnych i otworowych. 
Zamocowanie bezrozporowe i beznaprężeniowe, odporność na drgania 
 

 

 

 

 

 

 

 



19. Zestaw montażowy 8 punktowy 

 

Materiał:                                                 stal ocynowana, polipropylen, żywica poliestrowa 

Ilość punktów montażu:                       8 

Waga:      ok 4kg 

Czas osadzania:    3min w temperaturze 25ºC 

Czas wiązania:    30min w temperaturze 25ºC 

Przeznaczenie:                                      montaż uchwytów sufitowych, haków sufitowych 

Dokumenty:                                           aprobata techniczna, certyfikat zgodności ITB, karta  
charakterystyki, deklaracja właściwości użytkowych, instrukcja  
montażu 

Zestaw zawiera:                                    8 kotwy prętowe, 8 nakrętki samohamowne, 8 podkładki  
zwykłe, 8 podkładki sprężynowe, 8 tulei polipropylenowych, 1  
żywica poliestrowa 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         zestaw montażowy 4 punktowy 

 

Zestaw montażowy ma zastosowanie do zamocowań statycznie obciążonych podwiesi typu I, ścianek 
wspinaczkowych, uchwytów sufitowych oraz haków sufitowych mocowanych do ścian / sufitów.  
Bardzo wysoka wytrzymałość, zastosowanie w podłożach pełnych i otworowych. 
Zamocowanie bezrozporowe i beznaprężeniowe, odporność na drgania 

 

 

 

 

 

 

 



20. Ścianka wspinaczkowa 

 

Wymiary:     225cm x 125cm x 1,8cm 

Materiał:     sklejka  

Ilość punktów wspinaczkowych:        20 uchwytów kamiennych, 6 uchwytów linowych 

Ilość punktów montażu:                       8 

Dopuszczalne obciążenie:                   80kg  

Wykonanie:                                           modułowy system 2 płyt  

Kolor:                                                     bezbarwny (możliwość wyboru spośród 27 kolorów) 

Waga:      ok 40kg 

Przeznaczenie:                                      wspinaczka, terapia SI 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki  
lakierniczej  

Zestaw zawiera:                                    2 modułowe płyty, 20 uchwytów kamiennych,  
6 uchwytów linowych 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         zestaw montażowy 8 punktowy (kotwy chemiczne,  
żywica poliestrowa) 

 

System modułowy ułatwia montaż oraz transport. Ścianka montowana do ściany (zalecany montaż z 
użyciem dedykowanego zestawu montażowego). 
Możliwość zamówienia na wymiar. 
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym  uzgodnieniu. 

 

 

 



21. Zestaw do holowania 

 

Długość:     5m 

Materiał:     stalowe uchwyty, lina polipropylenowa 10mm 

Oplot liny:     jedwab polipropylenowy 

Rdzeń liny:     jedwab polipropylenowy, układ równoległy 

Ilość punktów montażu:                       2 

Wytrzymałość liny:                               1240kg 

Kolor:      niebieski 

Waga:      ok 2kg 

Przeznaczenie:                                      terapia SI 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE 

Zestaw zawiera:                                     linę 5m, 2 uchwyty montażowe, zestaw do montażu  
(kołki + śruby) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Hamak terapeutyczny 

 

Wymiary:     130cm x 100cm  

Materiał:    bawełna 

Dopuszczalne obciążenie:   120kg 

Kolor:      biało - niebieski 

Waga:      ok 3kg 

Przeznaczenie:                                      terapia integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE  

Zestaw zawiera:                                     hamak terapeutyczny 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         zestaw montażowy 4 punktowy (kotwy chemiczne, żywica  
poliestrowa) 

 

Hamak terapeutyczny został wykonany z wysokiej jakości bawełny, dzięki czemu jest bardzo 
przyjemny w użytkowaniu, a jednocześnie odporny na różnego rodzaju plamy czy uszkodzenia. 
Zapewni wyjątkowy komfort, idealnie dopasowuje się do ciała. Trwały i mocny - wytrzymuje do 120 kg 
obciążenia. 
Drewniana belka wzmacnia oraz podtrzymuje całą konstrukcję sprawiając, że hamak utrzymuje 
odpowiedni kształt, sprzyjający pracy terapeuty. 

 

 

 

 



23. Uchwyt śrubowy na piłki / kształtki 

 

Długość:     4m  

Materiał:    pręt gwintowany 

Dopuszczalne obciążenie:   40kg 

Kolor:      srebrny 

Waga:      ok 5kg 

Przeznaczenie:                                      przechowywanie piłek / kształtek 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE  

Zestaw zawiera:                                     pręty gwintowane 4szt., łączniki 5szt., kołki montażowe  

Akcesoria za dodatkową opłatą:         zestaw montażowy 4 punktowy (kotwy chemiczne, żywica  
poliestrowa) 

 

Uchwyt śrubowy umożliwiający przechowywanie piłek oraz kształtek. Wysoka wytrzymałość umożliwia 
zawieszenie kilku sprzętów bez efektu ugięcia się uchwytu. Możliwy montaż od ściany do ściany lub 
od ściany do podwiesia typu I. 
Istnieje możliwość zamówienia na wymiar po indywidualnym uzgodnieniu. 

 

 

 

 

 

 



24. Gotowy zestaw do SI 

   

 

Dopuszczalne obciążenie:   zgodnie z instrukcją użytkowania 

Kolor:      biały (podwiesie), niebieski (sprzęt naziemny / podwieszany) 

Waga:      ok 100kg 

Przeznaczenie:                                      terapia integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE, instrukcja użytkowania  

Zestaw zawiera:                                     a) podwiesie stalowe do 6metrów z belką rozbudowującą 1m 
wraz z 5 punktami podwieszenia + zestaw montażowy,  

b) ścianka wspinaczkowa z 20 uchwytami kamiennymi oraz 6 
uchwytami linowymi + zestaw montażowy, 

c) zestaw kształtek (schody, walec, beczka, sześcian, trójkąt), 

d) sprzęt podwieszany (platforma oraz konik) z regulowanymi 
linami,  

e) deskorolka duża oraz mała z liną do przeciągania + zestaw 
montażowy,  

f) 3 składane materace rehabilitacyjne  



25. Przedłużka linowa 

 

Wymiary:     120cm  

Materiał:    lina polipropylenowa 

Dopuszczalne obciążenie:   120kg 

Kolor:      niebieski z czerwonym przeplotem 

Waga:      ok 1kg 

Przeznaczenie:                                      terapia integracji sensorycznej 

Zestaw zawiera:                                     lina, karabińczyk, ósemka do regulacji liny, kółko metalowe 

 

Przedłużka linowa to niezbędny element przy podwieszaniu sprzętu do integracji sensorycznej. 
Przedłużka z jednej strony zakończona karabińczykiem, na drugim końcu kółko metalowe. Obydwa 
końce zakończone osłoną zabezpieczającą przed urazami. Możliwość zamówienia na wymiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Duża zjeżdżalnia terapeutyczna 

 

Wymiary:     250cm x 50cm  

Materiał:    sklejka 

Dopuszczalne obciążenie:   40kg 

Kolor:      naturalne drewno 

Waga:      ok 11kg 

Przeznaczenie:                                      terapia integracji sensorycznej 

Zestaw zawiera:                                     zjeżdżalnia, 2 haki  

 

Duża zjeżdżalnia terapeutyczna z możliwością zawieszenia na drabince bądź uchwytach ściennych. 
Dzięki zabezpieczeniu boków nadaje się do wjazdów / zjazdów na deskorolce, gładka powierzchnia 
zjazdowa umożliwia również bezpośrednie zjeżdżanie bez użycia deskorolki. Dół zjeżdżalni podcięty 
co zapewnia komfortowy zjazd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Terapeutyczny mostek równoważny 

 

Wymiary:     220cm x 50cm  

Materiał:    drewno, lina polipropylenowa 

Dopuszczalne obciążenie:   40kg 

Kolor:      naturalne drewno 

Waga:      ok 7kg 

Przeznaczenie:                                      terapia integracji sensorycznej 

Zestaw zawiera:                                     mostek terapeutyczny, 4 liny z kółkiem stalowym  

 

Duży mostek terapeutyczny z 9 kładkami doskonały do ćwiczenia równowagi oraz stymulacji układu 
przedsionkowego. 9 kładek umożliwia sprawne przejście dla mniej wprawionego użytkownika – w 
miarę postępów ilość kładek można zmniejszyć poprzez ich łatwy demontaż.  

 


