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01. Stalowe podwiesie typu I do 3m (SI01)…………………………………………………………..2399zł 

02. Stalowe podwiesie typu I do 4m (SI02)…………………………………………………………..2699zł 

03. Stalowe podwiesie typu I do 6m (SI03)…………………………………………………………..2799zł 

04. Stalowe podwiesie do 3m z jedną podporą (SI04)…...………………………. ……….………2899zł 

05. Stalowe podwiesie do 4m z jedną podporą (SI05)………………...…………. ……….………3149zł 

06. Stalowe podwiesie do 6m z jedną podporą (SI06)………...…………………..……….………3399zł 

07. Podwiesie linowe (SI07)…………..………….……………………………………………………..449zł 

08. Stalowa belka rozbudowująca (SI08)..…………………………………………………….……..499zł 

09. Stalowych krzyżowy uchwyt sufitowy (SI09).…………………...……………………………..1299zł 

10. Stalowy uchwyt sufitowy do sufitów podwieszanych (SI10)....……………………………..1899zł 

11. Uchwyt sufitowy z hakiem i karabińczykiem (SI11)..…...……...……………………………..249zł 

12. Hak klamrowy z karabińczykiem (SI12)..………………………………………………………..149zł 

13. Krętlik (SI13)…………………………………………………………..……………………………..249zł 

14. Hak sufitowy z karabińczykiem (SI14).…………………………………..……………………..39zł 

15. Zestaw montażowy 4 punktowy (SI15).………………...…………………..…………………..149zł 

16. Zestaw montażowy 8 punktowy (SI16).……………...……………………..…………………..199zł 

17. Ścianka wspinaczkowa (SI17).…………………………………….……………………………..1399zł 

18. Zestaw do holowania (SI18).……………………………………….……………………………..249zł 

19. Uchwyt śrubowy na piłki / kształtki (SI19).……...……………………………………………..249zł 

20. Gotowy zestaw do SI (SI20)....…………….……………………………………………………...10999zł 

21. Przedłużka linowa (SI21)....…………….………………………………………………………....65zł 

22. Duża zjeżdżalnia terapeutyczna (SI22).….……………………………………………………..1499zł 

23. Karabińczyk (SI23)………..………….…………..………………………………………………..14zł 

 



1. Stalowe podwiesie typu I do 3m (SI01) 

 

Długość podwiesia:    do 3 metrów 

Długość belki rozbudowującej:  1 metr 

Materiał:     stal konstrukcyjna 

Ilość punktów podwieszenia:   3 haki 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 35kg 

Kolor zaślepek:    czarny 

Przeznaczenie:                                      podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej 

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

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

Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik (SI13), hak klamrowy (SI12), zestaw montażowy 8  
punktowy (SI16), dodatkowe haki z  karabińczykami (SI14), 
belka rozbudowująca (SI08), przedłużka linowa (SI21), 
karabińczyk (SI23)  
 

Podwiesie mocowane do dwóch przeciwległych ścian (zalecany montaż z użyciem dedykowanego 
zestawu montażowego (SI16)). 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 (SI02) 

 

Długość podwiesia:    do 4 metrów 

Długość belki rozbudowującej:  1 metr 

Materiał:     stal konstrukcyjna 

Ilość punktów podwieszenia:   3 haki 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 do 4m, 3 haki z karabińczykami, 
                                                                uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, 
                                                                nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik (SI13), hak klamrowy (SI12), zestaw montażowy 8  
punktowy (SI16), dodatkowe haki z  karabińczykami (SI14), 
belka rozbudowująca (SI08), przedłużka linowa (SI21), 
karabińczyk (SI23)  

 
Podwiesie mocowane do dwóch przeciwległych ścian (zalecany montaż z użyciem dedykowanego 
zestawu montażowego (SI16)). 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 (SI03) 

 

Długość podwiesia:    do 6 metrów 

Długość belki rozbudowującej:  1 metr 

Materiał:     stal konstrukcyjna 

Ilość punktów podwieszenia:   3 haki 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 do 6m, 3 haki z karabińczykami, 
                                                                uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, 
                                                                nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik (SI13), hak klamrowy (SI12), zestaw montażowy 8  
punktowy (SI16), dodatkowe haki z  karabińczykami (SI14), 
belka rozbudowująca (SI08), przedłużka linowa (SI21), 
karabińczyk (SI23)  

 
Podwiesie mocowane do dwóch przeciwległych ścian (zalecany montaż z użyciem dedykowanego 
zestawu montażowego (SI16)). 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 (SI04) 

 

Długość podwiesia:    do 3 metrów 
 
Długość belki rozbudowującej:  1 metr 
 
Materiał:     stal konstrukcyjna 
 
Ilość punktów podwieszenia:   3 haki 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 do 3m, 3 haki z karabińczykami, 
                                                                uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, 
                                                                nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami 
 
Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik (SI13), hak klamrowy (SI12), zestaw montażowy 4  

punktowy (SI15), dodatkowe haki z  karabińczykami (SI14), 
belka rozbudowująca (SI08), przedłużka linowa (SI21), 
karabińczyk (SI23)  

 
Podwiesie z jednej strony zakończone podporą (stopa oraz podpora zabezpieczona pianką chroniącą 
przed urazami), z drugiej strony mocowane do ściany (zalecany montaż z użyciem dedykowanego 
zestawu montażowego (SI15)). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie 
przenieść wymagane obciążenie. Możliwość zamówienia na wymiar. Istnieje również możliwość 
transportu oraz montażu po indywidualnym  uzgodnieniu.  



5. Stalowe podwiesie do 4m z jedną podporą (SI05) 

 

Długość podwiesia:    do 4 metrów 
 
Długość belki rozbudowującej:  1 metr 
 
Materiał:     stal konstrukcyjna 
 
Ilość punktów podwieszenia:   3 haki 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 do 4m, 3 haki z karabińczykami, 
                                                                uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, 
                                                                nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami 
 
Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik (SI13), hak klamrowy (SI12), zestaw montażowy 4  

punktowy (SI15), dodatkowe haki z  karabińczykami (SI14), 
belka rozbudowująca (SI08), przedłużka linowa (SI21), 
karabińczyk (SI23)  

 
Podwiesie z jednej strony zakończone podporą (stopa oraz podpora zabezpieczona pianką chroniącą 
przed urazami), z drugiej strony mocowane do ściany (zalecany montaż z użyciem dedykowanego 
zestawu montażowego (SI15)). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie 
przenieść wymagane obciążenie. Możliwość zamówienia na wymiar. Istnieje również możliwość 
transportu oraz montażu po indywidualnym  uzgodnieniu. 



6. Stalowe podwiesie do 6m z jedną podporą (SI06) 

 

Długość podwiesia:    do 6 metrów 
 
Długość belki rozbudowującej:  1 metr 
 
Materiał:     stal konstrukcyjna 
 
Ilość punktów podwieszenia:   3 haki 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 do 6m, 3 haki z karabińczykami, 
                                                                uchwyty montażowe do ściany, komplet śrub z podkładkami, 
                                                                nakrętkami samohamownymi oraz zaślepkami 
 
Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik (SI13), hak klamrowy (SI12), zestaw montażowy 4  

punktowy (SI15), dodatkowe haki z  karabińczykami (SI14), 
belka rozbudowująca (SI08), przedłużka linowa (SI21), 
karabińczyk (SI23)  

 
Podwiesie z jednej strony zakończone podporą (stopa oraz podpora zabezpieczona pianką chroniącą 
przed urazami), z drugiej strony mocowane do ściany (zalecany montaż z użyciem dedykowanego 
zestawu montażowego (SI15)). Ściany powinny być odpowiedniej konstrukcji które będą w stanie 
przenieść wymagane obciążenie. Możliwość zamówienia na wymiar. Istnieje również możliwość 
transportu oraz montażu po indywidualnym  uzgodnieniu. 



7. Podwiesie linowe (SI07) 

 

Wymiary:     120cm  

Materiał:    lina polipropylenowa 

Dopuszczalne obciążenie:   120kg 

Kolor:      biały z czarnym przeplotem 

Waga:      ok 4kg 

Przeznaczenie:                                      terapia integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE 
 
Zestaw zawiera:                                     pojedyncze podwiesie linowe z kompletem karabińczyków 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         zestaw montażowy 4 punktowy (SI15), hak sufitowy z  
karabińczykiem (SI14), uchwyt sufitowy z  
hakiem i karabińczykiem (SI11), karabińczyk (SI23) 
 

Podwiesie linowe to alternatywa dla podwiesia typu I oraz podwiesia z jedną podporą w przypadku 
braku możliwości mocowania sprzętu do ścian (ściany z płyty karton-gips). Pojedyncze podwiesie 
liniowe montujemy 3 punktowo do sufitu, podwójne podwiesie linowe montujemy 5 punktowo. 
Zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego (SI15). Pojedyncze podwiesie 
linowe przeznaczone jest do sprzętów jednozaczepowych, podwójne podwiesie linowe przeznaczone 
jest do sprzętów dwuzaczepowych. Haki w suficie powinny być rozmieszczone co 50cm.  
 



8. Stalowa belka rozbudowująca (SI08)

 

Długość belki rozbudowującej:  1 metr 

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 

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

Akcesoria za dodatkową opłatą:         dodatkowe haki z karabińczykami (SI14), krętlik (SI13),  
przedłużka linowa (SI21), karabińczyk (SI23) 

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. 

 

 



9. Stalowy krzyżowy uchwyt sufitowy (SI09)

 

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 

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

Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik (SI13), zestaw montażowy 8 punktowy (SI16),  
dodatkowe haki z karabińczykami (SI14), przedłużka linowa 
(SI21), karabińczyk (SI23) 

 
Stalowy krzyżowy uchwyt sufitowy to alternatywa dla podwiesia typu I oraz podwiesia z jedną podporą 
w przypadku braku możliwości mocowania sprzętu do ścian (ściany z płyty karton-gips). Zalecany 
montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego (SI16). Możliwość zamówienia na wymiar. 



10. Stalowy uchwyt sufitowy do sufitów podwieszanych (SI10)

 

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 

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

Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik (SI13), zestaw montażowy 8 punktowy (SI16),  
dodatkowe haki z karabińczykami (SI14), przedłużka linowa 
(SI21), karabińczyk (SI23) 

 
Uchwyt sufitowy do sufitów podwieszanych to alternatywa dla podwiesia typu I oraz podwiesia z jedną 
podporą w przypadku braku możliwości mocowania sprzętu do ścian (ściany z płyty karton-gips). W 
odróżnieniu od krzyżowego uchwytu sufitowego pozwala na montaż w pomieszczeniach z sufitem 
podwieszanym. Zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego (SI16). Możliwość 
zamówienia na wymiar.  



11. Uchwyt sufitowy z hakiem i karabińczykiem (SI11) 
 

 

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 kg 

Kolor zaślepek:    czarny 

Przeznaczenie:                                      podwieszanie sprzętu do integracji sensorycznej 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE, atest higieniczny dla powłoki  
lakierniczej 

Zestaw zawiera:                                    uchwyt sufitowy, hak, karabińczyk 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik (SI13), zestaw montażowy 4 punktowy (SI15), 
przedłużka linowa (SI21), karabińczyk (SI23) 

 
Uchwyt sufitowy z hakiem i karabińczykiem mocowany do sufitu. Zalecany montaż z użyciem 
dedykowanego zestawu montażowego (SI15). Dzięki połączeniu śrubowemu hak z karabińczykiem 
można w prosty sposób wymienić. 
Czteropunktowe mocowanie zapewnia bezpieczne i niezawodne użytkowanie. 
 

 

 

 

 



12. Hak klamrowy z karabińczykiem (SI12) 

 

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 

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

Akcesoria za dodatkową opłatą:         krętlik (SI13), przedłużka linowa (SI21), karabińczyk (SI23) 
 

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 

 
 

 



13. Krętlik (SI13) 

 

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:         przedłużka linowa (SI21), karabińczyk (SI23) 

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

 

 

 

 

 

 

 



14. Hak sufitowy z karabińczykiem (SI14) 

 

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:         krętlik (SI13), zestaw montażowy 4 punktowy (SI15), 
przedłużka linowa (SI21), karabińczyk (SI23) 

 
 

 

 

 

 

 

 



15. Zestaw montażowy 4 punktowy (SI15) 

 

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 (SI16) 

 
Zestaw montażowy ma zastosowanie do zamocowań statycznie obciążonych uchwytów sufitowych 
oraz haków sufitowych. Zastosowanie uniwersalne dla większości materiałów budowlanych. 
Zamocowanie bezrozporowe oraz beznaprężeniowe, co umożliwia kotwienie blisko krawędzi i w 
małych odstępach. Połączenie odporne na drgania, bardzo długi termin przydatności do użycia - aż 18 
miesięcy, 
Bardzo wysoka wytrzymałość, zastosowanie w podłożach pełnych i otworowych. 
 

 

 

 

 

 



16. Zestaw montażowy 8 punktowy (SI16) 

 

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 (SI15) 

 
Zestaw montażowy ma zastosowanie do zamocowań statycznie obciążonych uchwytów sufitowych 
oraz haków sufitowych. Zastosowanie uniwersalne dla większości materiałów budowlanych. 
Zamocowanie bezrozporowe oraz beznaprężeniowe, co umożliwia kotwienie blisko krawędzi i w 
małych odstępach. Połączenie odporne na drgania, bardzo długi termin przydatności do użycia - aż 18 
miesięcy, 
Bardzo wysoka wytrzymałość, zastosowanie w podłożach pełnych i otworowych. 
 

 

 

 

 

 



17. Ścianka wspinaczkowa (SI17)

 

Wymiary:     250cm x 115cm x 1,5cm 

Materiał:     sklejka  

Ilość punktów wspinaczkowych:        20 uchwytów kamiennych, 6 uchwytów linowych 

Ilość punktów montażu:                       8 

Dopuszczalne obciążenie:                   80kg  

Wykonanie:                                           lakierowana sklejka 

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:                                    ściankę wspinaczkową, 20 uchwytów kamiennych,  
6 uchwytów linowych 

Akcesoria za dodatkową opłatą:         zestaw montażowy 8 punktowy (SI16), 
 
Ścianka montowana do ściany, zalecany montaż z użyciem dedykowanego zestawu montażowego 
(SI16). Możliwość zamówienia na wymiar, zalecane łączenie ze sobą 2 ścianek co zwiększa 
możliwości wspinaczki (jak na zdjęciu). 
Istnieje również możliwość transportu oraz montażu po indywidualnym  uzgodnieniu. 



18. Zestaw do holowania (SI18) 

 

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:      biały z czarnym przeplotem 

Waga:      ok 2kg 

Przeznaczenie:                                      terapia SI 

Dokumenty:                                           deklaracja zgodności CE 

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

 

 

 

 

 

 

 



19. Uchwyt śrubowy na piłki / kształtki (SI19) 

 

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., śruba naciągająca  

Akcesoria za dodatkową opłatą:         zestaw montażowy 4 punktowy (SI15) 

 
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. 

 

 

 



20. Gotowy zestaw do SI (SI20) 

   

 

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  



21. Przedłużka linowa (SI21) 

 

Wymiary:     120cm  

Materiał:    lina polipropylenowa 

Dopuszczalne obciążenie:   120kg 

Kolor:      biały z czarnym 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. Dzięki 
regulacji długości liny możliwość dostosowania do własnym potrzeb 

 

 



22. Duża zjeżdżalnia terapeutyczna (SI22) 

 

Wymiary:     250cm x 50cm  

Materiał:    sklejka 

Dopuszczalne obciążenie:   40kg 

Kolor:      naturalne drewno 

Waga:      ok 11kg 

Przeznaczenie:                                      terapia integracji sensorycznej 

Zestaw zawiera:                                     zjeżdżalnie, 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. 

 

 

 



23. Karabińczyk (SI23) 

 

Wymiary:     8 x 80mm  

Materiał:    stal ocynkowana 

Dopuszczalne obciążenie:   230kg 

Kolor:      ocynk 

Waga:      ok 0,1kg 

Przeznaczenie:                                      terapia integracji sensorycznej 

Zestaw zawiera:                                     karabińczyk 

 
Karabińczyk to niezbędny element umożliwiający podwieszenie sprzętu. Dzięki niemu w szybki i 
bezpieczny sposób zawiesimy wymagany sprzęt. Wykorzystywane są one jako element łączny do lin, 
linek,  oraz łańcuchów.  

 


