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O FIRMIE

An-Pi Sp. z o. o. jest firmą z tradycjami w dziedzinie 

produkcji urządzeń wyposażenia placów zabaw. Łączy 

nowoczesne technologie produkcji, ciekawe wzornictwo 

i wysoką jakość. Na bazie doświadczeń powiększamy 

asortyment o nowe wzory. Wykonujemy urządzenia 

zabawowe, siłownie zewnętrzne, street workout oraz  

urządzenia sportowe i komunalne. Nasza firma wykonuje 

kompleksowe inwestycje, zaczynając od projektu, 

wykonanie prac ziemnych, nawierzchni wszelkiego typu, 

wraz z montażem urządzeń oraz towarzyszącą infrastruktórą 

np.: kanalizacje, brukarstwo, ogrodzenia, instalacje 

elektryczne, solarne, monitoring itp. Nie boimy się wyzwań.                                                                                   





Droga do wspaniałej zabawy...
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Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub 
płyta HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub 
płyta HPL.

Materiał: drewno klejone oraz profi l metalowy 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Drewno - impregnat do drewna. 
Metal - ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub 
płyta HPL.
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Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub 
płyta HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub 
płyta HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub 
płyta HPL.
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Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub 
płyta HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub 
płyta HPL.

Materiał: drewno klejone o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub 
płyta HPL.
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WYSOKOŚĆ A B C D E F G WSU*

200CM 2690 6190 7190 2940 2030 2000 2030 1230

240CM 3380 6880 7880 3020 2230 2400 2230 1430

B - dla powierzchni syntetycznych

C - dla powierzchni piaszczystych

10. HUŚTAWKA ŁAŃCUCHOWA
POJEDYNCZA METALOWA

11. HUŚTAWKA ŁAŃCUCHOWA
PODWÓJNA METALOWA

DLA MAMY 
I MALUCHA

DLA STARSZYCH 
DZIECI

DLA MALUCHA

DLA STARSZYCH 

WYSOKOŚĆ A B C D E F G WSU*

200CM 2690 6190 7190 9320 2030 2000 2030 1230

240CM 3380 6880 7880 4100 2230 2400 2230 1430

B - dla powierzchni syntetycznych

C - dla powierzchni piaszczystych

CERTYFIKOWANE SIEDZISKA
DO HUŚTAWEK ŁAŃCUCHOWYCH

DO WYBORU:

DLA MALUCHA DLA MAMY 

BOCIANIE GNIAZDO

D

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Zawiesia: łańcuch ze stali nierdzewnej. 
Siedziska: gumowane do wyboru.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Zawiesia: łańcuch ze stali nierdzewnej .
Siedziska: gumowane do wyboru.



11

WYSOKOŚĆ A B C D E F G WSU*

200CM 2690 6190 7190 2940 2030 2000 2030 1230

240CM 3380 6880 7880 3020 2230 2400 2230 1430

B - dla powierzchni syntetycznych

C - dla powierzchni piaszczystych

WYSOKOŚĆ A B C D E F G WSU*

200CM 2690 6190 7190 2940 2030 2000 2030 1230

240CM 3380 6880 7880 3020 2230 2400 2230 1430

B - dla powierzchni syntetycznych

C - dla powierzchni piaszczystych

12. HUŚTAWKA ŁAŃCUCHOWA
POJEDYNCZA DREWNIANA

14. HUŚTAWKA POJEDYNCZA
Z ROGAMI

13. HUŚTAWKA ŁAŃCUCHOWA
PODWÓJNA DREWNIANA

WYSOKOŚĆ A B C D E F G WSU*

200CM 2690 6190 7190 9320 2030 2000 2030 1230

240CM 3380 6880 7880 4100 2230 2400 2230 1430

B - dla powierzchni syntetycznych

C - dla powierzchni piaszczystych

Materiał: drewno klejone o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.
Zawiesia: łańcuch ze stali nierdzewnej.
Siedziska: gumowane do wyboru.

Materiał: drewno klejone o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.
Zawiesia: łańcuch ze stali nierdzewnej. 
Siedziska: gumowane do wyboru.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Zawiesia: łańcuch ze stali nierdzewnej .
Siedziska: gumowane do wyboru.
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16. HUŚTAWKA POJEDYNCZA
RAMIENIOWA

15. HUŚTAWKA PODWÓJNA
Z ROGAMI

17. HUŚTAWKA PODWÓJNA
RAMIENIOWA

WYSOKOŚĆ A B C D E F G WSU*

200CM 2690 6190 7190 2940 2030 2000 2030 1230

240CM 3380 6880 7880 3020 2230 2400 2230 1430

B - dla powierzchni syntetycznych

C - dla powierzchni piaszczystych

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Zawiesia: łańcuch ze stali nierdzewnej.
Siedziska: gumowane do wyboru.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Zawiesia: łańcuch ze stali nierdzewnej.
Siedziska: gumowane do wyboru.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Zawiesia: łańcuch ze stali nierdzewnej.
Siedziska: gumowane do wyboru.
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18. HUŚTAWKA POJEDYNCZA
METALOWA

20.   HUŚTAWKA ŁAŃCUCHOWA
POJEDYNCZA 

    (BOCIANIE GNIAZDO)

19. HUŚTAWKA PODWÓJNA
METALOWA

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Zawiesia: łańcuch ze stali nierdzewnej .
Siedziska: certyfi kowane siedziska z lin polipropylenowych 
z rdzeniem stalowym (bocianie gniazdo).

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Zawiesia: łańcuch ze stali nierdzewnej.
Siedziska: gumowane do wyboru.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Zawiesia: łańcuch ze stali nierdzewnej.
Siedziska: gumowane do wyboru.



karuzele
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21. KARUZELA
BĄCZEK

22. KARUZELA
 GWIAŹDZISTA

23. KARUZELA
 Z KIEROWNICĄ

22.KARUZELA
GWIAŹDZISTA

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
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24. KARUZELA
AŻUROWA

25. KARUZELA
POCHYŁA

26. KARUZELA KRZYŻOWA
4-RAMIENNA

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
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27. KARUZELA KRZYŻOWA
3-RAMIENNA

28. KARUZELA
KOLARZ

29.KARUZELA
SZYNOWA

5000

KACZKI

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie płyta HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

SMOK

KONIK

HIPOPOTAM

SŁOŃSŁOŃ

HIPOPOTAM

KONIK
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30. KARUZELA
KOŁOBIEG

31. KARUZELA 
GLOBUS

32. KARUZELA
PRZY ZESTAWIE

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: łańcuchy stalowe ocynkowane zakoń-
czone bezpiecznymi siedziskami.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna.



Zjeżdżalnie 
drewniane
i metalowe
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33. ZJEŻDŻALNIA O 
WYSOKOŚCI 0.5m

   (METALOWA I DREWNIANA)

34. ZJEŻDŻALNIA O 
WYSOKOŚCI 1.57m

   (METALOWA I DREWNIANA)

35. ZJEŻDŻALNIA O 
WYSOKOŚCI 1.8m

   (METALOWA I DREWNIANA)

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l stalowy o odpowiednim 
przekroju. 
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Ślizg: blacha chromowa.

Wypełnienie: 
sklejka wodoodporna lub HDPE

Wypełnienie: 
blacha stalowa o odpowiednim przekroju

Wypełnienie: 
sklejka wodoodporna lub HDPE

Wypełnienie: 
blacha stalowa o odpowiednim przekroju

Wypełnienie: 
sklejka wodoodporna lub HDPE

Wypełnienie: 
blacha stalowa o odpowiednim przekroju

34.WYSOKOŚCI 1.57m
   (METALOWA I DREWNIANA)
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36. ZJEŻDŻANIA
RUROWA

37. ZJEŻDŻALNIA O 
WYSOKOŚCI 1.57m

   (Z HDPE)

38. ZJEŻDŻALNIA O 
WYSOKOŚCI 1.57m

   (Z SIATKĄ)

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym.
Ślizg: tworzywo sztuczne.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: blacha chromowa o odpowiedniej grubości.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE.

 blacha chromowa o odpowiedniej grubości.

ocynkowany i malowany proszkowo.ocynkowany i malowany proszkowo.
lub HPL.



zestawy
sprawnościowe
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40. ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

39. ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

Zbuduj swój zygzak lub sześciobok

Materiał: drewno klejone o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem sta-
lowym, sklejka wodoodporna, specjalne uchwyty 
(skałki), opony samochodowe.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym, 
sklejka wodoodporna, specjalne uchwyty (skałki).
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41.ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

42.ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

43.ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: opony samochodowe, lina z polipro-
pylenu z rdzeniem stalowym, sklejka wodoodporna, 
specjalne uchwyty (skałki).

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: opony samochodowe, lina z polipro-
pylenu z rdzeniem stalowym, sklejka wodoodporna, 
specjalne uchwyty (skałki).

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym.
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45.ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

46.MAŁPI
GAJ

44.ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i 
malowany proszkowo. Drewno - impregnat 
do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem 
stalowym, sklejka wodoodporna, specjalne 
uchwyty (skałki).

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i 
malowany proszkowo. Drewno - impregnat 
do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem 
stalowym, sklejka wodoodporna.
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48.MAŁPI
GAJ

49. LABIRYNT

47.MAŁPI
GAJ

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE, 
specjalne uchwyty (skałki).

Materiał: drewno klejone o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem 
stalowym.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: łańcuch ze stali nierdzewnej lub lina 
z polipropylenu z rdzeniem stalowym.
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51.PRZEJAZD
LINOWY

52.SŁUPOWŁAZ

50.PRZEJAZD
SZYNOWY

Materiał: drewno klejone o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna.
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54.SŁUP
Z OPONAMI

55.WIEŻA
WSPINACZKOWA

53. PRZEPLOTNIA
KULA

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: opony samochodowe.

Materiał: profi le metalowe (A) lub drewno klejone (B) 
o odpowiednich przekrojach.    
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna i specjalne 
uchwyty (skałki).
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57.KŁADKA

58.PRZEJŚCIE
RUROWE

56.MOSTEK
LINIOWY

Materiał: pyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem 
stalowym.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub lina 
z polipropylenu z rdzeniem stalowym.
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60.DRABINKA
UKOŚNA

59. PRZEJŚCIE
RUROWE

61.PRZEPLOTNIA
KOŁOWA

Materiał: blacha chromowa.
Wypełnienie: płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone o odpo-
wiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
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62.PRZEPLOTNIA
ŁUKOWA

63.DRĄŻEK
SCHODKOWY

64. DRĄŻEK
GWIEŹDZISTY

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.

Materiał: profi le metalowe  lub drewno 
klejone o odpowiednich przekrojach.    
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i 
malowany proszkow. Drewno - impregnat 
do drewna.

Materiał: profi l metalowy lub drewno 
klejone o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i 
malowany proszkowo. Drewno - impregnat 
do drewna.
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67.RÓWNOWAŻNIA

66.RÓWNOWAŻNIA

65.DRABINKA
Z DRĄŻKIEM

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
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68.RÓWNOWAŻNIA

69.WALEC
KRÓTKI

70.ŚCIEŻKA
ZDROWIA

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: listwy dębowe zabezpieczone 
impregnatem do drewna.

Materiał: drewno klejone o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.



zestawy
tematyczne
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72.WAGON
BEZ DACHU

73.WAGON
ZADASZONY

71.LOKOMOTYWA

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, 
płyta HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, 
płyta HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, 
płyta HDPE lub HPL.
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75.WAGON
ZADASZONY

76.WAGON
BEZ DACHU

74. LOKOMOTYWA74.LOKOMOTYWA

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, pyta HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
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79. SAMOCHÓD

78.SAMOCHÓD

77.SAMOCHÓD

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
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81. TIR

82.WÓZ STRAŻACKI

80. KARETA

Materiał: drewno klejone o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym, 
skleja wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: drewno klejone o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.
Wypełnienie: skleja wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
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85. PAROSTATEK

84.WÓZ STRAŻACKI

83.WÓZ STRAŻACKI

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalo-
wym, skleja wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalo-
wym, skleja wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: skleja wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

83.

 profi l metalowy o odpowiednim przekroju. profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
ocynkowany i malowany proszkowo.

 profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
ocynkowany i malowany proszkowo.

 profi l metalowy o odpowiednim przekroju. profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
ocynkowany i malowany proszkowo.

lina z polipropylenu z rdzeniem stalo-
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87. STATEK

88.STATEK

86.STATEK

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalo-
wym, sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: drewno klejone o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalo-
wym, sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo .
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalo-
wym, sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.



Piaskownice
betonowe

i drewniane
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89.   PIASKOWNICA
BETONOWA    

  KWADRATOWA 

90.   PIASKOWNICA
BETONOWA    

  BLIŹNIAK 

91.   PIASKOWNICA
BETONOWA    

  OKRĄGŁA

90.  BLIŹNIAK 90.  BLIŹNIAK 90.

91.  OKRĄGŁA91.  OKRĄGŁA91.

Materiał: segmenty żelbetonowe.
Wypełnienie: siedzenia z drewna klejonego 
lub sklejki wodoodpornej, płyty HDPE lub HPL.
Zabezpieczenie: specjalna farba do betonu.                                                                   

Materiał: segmenty żelbetonowe.
Wypełnienie: siedzenia z drewna klejonego 
lub sklejki wodoodpornej, płyty HDPE lub HPL. 
Zabezpieczenie: specjalna farba do betonu.                                                                   

Materiał: segmenty żelbetonowe.
Wypełnienie: siedzenia z drewna klejonego 
lub sklejki wodoodpornej, płyty HDPE lub HPL.
Zabezpieczenie: specjalna farba do betonu.                                                                   
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92.    PIASKOWNICA   
  

Materiał: drewno klejone o odpowiednim przekroju, 
płyta HDPE lub obrzeże elastyczne z barwionego 
granulatu SBR.
Wypełnienie: siedzenia z drewna klejonego lub sklejki 
wodoodpornej, płyty HDPE lub HPL.
Zabezpieczenie:  Drewno - impregnat do drewna.

Materiał: Konstrukcja - drewno klejone o odpowied-
nim przekroju.
Wypełnienie: Dach - drewno klejone o odpowied-
nim przekroju lub sklejka wodoodporna. Burty i 
siedzenia - drewno klejone, sklejka wodoodporna, 
płyta HDPE lub HPL.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.

Materiał: drewno klejone o odpowiednim przekroju.
Wypełnienie: siedzenia z drewna klejonego lub 
sklejki wodoodpornej, płyty HDPE lub HPL.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.

drewno klejone o odpowiednim przekroju.drewno klejone o odpowiednim przekroju.
siedzenia z drewna klejonego lub 

93.PIASKOWNICA
ZADASZONA

94.PIASKOWNICA
ZAKRYWANA

PIASKOWNICA
Z PŁYTY HDPE

PIASKOWNICA
GUMOWA

A

B



Zestawy 
zabawowe 
wieżowe 
drewniane
i metalowe



Stwórz własną kombinacje
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95.ZESTAW
WIEŻOWY

96.ZESTAW
WIEŻOWY

97.ZESTAW
WIEŻOWY

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone o odpo-
wiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna. 
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone o odpo-
wiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany prosz-
kowo. Drewno - impregnat do drewna. 
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone o odpo-
wiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany prosz-
kowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.
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98.ZESTAW
WIEŻOWY

99.   ZESTAW
WIEŻOWY

100.   ZESTAW
WIEŻOWY

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, 
płyta HDPE lub HPL .
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, 
płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone o 
odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowa-
ny proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, 
płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha nierdzewna o odpowiedniej 
grubości.
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101.ZESTAW
WIEŻOWY

102.ZESTAW
WIEŻOWY

103.ZESTAW
WIEŻOWY

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalo-
wym, sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalo-
wym,  sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalo-
wym,  sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.
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106.   ZESTAW
WIEŻOWY

105.   ZESTAW
WIEŻOWY

104.   ZESTAW
WIEŻOWY

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalo-
wym,  sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub 
HPL, specjalne uchwyty (skałki).
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie:lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym,  
sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL, specjalne 
uchwyty (skałki).
Ślizg: blacha chromowa.



50

107.ZESTAW
WIEŻOWY

108.ZESTAW
WIEŻOWY

109.ZESTAW
WIEŻOWY

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym, 
sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym,  
sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym,  
sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.
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112.   ZESTAW
WIEŻOWY

111.   ZESTAW
WIEŻOWY

110.   ZESTAW
WIEŻOWY

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalo-
wym, sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta 
HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE 
lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.
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113.ZESTAW
WIEŻOWY

114.ZESTAW
WIEŻOWY

115.ZESTAW
WIEŻOWY

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub 
HPL, specjalne uchwyty (skałki).
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym, 
sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL, specjalne 
uchwyty (skałki).
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.
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118.   ZESTAW
WIEŻOWY

117.   ZESTAW
WIEŻOWY

116.   ZESTAW
WIEŻOWY

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem sta-
lowym, sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL, 
specjalne uchwyty (skałki).
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna. 
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym, 
sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL, specjalne 
uchwyty (skałki).
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem 
stalowym,  sklejka wodoodporna, płyta HDPE
lub HPL, specjalne uchwyty (skałki).
Ślizg: blacha chromowa.
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119.ZESTAW
WIEŻOWY

120.ZESTAW
WIEŻOWY

121.ZESTAW
WIEŻOWY

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE 
lub HPL, specjalne uchwyty (skałki).
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: Daszki i wypełnienia - sklejka wodoodporna 
lub płyta HDPE lub HPL. Piaskownica - drewno klejone 
o odpowiednim przekroju lub płyta HDPE. Lina z polipro-
pylenu z rdzeniem stalowym.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym,  
sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.
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124.   ZESTAW
WIEŻOWY

123.   ZESTAW
WIEŻOWY

122.   ZESTAW
WIEŻOWY

124.   WIEŻOWY

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i 
malowany proszkowo. Drewno - impregnat 
do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem 
stalowym, sklejka wodoodporna, płyta HDPE 
lub HPL, specjalne uchwyty (skałki).
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem 
stalowym, sklejka wodoodporna, płyta HDPE 
lub HPL, specjalne uchwyty (skałki).
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem 
stalowym,  sklejka wodoodporna, płyta 
HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.
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125.ZESTAW
WIEŻOWY

126.ZESTAW
WIEŻOWY

127.ZESTAW
WIEŻOWY

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym,  
sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL, specjalne 
uchwyty (skałki).
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy lub drewno klejone 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym,  
sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL, specjalne 
uchwyty (skałki).
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym,  
sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.



domki i inne
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128.DOMEK

129.DOMEK

130.DOMEK

129.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

Materiał: skleja wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Łączniki: metal ocynkowany lub blacha chromowa.
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131.DOMEK

132.DOMEK

133.ZAMEK

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

Materiał: drewno klejone o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
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134.DOMEK
WSPINACZKOWY

135.DOMEK
Z PIASKOWNICĄ

136.CENTRUM GIER

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

Materiał: drewno klejone o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.
Wypełnienie: Sklejka wodoodporna, płyta HDPE
lub HPL. Piaskownica - drewno klejone 
o odpowiednim przekroju lub płyta HDPE. 

Materiał: profi l metalowy lub dreniany o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany proszko-
wo. Drewno - impregnat do drewna.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
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137.KĄCIK
METEOROLOGICZNY

139.KÓŁKO
I KRZYŻYK

Materiał: drewno klejone o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.
Wypełnienie: tworzywo sztuczne.

Materiał: drewno klejone o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.
Wypełnienie: płyta HDPE lub HPL.

Materiał: drewno klejone o 
odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: impregnat 
do drewna.
Wypełnienie: płyta HDPE lub HPL.

C D

E F

HG

138.TABLICE
EDUKACYJNE
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140.SKLEPIK

142.KULA DO SIEDZENIA

141.GŁUCHY
TELEFON

Materiał: drewno klejone o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

Materiał: NÓŻKA - profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju. KULA - żywica epoksydowa pokryta warstwą 
kolorowego EPDM.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.



Bujaki
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143.HIPCIO

144.KOGUT

145.PIES

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE.
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146.SMOK

147.PONY

148.KONIK

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE.
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149.SŁONIK

150.RUMAK

151.KONICZYNKA

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE. 

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE.
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154.DESECZKA

153.BUJACZEK

152.KONICZYNKA

153.BUJACZEK

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE. 

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE.
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155.SAMOCHODZIK

156.KARETA

157.ROZGWIAZDA

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE. 

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub HDPE. 

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE. 



dla
przedszkoli
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158.SAMOCHODZIK

159.ŁAWECZKA
PODWÓJNA

160.ZJEŻDŻALNIA 
O WYSOKOŚCI 1.57m

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE. 

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE.
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161.ZJEŻDŻALNIA 
O WYSOKOŚCI 0.98m

162.ZESTAW
WIEŻOWY

163.ZESTAW
WIEŻOWY

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE.
Ślizg: blacha chromowa.

ocynkowany i malowany proszkowo.

 profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
ocynkowany i malowany proszkowo.ocynkowany i malowany proszkowo.
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164.HUŚTAWKA ŁAŃCUCHOWA
POJEDYNCZA METALOWA

165.HUŚTAWKA ŁAŃCUCHOWA
POJEDYNCZA DREWNIANA

166.POCIĄG

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Zawiesia: łańcuch ze stali nierdzewnej. 
Siedziska: gumowane do wyboru.

Materiał: drewno klejone o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.
Zawiesia: łańcuch ze stali nierdzewnej.
Siedziska: gumowane do wyboru.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE. 



maja
i

przyjaciele
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167.MAJA

168.MRÓWKA

169.BIEDRONKA

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalo-
wym, sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalo-
wym, sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalo-
wym, sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.
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170.TEKLA

171.WIELORYB

172.ZJEŻDŻALNIA
KRAB

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalo-
wym, sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalo-
wym, sklejka wodoodporna, płyta HDPE lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE 
lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

ocynkowany i malowany proszkowo.ocynkowany i malowany proszkowo.



Istnieje możliwość łączenia dwóch urządzeń do jednego pylonu.

Urządzenia
fitness: 
siłownie 
na zewnątrz
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POJEDYNCZY

PODWÓJNY

Istnieje możliwość łączenia dwóch urządzeń do jednego pylonu.

NARCIARZ BIEGOWY

JEŹDZIEC

WYCISKANIE SIEDZĄC I WYCIĄG GÓRNY

BIEGACZ

PYLON DO WYBORU:

173.MASAŻER
BIODER

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, 
 płyta HDPE.
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175.MASAŻER
PLECÓW

176.BIEGACZ 

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE.

174.NOŻYCE
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177.DRABINKA

178.WAHADŁO
„SURFER„

179.KOŁA TAI CHI
„MAŁE„
KOŁA TAI CHI

178.„SURFER„

179.KOŁA TAI CHIKOŁA TAI CHI

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna,  
płyta HDPE. 

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna,  
płyta HDPE. 

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna,  
płyta HDPE.
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180.STEPER

181.WYCISKANIE
SIEDZĄC

182.MOTYL A/B 

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE.
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183.PRASA
NOŻNA

184.PODCIĄG
NÓG

185.SZTANGA
W LEŻENIU

184.

185.185.W LEŻENIU185.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna,  
płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna,  
płyta HDPE. 

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna,  
płyta HDPE. 
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186.WIOŚLARZ

187.ORBITREK

188.PROSTOWNIK
PLECÓW

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE.
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189.ŁAWKA

190.WYCIĄG
GÓRNY

191.JEŹDZIEC

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna,  
płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna,  
płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna,  
płyta HDPE.
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192.TWISTER

194.ROWEREK

193.ŁAWKA Z ĆWICZENIAMI
NÓG I BIODER

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, płyta HDPE.



Street 
Workout
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195.ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

196.ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

197.ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
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198.ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

199.ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

200.ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: łańcuch stalowy ocynkowany.
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201.ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

202.ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

203.ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE.
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204.ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

205.ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

206.ZESTAW
SPRAWNOŚCIOWY

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna lub płyta HDPE.



Linaria
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207.PIRAMIDA

208.PIRAMIDA
DUŻA

207.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym 
fi  16mm.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym 
fi  16mm.
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209.STOŻEK

210.WALEC

211.KLEPSYDRA 

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem 
stalowym fi  16mm.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem 
stalowym fi  16mm.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem 
stalowym fi  16mm.
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212.ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY
LINOWY

213.ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY
LINOWY

214.ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY
LINOWY

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym 
fi  16mm.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym 
fi  16mm.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym 
fi  16mm.



Urządzenia 
sportowe
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215.KOSZ DO
KOSZYKÓWKI

216.STÓŁ BETONOWY
DO TENISA STOŁOWEGO

          (DO POSTAWIENIA)

217.STÓŁ BETONOWY
DO TENISA STOŁOWEGO

          (DO WKOPANIA)

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: krata VEMA.

Materiał: beton zbrojony.
Zabezpieczenie: malowany specjalnym lakierem 
do betonu.
Wypełnienie: siatka z blachy stalowej ocynkowanej.

Materiał: beton zbrojony.
Zabezpieczenie: malowany specjalnym lakierem 
do betonu.
Wypełnienie: siatka z blachy stalowej ocynkowanej.
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218.SŁUPKI DO
SIATKÓWKI

219.SŁUPKI DO
TENISA

220.BRAMKI 3m (A) i 5m (B)

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
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221.BRAMKA
KRATOWA

222.BRAMKOKOSZ

223.PIŁKARZYKI

Materiał: beton zbrojony.
Zabezpieczenie: malowane farbami do betonu.
Wypełnienie: piłkarzyki z tworzywa sztucznego na 
prętach z chromu zakończone gumowymi uchwytami.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: pręt stalowy.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: pręt stalowy, krata VEMA.
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224.RAMPA

225.FUNBOX

226.WIATA
BOISKOWA

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: poliwęglan, siedzenie z tworzywa 
sztucznego (A) lub drewniane (B).

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna.

Materiał: beton zbrojony.
Zabezpieczenie: odpowiednia farba do betonu.
Wypełnienie: blacha chromowa.
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227.PIŁKOCHWYTY

SIATKA SZNURKOWA

SIATKA Z PRĘTÓW 

SIATKA METALOWA POWLEKANA

SIATKA PANELOWA

SIATKA OGRODZENIOWA

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie:
A- siatka metalowa powlekana
B - siatka sznurkowa
C - siatka z prętów
D - siatka panelowa
E - siatka ogrodzeniowa



Urządzenia 
komunalne 
i regulaminy
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228.KOSZE
NA ŚMIECI

Materiał: profi le metalowe (A, C, D, E) o odpowiednich 
przekrojach lub beton zbrojony (B).
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany proszkowo. 
Beton - malowane farbami do betonu.



102

229.ŁAWKI
BETONOWE

230.ŁAWKI
DREWNIANE

Materiał: drewno.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.

Materiał: beton zbrojony.
Zabezpieczenie: Drewno - impregnat do drewna. 
Beton - malowane farbami do betonu.
Wypełnienie: drewno.
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231.ŁAWKI 
METALOWE

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna. 
Wypełnienie: drewno, sklejka wodoodporna lub HDPE.

I
J
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232.STOLIKI
DO GIER

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: drewno, sklejka wodoodporna, HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: 
Wypełnienie: drewno, sklejka wodoodporna, HDPE lub HPL.
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233.ŁAWKI
ROZBUDOWANE

234.ŁAWKI
ROZBUDOWANE

235.AMFITEATR

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: drewno, sklejka wodoodporna.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: Metal - ocynkowany i malowany 
proszkowo. Drewno - impregnat do drewna. 
Wypełnienie: drewno.

Materiał: beton zbrojony.
Zabezpieczenie: Drewno - impregnat do drewna. 
Beton - malowane farbami do betonu.
Wypełnienie: drewno.

233.ROZBUDOWANE

 - impregnat do drewna.  - impregnat do drewna. 
 - malowane farbami do betonu.
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236.STOJAKI
NA ROWERY

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
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237.WIATA
NA ROWERY

238.REGULAMIN
Z METALU

239.REGULAMIN
Z DREWNA

Materiał: profi l metalowy 
o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany 
i malowany proszkowo.
Wypełnienie: poliwęglan.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: blacha aluminiowa 2mm.

Materiał: drewno klejone o odpowiednim profi lu.
Zabezpieczenie: impregnat do drewna.
Wypełnienie: blacha aluminiowa 2mm.

239.REGULAMIN

 drewno klejone o odpowiednim profi lu.
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240.BARIERKI

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
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PIES STOP

BRAMKA SAMOZAMYKAJĄCA

OGRODZENIA METALOWE

241.OGRODZENIA

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: krata VEMA.
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244.WYCISKANIE
SIEDZĄC

242.ZESTAW
WIEŻOWY

243.ZESTAW
WIEŻOWY

SIEDZĄC

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, HDPE 
lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim 
przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany 
proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, HDPE 
lub HPL.
Ślizg: blacha chromowa.
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245.MOTYL

246.ŁAWKA
Z ROWERKIEM

247.WIOŚLARZ

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, HDPE lub HPL.

Materiał: profi l metalowy o odpowiednim przekroju.
Zabezpieczenie: ocynkowany i malowany proszkowo.
Wypełnienie: sklejka wodoodporna, HDPE lub HPL.



BEZPIECZNE
NAWIERZCHNIE
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248.NAWIERZCHNIE
MINERALNE

249.NAWIERZCHNIE
WYLEWANE Z POLIURETANU
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250.NAWIERZCHNIE
Z PŁYTEK Z POLIURETANU

251.NAWIERZCHNIE
Z KOSTKI BETONOWEJ (A)

          I MATY PRZEROSTOWEJ (B)

KOSTKA BETONOWA

MATA PRZEROSTOWA



WYKONUJEMY RÓWNIEŻ NASADZENIA

WSZYSTKIE URZĄDZENIA MONTOWANE SĄ NA GOTOWYCH PREFABRYKATACH ŻELBETONOWYCH 



uwaga!

 W trosce o bezpieczeństwo użytkowników 
placów zabaw, produkcja naszych wyrobów jest 
na bieżąco kontrolowana oraz dostosowywana 
do wymogów jakościowych. W związku z tym, w 
sporadycznych przypadkach przedstawione rysunki 
lub zdjęcia mogą odbiegać od urządzeń fizycznie 
zamontowanych na placu zabaw.



NOTES



PALETA KOLORÓW



Nip: 895 210 2025
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50-950 Wrocław    

www.an-pi.pl      
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