
wyposaŜenie sali gimnastyczej

Nazwa artykułu J.m. Ilo ść
Bramki do piłki noŜnej ,, MŁODZIEśOWE” ( 5 x 2 m)                 para 1
Siatki na bramki ( 5 x 2 m)  "HUCK" para 1
Zestaw kółek do transportu bramek klp. 1
Słupki do siatkówki ,,PROFESJONALNE” para 1
Stanowisko sędziowskie szt. 1
Osłony słupków do siatki para 1
Tabliczki zmian zawodników komplet 1
Tuleja mocująca  w podłoŜu do słupków szt. 2
Rama z pokrywą podłogową (dekiel) szt. 2
Siatka do siatkówki szt. 1
Antenki jednoczęściowe z pokrowcem para 1
Sygnalizator zmian zawodników komplet 1
Wózek na piłki zamykany szt. 6
Przymiar do mierzenia siatki szt. 1
Regał na piłki na kółkach szt. 4
Wieszak na siatkę do siatkówki szt. 1
Tablica do koszykówki szt. 4
Siateczka do obręczy szt. 6
Konstrukcja do koszykówki podstropowa komplet 1
Bramki do piłki ręcznej aluminiowe,, PROFESJONALNE” para 1
Elektroniczna tablica wyników (22301) szt. 1
DrąŜek gimnastyczny przyścienny szt. 1
Odskocznia gimnastyczna Lampart szt. 1
Drabinki gimnastyczne podwójne 2,5 x 1,8 szt. 10
Drabinki gimnastyczne pojedyńcze 2,5 x 0.9 szt. 5
Elementy mocujące drabinkę podwójną szt. 10
Elementy mocujące drabinkę pojedyńczą szt. 5
Ławeczka gimnastyczna szt. 16
Szyna z układem jezdnym do mocowania lin gimnastycznych, drabin sznurowych i kółek gimnastycznych. szt. 1
Lina jutowa do wspinania dl. 7,0m. szt. 1
Drabina gimnastyczna jutowa do wspinania dł. 7,0m szt. 1
Kółka gimnastyczne z moŜliwośćią regulacji "HUCK". Długoszt. 1
Skrzynia gimnastyczna 5- częściowa, skośna, pokryta szt. 1
regulacją wysokości 110-170cm. szt. 1
naroŜnikiem i uchwytami, wym. 200 x 120 x 10 cm szt. 10
częściowy 295x90x5cm szt. 4
Wózek na materace, wymiary 200 x 120cm szt. 1
Siedzisko na trybuny szt. 200
Konstrukcja kotary - napęd elektryczny. Długość konstrukcji do 24m.szt. 1
Kotara grodząca (siatka osłonowa minus długość tkaniny) (5,20 x 20)m2 104
Kotara - tkanina ograniczająca widoczność (2 x 20) m2 40
Siatka osłonowa (7,20 x 37) m2 267
ObciąŜenie dolnej krawędzi siatki Pb 400g/mb mb. 37
ObciąŜenie dolnej krawędzi kotary grodzącej Pb 200g/mbmb. 20
Konfekcjonowanie kotary/łaczenie tkaniny z siatką szt. 1
Karabińczyki teflonowe do mocowania kotary szt. 40
Karabińczyki ocynkowane do siatki osłonowej szt. 80
Elementy mocujące kotarę /linka stalowa, śruby rzymskie.
element 2m + 2 x element 1m + 4 łuki) komplet 1
unihoc+2bramki młodzieŜowe 60x90cmOX 49' komplet 1
Unihoc: Bramki meczowe 115x160cm szt. 2
Unihoc: Siatka do bramki meczowa szt. 2



Unihoc: Piłka meczowa BOOSTER szt. 20
Unihoc: Torba na piłki BALLBAG szt. 1
maska, ochraniacze: kolan, nóg, genitaliów, rękawice komplet 2
Piłka lekarska 1kg szt. 2
Piłka lekarska 2kg szt. 2
Piłka lekarska 3kg szt. 2
Piłka lekarska 4kg szt. 2
Piłka lekarska 5kg szt. 2
Piłka do koszykówki NBA tack-soft pro. Rozmiar-7 szt. 10
Piłka do koszykówki NBA tack-soft pro. Rozmiar-6 szt. 10
Piłka do koszykówki NBA tack-soft pro. Rozmiar-5 szt. 10
Piłka do siatkówki (MOLTEN): meczowa-treningowa.Skóra kompozyt.Rozmiar-5szt. 10
Piłka do siatkówki (GALA): meczowo -treningowa, mini.Rozmiar-4szt. 10
Piłka do piłki noŜnej halowej (FUTSAL) szt. 10
Piłka do piłki noŜnej halowej / niski kozioł (FUTSAL) szt. 10
Piłka do piłki ręcznej (SAMBA JUNIOR). Rozmiar-3 szt. 10
Piłka do piłki ręcznej (SAMBA MĘSKA). Rozmiar-2 szt. 10
Piłka do piłki ręcznej (SAMBA DAMSKA). Rozmiar-1 szt. 10
Stojak do skoku wzwyŜ szt. 1
Poprzeczka do skoku wzwyŜ szt. 1
Materac komorowy szkolny szt. 1
Płotki treningowe-uchylne szt. 8
Wieszak szatniowy z ławeczką jednostronną mb. 18
Słupki do tenisa profesjonalne para 1
Rama z pokrywą podłogową (dekiel) komplet 1
Tuleja mocująca  w podłoŜu do słupków szt. 2
Taśma środkowa siatki do tenisa szt. 1
Wieszak na siatkę do tenisa szt. 1
Siatka do tenisa szt. 1
Słupki do badmintona przejezdne z obciąŜeniem para 2
Siatka do badmintona Turniejowa szt. 2
Stoły do tenisa stołowego szt. 8
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