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Szanowni Państwo!

Z przyjemnością prezentujemy Państwu najnowszy katalog produktów Comes, będący wynikiem 

naszej ponad 30-letniej obecności na krajowych i zagranicznych rynkach. Comes to polska, średniej 

wielkości, rodzinna firma stawiająca na wysokie standardy jakości, bezpieczeństwa i funkcjonalności 

oraz doceniane na całym świecie polskie wzornictwo. 

Wszystkie nasze urządzenia zabawowe i sportowe poddawane są niezbędnym procesom 

certyfikacji oraz dodatkowo wewnętrznym odbiorom prowadzonym zgodnie z obowiązującymi 

normami bezpieczeństwa i dobrej praktyki produkcyjnej firmy. Nasze wyroby przeznaczone są do 

wieloletniego, intensywnego użytkowania w trudnych warunkach atmosferycznych. Staramy się by 

ceny naszych produktów były adekwatne do ich jakości i wytrzymałości, a jednocześnie, by zakup był 

jak najbardziej ekonomiczny. 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, służymy naszą pomocą na każdym etapie 

realizacji – począwszy od przygotowania projektu koncepcyjnego, wizualizacji i sprzedaży, aż po 

montaż serwis i przeglądy okresowe. Nasz zespół tworzą specjaliści z różnych dziedzin, którzy tworzą 

i realizują kompleksowe projekty nowoczesnych urządzeń zabawowych, zapewniając przy tym 

profesjonalną obsługę na każdym etapie powierzonego nam zadania. Na naszej stronie internetowej, 

w zakładce „Porady eksperta” znajdą Państwo szeroki wachlarz informacji, które ułatwią wybór 

urządzeń i przygotowanie inwestycji tak, by jak najlepiej odpowiadała lokalnym warunkom 

i potrzebom. 

Wybierając nasze produkty, wybieracie Państwo profesjonalnego i solidnego dostawcę. 

Dokładamy wszelkich starań aby oferowane przez nas urządzenia spełniały oczekiwania najbardziej 

wymagających klientów i przynosiły wiele radości ich użytkownikom. 

Mamy nadzieję, że katalog przygotowany przez nas na sezon 2018/2019 spełni Państwa 

oczekiwania w zakresie wyposażenia terenów zabaw i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy! 
Marek Sokołowski

Piotr Sokołowski

oraz zespół specjalistów COMES Sokołowscy Sp. J. 

Szydłowiec 2018

COMES Sokołowscy Spółka Jawna

Marek Sokołowski – prezes  tel. 508 321 108  • marek.sokolowski@comes.pl

Piotr Sokołowski – wiceprezes  tel. 508 321 107  • piotr.sokolowski@comes.pl

tel. 48 617 60 35  • e-mail: comes@comes.pl  • www.comes.pl 

Porady eksperckie na stronie internetowej http://architekci.comes.pl 

Facebook https://www.facebook.com/pl.comes
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Lakiery i pokrycia galwaniczne

Typy siedzisk stosowanych w huśtawkach

W huśtawkach możemy zamiennie za siedziska typu A zastosować siedzisko pasowe typu C,

za siedziska typu B1 i B2 siedzisko typu I (dla dzieci niepełnosprawnych).

siedzisko

pasowe

deseczka

gumowana

fotelik gumowany

z poręczą stałą

opona

gumowa
fotelik gumowany

z łańcuszkiem

fotelik z podwyż-

szonym oparciem

B1A DB2 CI

Na siedziska udzielamy standardowo 2-letniej gwarancji.

„Bocianie

gniazdo”

G1 linowe

G2 plastikowe

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie 

powierzchni w procesie piaskowania albo śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. 

Malowanie nawierzchniowe wykonywane wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, 

ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz cechuje się wysokimi 

walorami estetycznymi.

Malowane w ten sposób urządzenia zabawowe mają gładkie powierzchnie bez zacieków i zmarszczeń. Są odporne na czynniki 

atmosferyczne i promieniowanie UV oraz w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Mogą być również zastosowane najwyższej światowej jakości farby podkładowe epoksydowe i nawierzchniowe poliuretanowe.

Elementy konstrukcji naszych urządzeń malowane są proszkowo wysokiej jakości farbami w kolorach:

Legenda

– wysoka odporność na wpływ warunków atmosferycznych

– wymagana nawierzchnia trawiasta (wszystkie nawierzchnie zgodne z PN-EN 1177 tab. D1)

– wysoka odporność na obciążenia i uderzenia

– wymagana nawierzchnia miękka: piaskowa, żwirowa lub gumowa (zgodna z PN-EN 1177)

– zalecana płyta boiska (lub nawierzchnia syntetyczna)

– wysokość swobodnego upadku; największa odległość pionowa między wyraźnie 

   określoną powierzchnią podparcia ciała a znajdującą się niżej powierzchnią zderzenia

– zalecany przez producenta przedział wiekowy potencjalnych użytkowników, wynika z optymalnej 

   przydatności funkcjonalnej urządzenia zabawowego dla danej grupy wiekowej

   

7 - 15

Kolorystyka urządzeń przedstawionych 

w katalogu jest przykładowa. 

RAL: 2009 60187040 30005002 5015 1023

Niniejszy katalog nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych 

w oferowanych urządzeniach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.

Wszelkie zmiany konstrukcyjne lub kolorystyczne związane są z ciągłym procesem ulepszania jakości oraz estetyki urządzeń.

Wizualizacje przedstawione w katalogu mają charakter poglądowy.

Wykaz znaków towarowych i wzorów przemysłowych zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym i chronionych prawem ochronnym na podstawie przepisów 

z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej firmy Comes Sokołowscy Spółka Jawna, zastrzeżone jest do nazw:

 „Orbita”, „Zula”, „STHENOS”, „Śmigło”, „Baza kosmiczna”, „Julek”, „Krasnal” oraz nazwa COMES

1600 mm
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Stosujemy ześlizgi 

z blachy nierdzewnej 

oraz zjeżdżalnie 

rurowe plastikowe

Wejścia w postaci trapów 

z guzami chwytnymi,

 liną do wciągania.

Powierzchnia trapów 

z wytrzymałej, wodoodpornej

płyty antypoślizgowej 

(HDPE, HPL albo sklejka)

Rozmaite wypełnienia boczne

Np. gra „Kółko-krzyżyk”,

 „Labirynt”, „Liczydła” itd.   

Konstrukcja urządzeń 

stalowa, zabezpieczona 

antykorozyjnie

i malowana proszkowo

Przejścia pomiędzy 

wieżami w postaci 

mostków,

 tuneli rurowych czy linowych 

z lin polipropylenowych

wzmocnionych

rdzeniem stalowym

Dachy oraz wypełnienia 

boczne wykonane 

z tworzywa HDPE

z grawerowanymi wzorami

Różne typy mocowania 

konstrukcji dostosowane 

do ustawienia

na nawierzchni syntetycznej,

trawie czy piasku

Przejścia pomiędzy 

SPECYFIKA URZĄDZEŃ COMES

Rura zjazdowa

ze stali nierdzewnej

Elementy mocujące

(śruby, nakrętki, podkładki)

ze stali nierdzewnej
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Zapis numeru katalogowego 

jest sześciocyfrowy, z czego 

dwie ostatnie cyfry typoszeregu oznaczają 

określone uszczegółowienie danego wyrobu. 

* – gwiazdka oznacza, że numery różnią się 

w zależności od typów siedzisk huśtawek 

lub designu
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1350 mm
7 - 15

A
3 - 7

B

1250 mm
7 - 15

A
3 - 7

B

Huśtawka KASIA

Nr katalogowy 01.01.02*
1200 mm

7 - 15
A

3 - 7
B

B

Huśtawka KUBA MINI

Nr katalogowy 01.03.01*

Huśtawka KASIA 2
Nr katalogowy 01.02.01*

A

A

A

Wymiary [m]

Długość: 2,45

Szerokość: 1,45

Wysokość: 2,15

Strefa bezpieczeństwa: 7,1 x 2,5

Liczba użytkowników: 1

   Najpopularniejsza produkowana od ponad 20 lat 

jednoosobowa huśtawka wahadłowa 

   o charakterystycznym, unikatowym kształcie, to idealne 

urządzenie dla młodszych

   i starszych dzieci. Sprawdzi się na każdym, nawet 

niewielkim placu zabaw. Możliwość zastosowania siedzisk 

typu A*, B lub C.

Wymiary [m]

Długość: 3,1

Szerokość: 1,7

Wysokość: 2,2

Strefa bezpieczeństwa: 7,1 x 3,1

Liczba użytkowników: 2

   Charakterystyczny produkowany od ponad 

   20 lat model dwuosobowej huśtawki wahadłowej

   o charakterystycznym, unikatowym kształcie, to 

idealne urządzenie dla młodszych i starszych dzieci. 

Stanowi niezbędny element wyposażenia każdego 

placu zabaw. Możliwość zastosowania siedzisk 

typu A*, B lub C.

Wymiary [m]

Długość: 2,1

Szerokość: 0,3

Wysokość: 2,65

Strefa bezpieczeństwa: 7,1 x 2,1

Liczba użytkowników: 1

Jednoosobowa huśtawka wahadłowa dzięki niewielkim 

gabarytom bez trudu zmieści się nawet na małym placu zabaw. 

Urządzenie zapewni świetną zabawę zarówno młodszym, jak  

i starszym dzieciom. Huśtawka może być wykorzystywana jako 

element wyposażenia integracyjnych placów zabaw.  

Możliwość zastosowania siedzisk typu A, B* lub C.
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1425 mm
7 - 15

1455 mm
7 - 15

1550 mm
7 - 15

Huśtawka PIOTR

Nr katalogowy 01.06.00*

Huśtawka WAGA

Nr katalogowy 01.05.00*

Huśtawka KUBA MAXI

Nr katalogowy 01.04.00*

A

Wymiary [m]

Długość: 2,1

Szerokość: 0,3

Wysokość: 3

Strefa bezpieczeństwa: 7,9 x 2,1

Liczba użytkowników: 1

   Jednoosobowa huśtawka wahadłowa to gwarancja 

doskonałej zabawy i niezbędny element na placu 

zabaw. Urządzenie jest wyższe od pozostałych 

modeli, dlatego idealnie nadaje się na place zabaw 

dla starszych dzieci. Możliwość zastosowania siedzisk 

typu A*, C lub D.

Wymiary [m]

Długość: 2,5

Szerokość: 0,8

Wysokość: 2,9

Strefa bezpieczeństwa: 7,9 x 3,65

Liczba użytkowników: 2

   Dwuosobowa huśtawka słupowa to urządzenie 

o ciekawej, niezwykle trwałej i oldschool’owej 

konstrukcji, kształtem przypominającej wagę. 

Huśtawka przeznaczona jest dla starszych dzieci, 

dlatego świetnie sprawdzi się np. 

na szkolnych placach zabaw. Możliwość 

zastosowania siedzisk typu A*, C lub D.

Wymiary [m]

Długość: 5,8

Szerokość: 2,1

Wysokość: 2,7

Strefa bezpieczeństwa: 8 x 5,8

Liczba użytkowników: 4

   Czteroosobowa huśtawka wahadłowa daje możliwość 

zastosowania kilku różnych typów siedzisk jednocześnie 

– dzięki temu zapewnia zabawę zarówno młodszym, 

jak i starszym dzieciom. Urządzenie świetnie sprawdzi się  

na dużych placach zabaw, przeznaczonych dla większej 

ilości użytkowników. Możliwość zastosowania siedzisk 

typu A*, C lub D*.

A
A

A
A

D
D
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1300 mm
7 - 15

A
3 - 7

B

1300 mm
7 - 15

A
3 - 7

B

1445 mm
7 - 15

Huśtawka PIOTR 2

Nr katalogowy 01.06.01*

Huśtawka JOLKA 2

Nr katalogowy 01.09.01*

Huśtawka JOLKA

Nr katalogowy 01.09.00*

A

A

Wymiary [m]

Długość: 2,15

Szerokość: 2,2

Wysokość: 2,4

Strefa bezpieczeństwa: 7,3 x 2,2

Liczba użytkowników: 1

   Jednoosobowa huśtawka wahadłowa to urządzenie 

zapewniające świetną zabawę zarówno młodszym, 

jak i starszym dzieciom. Klasyczny wzór sprawdza się 

na placach zabaw już od wielu lat. Możliwość 

zastosowania siedzisk typu A*, B lub C.

Wymiary [m]

Długość: 3,05

Szerokość: 2,2

Wysokość: 2,4

Strefa bezpieczeństwa: 7,3 x 3,1

Liczba użytkowników: 2

   Dwuosobowa huśtawka wahadłowa to urządzenie 

zapewniające świetną zabawę zarówno młodszym, 

jak i starszym dzieciom. Klasyczny wzór sprawdza się 

na placach zabaw już od wielu lat. Możliwość 

zastosowania siedzisk typu A*, B lub C.

Wymiary [m]

Długość: 3,1

Szerokość: 2,1

Wysokość: 2,7

Strefa bezpieczeństwa: 8 x 3,1

Liczba użytkowników: 2

   Dwuosobowa huśtawka wahadłowa to urządzenie 

przeznaczone dla starszych dzieci. Nowoczesny 

design sprawia, że huśtawka świetnie sprawdza się 

na miejskich placach zabaw. Możliwość zastosowania 

siedzisk typu A*, C lub D.

A

A

A
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1500 mm
7 - 15

Huśtawka PIOTR 2 (siedzisko „bocianie gniazdo”)

Nr katalogowy 01.06.04*

1500 mm
7 - 15

Huśtawka PIOTR (siedzisko „bocianie gniazdo”)

Nr katalogowy 01.06.14*

1300 mm
7 - 15

Huśtawka JOLKA (siedzisko „bocianie gniazdo”)

Nr katalogowy 01.09.09*

G1

G1

Wymiary [m]

Długość: 5,8

Szerokość: 2,1

Wysokość: 2,7

Strefa bezpieczeństwa: 8 x 5,8

Liczba użytkowników: 6

   Dwustanowiskowa huśtawka wahadłowa posiada atrakcyjne, 

duże siedziska typu „Bocianie Gniazdo”, które zapewniają 

zabawę nawet sześciu użytkownikom jednocześnie. 

Solidna konstrukcja i niespotykany design gwarantują 

doskonałą, rodzinną zabawę! Możliwość zastosowania 

siedzisk typu G1* lub G2.

Wymiary [m]

Długość: 3,1

Szerokość: 2,1

Wysokość: 2,7

Strefa bezpieczeństwa: 8 x 3,1

Liczba użytkowników: 3

   Pojedyncza huśtawka wahadłowa zapewni zabawę nawet trzem 

użytkownikom jednocześnie. Nietypowe siedzisko, kształtem 

przypominające gniazdo bociana, stanowi wielką atrakcję dla 

każdego dziecka. 

Nasza huśtawka to element obowiązkowy każdego placu zabaw! 

Możliwość zastosowania siedzisk typu G1* lub G2.

Wymiary [m]

Długość: 3,1

Szerokość: 2,2

Wysokość: 2,4

Strefa bezpieczeństwa: 7,3 x 3,1

Liczba użytkowników: 3

   Pojedyncza huśtawka wahadłowa jest w stanie pomieścić nawet 

trzech użytkowników jednocześnie! Klasyczna konstrukcja, 

w połączeniu z nowoczesnym siedziskiem jest ciekawym 

elementem każdej przestrzeni zabawowej. Możliwość 

zastosowania siedzisk typu G1 lub G2*.

Bawi i integruje !

Bawi i integruje !

Bawi i integruje !
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1650 mm
7 - 15

1170 mm
7 - 15

A
3 - 7

B
Huśtawka MAREK

Nr katalogowy 01.11.00*

A

Huśtawka linowa ZULA A

Nr katalogowy 01.12.00*

design „leśny”

Wymiary [m]

Długość: 2,15

Szerokość: 1,35

Wysokość: 2,2

Strefa bezpieczeństwa: 7,2 x 2,2

Liczba użytkowników: 1

   Jednoosobowa huśtawka wahadłowa 

   w nowoczesnym wydaniu umożliwia zabawę zarówno 

młodszym, jak i starszym dzieciom. „Kosmiczny” design 

huśtawki świetnie prezentuje się w miejskiej przestrzeni, 

a jej niewielkie rozmiary sprawiają, że łatwo wkomponować ją 

w każdą, nawet niewielką przestrzeń zabawową. Możliwość 

zastosowania siedzisk typu A*, B lub C.

   Huśtawka wykonana ze stali nierdzewnej.

Wymiary [m]

Długość: 5,2

Szerokość: 4

Wysokość: 3,4

Strefa bezpieczeństwa: 12,1 x 4,8

Liczba użytkowników: 5

   Wieloosobowa huśtawka linowa 

   o unikalnym kształcie, to nasza nowa propozycja, 

która będzie stanowić  niewątpliwą atrakcję każdego 

placu zabaw. Podłużne, siedzisko z liny plecionej, 

zawieszone na solidnych, wytrzymałych zawiesiach 

umożliwia huśtanie do przodu, do tyłu i na boki – 

świetna zabawa w grupie gwarantowana!

1300 mm
7 - 15

A
3 - 7

B
Huśtawka zintegrowana ZULA B

Nr katalogowy 01.16.00*

Wymiary [m]

Długość: 4,9

Szerokość: 4,4

Wysokość: 2,25

Strefa bezpieczeństwa: 10 x 9,3

Liczba użytkowników: 6

   Sześcioosobowa huśtawka

   na planie sześcioboku, sprzyja integracji korzystających z niej 

użytkowników. Dzięki możliwości zastosowania różnego 

rodzaju siedzisk z urządzenia mogą korzystać zarówno 

młodsze, jak i starsze dzieci. Możliwość zastosowania siedzisk 

typu A*(z barierką zabezpieczającą), B* lub C.

Bawi i integruje !
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1300 mm
7 - 15

A
3 - 7

B

905 mm
3 - 7

1150 mm
7 - 15

Huśtawka KUBA MINI 2

Nr katalogowy 01.03.02*

Huśtawka ZULA C

Nr katalogowy 01.15.00*

Huśtawka JOLKA 3

Nr katalogowy 01.09.13*

G1

Wymiary [m]

Długość: 2,5

Szerokość: 0,9

Wysokość: 2,3

Strefa bezpieczeństwa: 2,5 x 5

Liczba użytkowników: 3

   Wieloosobowa huśtawka wahadłowa posiada atrakcyjne, 

duże siedzisko typu „Bocianie Gniazdo”, które umożliwia 

zabawę w grupie.

Solidna a zarazem prosta konstrukcja gwarantują 

doskonałą, rodzinną zabawę! Możliwość zastosowania 

siedzisk typu G1* lub G2.

Wymiary [m]

Długość: 1,75

Szerokość: 0,3

Wysokość: 1,85

Strefa bezpieczeństwa: 1,75 x 6,2

Liczba użytkowników: 1

    Jednoosobowa huśtawka wahadłowa to gwarancja 

doskonałej zabawy i niezbędny element na placu zabaw. 

Urządzenie jest niższe od pozostałych modeli, dlatego 

idealnie nadaje się na place zabaw dla młodszych dzieci. 

Możliwość zastosowania siedziska typu B*.

Wymiary [m]

Długość: 4,8

Szerokość: 2,2

Wysokość: 2,4

Strefa bezpieczeństwa: 5 x 7,3

Liczba użytkowników: 3

   Trzyosobowa huśtawka wahadłowa 

   o klasycznej, solidnej konstrukcji jest chętnie stosowana na 

ogólnodostępnych placach zabaw. Dzięki możliwości 

zastosowania różnego rodzaju siedzisk z urządzenia mogą 

korzystać zarówno młodsze, jak i starsze dzieci. Możliwość 

zastosowania siedzisk typu A*, B*, C lub G1, G2.

B

B

A

A

Bawi i integruje !
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1900 mm
3 - 7

1450 mm
7 - 15

A
3 - 7

B
Huśtawka PIOTR 3

Nr katalogowy 01.06.21*

Huśtawka „Familijna”

Nr katalogowy 01.13.00

Wymiary [m]

Długość: 4,8

Szerokość: 2,1

Wysokość: 2,7

Strefa bezpieczeństwa: 4,8 x 8

Liczba użytkowników: 3

   Trzyosobowa huśtawka 

   o klasycznej, solidnej konstrukcji jest chętnie 

stosowana na ogólnodostępnych placach zabaw. 

Dzięki możliwości zastosowania różnego rodzaju 

siedzisk z urządzenia mogą korzystać zarówno 

młodsze, jak i starsze dzieci. Możliwość zastosowania 

siedzisk typu A*, B*, C lub G1, G2.

A
A

B

Wymiary [m]

Długość: 3,1

Szerokość: 2,1

Wysokość: 2,7

Strefa bezpieczeństwa: 3,1 x 8,05

Liczba użytkowników: 2

   Dwuosobowe urządzenie kołyszące 

   „Matka – dziecko” to nowość na polskim rynku! 

Nietypowa konstrukcja umożliwia jednoczesne 

kołysanie się mamy i malucha oraz kontakt wzrokowy 

podczas zabawy. Kubełkowe siedzisko przeznaczone 

dla dziecka zapewnia bezpieczeństwo i komfort 

użytkowania urządzenia. Zastosowane siedziska 

typu A* i B*.

Wymiary [m]

Długość: 2,05

Szerokość: 1,8

Wysokość: 2,15

Strefa bezpieczeństwa: 2,4 x 7,2

Liczba użytkowników: 1

   Prosta huśtawka jednoosobowa. Jej niewielkie rozmiary 

sprawiają, że łatwo wkomponować ją w każdą, nawet 

niewielką przestrzeń zabawową. Dzięki możliwości 

zastosowania różnego rodzaju siedzisk z urządzenia mogą 

korzystać zarówno młodsze, jak i starsze dzieci. 

Możliwość zastosowania siedzisk typu A*, B* lub C.

Użytkowanie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej1300 mm
7 - 15

A
3 - 7

B
Huśtawka TOSIA

Nr katalogowy 01.19.00*

Użytkowanie wyłącznie 

pod nadzorem osoby dorosłej
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3 - 15
960 mm

3 - 15
940 mm

3 - 15
940 mm

Huśtawka ważka „Mewa”

Grupa: Huśtawki wagowe Nr katalogowy 01.10.02

Huśtawka ważka „Modra”

Grupa: Huśtawka wagowe Nr katalogowy 01.07.02

Huśtawka ważka „Motyl”

Grupa: Huśtawki wagowe Nr katalogowy 01.08.02

Wymiary [m]

Długość: 2,46

Szerokość: 0,54

Wysokość: 0,7

Strefa bezpieczeństwa: 4,5 x 2,6

Liczba użytkowników: 2

   Dwuosobowa huśtawka wagowa to element 

obowiązkowy każdego placu zabaw. Świetnie spełnia 

swoja funkcję, jako urządzenie dla młodszych oraz 

starszych dzieci, a dzięki niewielkim rozmiarom 

idealnie nadaje się na małe place zabaw.

Wymiary [m.]

Długość: 3

Szerokość: 0,4

Wysokość: 0,64

Strefa bezpieczeństwa: 5 x 2,4

Liczba użytkowników: 2

   Klasyczna, dwuosobowa huśtawka wagowa zapewni 

doskonałą zabawę zarówno młodszym, jak i starszym 

dzieciom. Lubiane przez wszystkie dzieci urządzenie 

jest obowiązkowym elementem wyposażenia 

każdego placu zabaw.
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Wymiary [m]

Długość: 2,46

Szerokość: 1,3

Wysokość: 0,7

Strefa bezpieczeństwa: 4,5 x 3,3

Liczba użytkowników: 4

   Czteroosobowa huśtawka wagowa to klasyczne urządzenie 

lubiane przez wszystkie dzieci. Stanowi niezbędny element 

wyposażenia zarówno osiedlowych, jak i przedszkolnych, 

czy szkolnych placów zabaw. Huśtawka nie wymaga zastosowania 

specjalnej nawierzchni w strefie bezpieczeństwa – może być 

montowana na trawie.
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3 - 12
500 mm

wzór „Ryś A”

wzór „Ryś B”

wzór „Ryś max”

wzór „Rodeo”

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 02.10.02

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 02.11.01

Wymiary [m]

Długość: 1,51

Szerokość: 0,3

Wysokość: 0,8

Strefa bezpieczeństwa: 3,9 x 2,9

Liczba użytkowników: 2

   Dwuosobowa huśtawka sprężynowa to urządzenie 

umożliwiające bujanie i jednocześnie – ćwiczenie równowagi. 

Ozdobne elementy z grawerowanego tworzywa HDPE 

nawiązują do nazwy urządzenia. Huśtawka zachęca do zabawy 

zarówno młodsze jak i starsze dzieci, a dzięki niewielkim 

gabarytom sprawdza się nawet na niewielkim placu zabaw.

Wymiary [m]

Długość: 3

Szerokość: 0,75

Wysokość: 0,8

Strefa bezpieczeństwa: 5,2 x 2,75

Liczba użytkowników: 4

   Czteroosobowa huśtawka sprężynowa to doskonałe 

urządzenie integracyjne, które umożliwia bujanie 

   i jednocześnie ćwiczenie równowagi przez młodsze 

oraz starsze dzieci. Ozdobne elementy z tworzywa 

HDPE w kształcie zwierzątek, nawiązują do nazwy 

urządzenia i zachęcają do zabawy.

Wymiary [m]

Długość: 1,05

Szerokość: 0,45

Wysokość: 0,75

Strefa bezpieczeństwa: 3,55 x 3,05

Liczba użytkowników: 1

    Jednoosobowa huśtawka w kształcie konika, 

umożliwia ćwiczenie równowagi i jednocześnie 

beztroskie bujanie się – zarówno młodszym, jak 

   i starszym dzieciom. Klasyczny i ponadczasowy wzór 

konika to najbardziej lubiana przez dzieci 

   forma huśtawki. 

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło   
Nr katalogowy 02.09.04

Nr katalogowy 02.09.05
3 - 12

800 mm

3 - 12
850 mm



H
u

śt
a

w
k

i 
sp

rę
ży

n
o

w
e

24

3 - 12
600 mm

3 - 12
850 mm

3 - 12
850 mm

wzór „Rodeo max”

wzór „Rodeo max 2”

wzór „Kaczorek” wzór „Konik”

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 02.12.03

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 02.12.02

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 02.13.02

Wymiary [m]

Długość: 2,8

Szerokość: 0,3

Wysokość: 0,85

Strefa bezpieczeństwa: 4,8 x 2,3

Liczba użytkowników: 4

   Czteroosobowa huśtawka sprężynowa 

to urządzenie umożliwiające bujanie 

i jednocześnie ćwiczenie równowagi 

zarówno młodszym, jak i starszym dzieciom. 

   Huśtawka idealna na szkolne i przedszkolne place 

zabaw, z powodzeniem może być montowana 

na nawierzchni trawiastej.

Wymiary [m]

Długość: 3

Szerokość: 0,95

Wysokość: 0,85

Strefa bezpieczeństwa: 5 x 3

Liczba użytkowników: 4

   Huśtawka sprężynowa przeznaczona 

dla czterech użytkowników – umożliwia bujanie

   i jednocześnie ćwiczenie równowagi młodszym 

   i starszym dzieciom. Konstrukcja umożliwia zabawę 

także dzieciom niepełnosprawnym, dlatego świetnie 

sprawdzi się na integracyjnych placach zabaw.

Wymiary [m]

Długość: 1

Szerokość: 0,55

Wysokość: 0,9

Strefa bezpieczeństwa: 3,5 x 3,15

Liczba użytkowników: 1

   Huśtawka sprężynowa jednoosobowa w kształcie 

np. kaczorka lub konika – umożliwia ćwiczenie 

równowagi i jednocześnie beztroskie bujanie się 

młodszych i starszych dzieci. Wzór przypominający 

zwierzątko zachęca do zabawy i pasuje do każdej 

przestrzeni placu zabaw. 

Bawi i in
tegruje !
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3 - 12
600 mm

3 - 12
600 mm

3 - 12
600 mm

wzór „BMX”

wzór „Motocykl”

wzór „Kotek” wzór „Tygrys”

Wzory tematyczne

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 02.13.02

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 02.15.02

wzór „Żaba” wzór „Słonik”

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 02.17.02

wzór „Lew”

Wymiary [m]

Długość: 1

Szerokość: 0,55

Wysokość: 1

Strefa bezpieczeństwa: 3,6 x 3,15

Liczba użytkowników: 1

   Huśtawka sprężynowa, jednoosobowa przypomina 

rower i symuluje jazdę rowerową. Urządzenie 

przeznaczone jest dla jednego użytkownika, w wieku 

od 3 do 15 lat. Huśtawka – rowerek to dla maluchów 

świetny wstęp przed nauką jazdy na prawdziwym 

jednośladzie. Zapewnia świetną zabawę 

   i ćwiczy równowagę!

Wymiary [m]

Długość: 1,1

Szerokość: 0,35

Wysokość: 0,8

Strefa bezpieczeństwa: 3,55 x 2,95

Liczba użytkowników: 1

 

 Jednoosobowa huśtawka sprężynowa dostępna 

w kształtach różnych zwierzątek, to urządzenie szczególnie 

lubiane przez maluchy. Huśtawka idealnie sprawdzi się 

zarówno na przedszkolnym, jak i szkolnym placu zabaw. 

Jej konstrukcja nie wymaga zastosowania w strefie 

bezpieczeństwa specjalnej nawierzchni, dzięki czemu 

urządzenie z powodzeniem można zamontować na trawie.
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3 - 12
600 mm

3 - 12
500 mm

3 - 12
600 mm

wzór „Krówka”

wzór „Kaczka” wzór „Żyrafa”

wzór „Batuta”

wzór „Rakieta kosmiczna”

Wzory tematyczne

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 02.17.02

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 02.18.00

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 02.19.00

Wymiary [m]

Długość: 0,9

Szerokość: 0,4

Wysokość: 0,85

Strefa bezpieczeństwa: 3,3 x 2,8

Liczba użytkowników: 1

   Jednoosobowa huśtawka sprężynowa w wielu kształtach 

do wyboru, to zabawka na której zarówno młodsi jak 

i starsi użytkownicy mogą się bujać, a przy tym ćwiczyć swoją 

równowagę. Różnorodność wzorów sprawi frajdę zarówno 

małym rajdowcom, marynarzom, kosmonautom czy księżniczkom. 

   A niewielkie rozmiary pozwalają wkomponować huśtawkę także 

w małą przestrzeń zabawową.

Wymiary [m]

Długość: 1,2

Szerokość: 1,2

Wysokość: 1,27

Strefa bezpieczeństwa:     3,4

Liczba użytkowników: 4

Czteroosobowa platformowa huśtawka sprężynowa 

to urządzenie, które rozwija równowagę u młodszych 

i starszych dzieci, zapewniając przy tym wspaniałą 

zabawę. Nowoczesny design doskonale pasuje do 

miejskich terenów zabaw i rekreacji. 

wzór „Latający spodek”



wzór „Biedronka”

wzór „Autko” wzór „Jeep”

wzór „Kareta”

wzór „Królik”

wzór „Gruszka”

wzór „Owieczka”

wzór „Ślimak”
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3 - 12
600 mm

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 02.19.00

wzór „Byczek”

wzór „Wiewiórka”iewiórka”

wzór „Żółw” wzór „Jeżyk” „Jeżyk” wzór „Sowa”

wzór 
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3 - 12
600 mm

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 02.19.00

3 - 12
450 mm

wzór „Lew”

wzór „Krówka”

Wzory tematyczne

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 02.21.00

Wymiary [m]

Długość: 1,5

Szerokość: 1,1

Wysokość: 1,4

Strefa bezpieczeństwa: 3,7 x 3,3

Liczba użytkowników: 2

   Dwuosobowa huśtawka sprężynowa 

to prawdziwa gratka dla małych miłośników przygód. 

Ciekawa forma huśtawki 

z zamontowanym na sprężynach tunelem  zapewnia 

świetną zabawę i jednocześnie ćwiczy równowagę!
wzór „Klasyczny”

wzór 

wzór „Rybka” wzór „Żółwik” / „Słoń” wzór „Dinozaur”

wzór „Okręt” wzór „Hipopotam” wzór „Delfin”
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3 - 12
450 mm

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 02.21.00

wzór „Śmigło 1”

wzór „Śmigło 1 deska”

Wymiary [m]

Długość: 1

Szerokość: 0,5

Wysokość: 0,43

Strefa bezpieczeństwa: 3,4 x 2,9

Liczba użytkowników: 2

   Wzór „Śmigło 1” to dwuosobowa huśtawka 

sprężynowa w kształcie śmigła – pozwala dzieciom 

młodszym i starszym na radosne bujanie się 

i rozwijanie koordynacji ruchowej. Sprzyja temu 

gra „labirynt” zamontowana w centrum 

urządzenia. Huśtawka zapewni doskonałą 

zabawę nie tylko miłośnikom gier planszowych. 

Wzór „Śmigło 1 Surfer” ma kształt deski do 

windsurfingu, zabawa na niej pozwala czuć się 

jak na morskiej fali.

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło   
Nr katalogowy 02.22.00

Nr katalogowy 02.22.01
3 - 12

500 mm

wzór „Miś”

Wzory tematyczne

wzór „Bóbr”
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3 - 12
1000 mm

3 - 12
400 mm

3 - 12
600 mm

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 02.23.00

wzór „Dyliżans”

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 02.24.00

wzór „Śmigło 2”

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 11.81.02

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Wymiary [m]

Długość: 1,55

Szerokość: 0,8

Wysokość: 1,45

Strefa bezpieczeństwa: 3,75 x 3

Liczba użytkowników: 4

Czteroosobowa huśtawka sprężynowa kształtem 

przypominająca dyliżans, to nasza nowa zabawka, 

przeznaczona zarówno dla młodszych jak i starszych 

dzieci. Grawerowane w fantazyjne wzory ścianki boczne 

zachęcają do zabawy i pobudzają dziecięcą wyobraźnię, 

pozwalając się przenieść w świat „Dzikiego zachodu”.

Wymiary [m]

Długość: 2,45

Szerokość: 1,25

Wysokość: 2,2

Strefa bezpieczeństwa: 4,7 x 3,5

Liczba użytkowników: 4

Statek odpowiedni nie tylko dla małych marynarzy, 

świetnie sprawdzi się na szkolnych i przedszkolnych 

placach zabaw, a także terenach przy restauracjach, 

domach wypoczynkowych itp. Platforma 

umieszczona na sprężynach zapewnia wrażenia jak 

na prawdziwej morskiej wyprawie. 

Wymiary [m]

Długość: 1

Szerokość: 1

Wysokość: 0,5

Strefa bezpieczeństwa:    3,4 

Liczba użytkowników: 4

Czteroosobowa huśtawka sprężynowa w kształcie 

śmigła, to zabawka, która pozwala dzieciom młodszym 

i starszym na radosne bujanie się i rozwijanie 

koordynacji ruchowej. Nasza huśtawka, to ciekawy 

element każdego placu zabaw, który z powodzeniem 

można zamontować na nawierzchni trawiastej.  

wzór „Statek”
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3 - 12
300 mm

Huśtawka sprężynowa Śmigło

Grupa: Huśtawki sprężynowe Śmigło Nr katalogowy 02.25.00

Wymiary [m]

Długość: 1,4

Szerokość: 0,7

Wysokość: 1,6

Strefa bezpieczeństwa: 3,6 x 3,3

Liczba użytkowników: 1

   

   Żaglówka to huśtawka sprężynowa na której 

z powodzeniem można ćwiczyć ruchy przypominające 

pływanie po morskich falach. Świetnie sprawdzi się jako 

urządzenie do ćwiczeń równowagi i koordynacji ruchowej. 

Platforma umieszczona na trzech sprężynach wraz 

z konstrukcją do trzymania, zapewnia wrażenia jak na 

prawdziwej morskiej wyprawie. 

wzór „Żaglówka”
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7 - 15
440 mm

Urządzenie ruchowe „Młynek”

Grupa: Urządzenia ruchowe Nr katalogowy 03.21.00

Wymiary [m]

Długość: 2,5

Szerokość: 0,7

Wysokość: 1,1

Strefa bezpieczeństwa: 5,5 x 3,7

Liczba użytkowników: 4

Urządzenie ruchowe dla nieco starszych dzieci – łączy 

świetną zabawę z gimnastyką. Doskonale ćwiczy 

koordynację ruchową, umożliwia rozciąganie się dzięki 

czemu wzmacnia mięśnie rąk i nóg. Idealnie sprawdza 

się jako element wyposażenia szkolnych placów zabaw.

Wymiary [m]

Długość: 2,5

Szerokość: 0,7

Wysokość: 2,1

Strefa bezpieczeństwa: 5,5 x 3,7

Liczba użytkowników: 3

Urządzenie ruchowe dla nieco starszych dzieci – łączy 

świetną zabawę z gimnastyką. Doskonale ćwiczy 

koordynację ruchową, umożliwia rozciąganie się 

dzięki czemu wzmacnia mięśnie rąk i nóg. Idealnie 

sprawdza się jako element wyposażenia szkolnych 

placów zabaw.

Wymiary [m]

Długość: 0,61

Szerokość: 0,43

Wysokość: 1,06

Strefa bezpieczeństwa: 3,7 x 3,5

Liczba użytkowników: 1

Nieskomplikowane urządzenie ruchowe doskonale 

ćwiczy koordynację ruchową, wzmacnia mięśnie rąk 

i nóg. Dedykowane jest nieco starszym dzieciom, 

z powodzeniem może stanowić pomoc podczas lekcji 

wychowania fizycznego. Urządzenie nie zajmuje dużo 

miejsca i może być zamontowane na trawie.

Grupa: Urządzenia ruchowe Nr katalogowy 03.19.01
7 - 15

1100 mm

Urządzenie ruchowe
„Żółw wersja I bez poręczy górnej”

Grupa: Urządzenia ruchowe Nr katalogowy 03.20.01
7 - 15

1100 mm

Urządzenie ruchowe
„Żółw wersja II bez poręczy górnej”
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Wymiary [m]

Długość: 2,7

Szerokość: 1,5

Wysokość: 1,8

Strefa bezpieczeństwa: 4,1 x 3,95

Liczba użytkowników: 1

Nowoczesne urządzenie ruchowe dla nieco starszych 

dzieci – korzystanie z niego przypomina pływanie na 

desce surfingowej i stąd właśnie nazwa „Surfer”. 

Idealnie nadaje się do ćwiczeń koordynacji ruchowej, 

wzmacnia mięśnie rąk i nóg. Sprawdza się jako element 

wyposażenia szkolnych i ogólnodostępnych placów 

zabaw.

Urządzenie ruchowe „Surfer”

Grupa: Urządzenia ruchowe Nr katalogowy 03.22.00
7 - 15

700 mm
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3 - 15
1500 mm

Przeplotnia „Smok”

Grupa: Przeplotnie Nr katalogowy 04.22.00

Wymiary [m]

Długość: 4,45

Szerokość: 0,58

Wysokość: 1,5

Strefa bezpieczeństwa: 7,45 x 3,6

Liczba użytkowników: 10

   Klasyczna przeplotnia kształtem przypominająca 

smoka, to element obowiązkowy od lat spotykany na 

niemal każdym osiedlowym przedszkolnym czy 

szkolnym placu zabaw. Umożliwia wspinanie, 

przewieszanie czy zwisanie, a dzięki solidnej konstrukcji 

zapewnia bezpieczeństwo i trwałość na długie lata. 

7 - 15
2000 mm

Przeplotnia „Rakieta A”

Grupa: Przeplotnie Nr katalogowy 04.24.00

Wymiary [m]

Długość: 2

Szerokość: 2

Wysokość: 2

Strefa bezpieczeństwa:     5,65

Liczba użytkowników: 8

   Wysoka przeplotnia w kształcie rakiety to urządzenie 

przeznaczone głównie dla nieco starszych dzieci. 

Umożliwia zabawę nawet kilkunastu użytkownikom 

jednocześnie i sprawi frajdę nie tylko zapalonym 

miłośnikom kosmonautyki. Solidna konstrukcja 

zapewnia bezpieczeństwo podczas wspinania, 

huśtania i przewieszania.

7 - 15
2000 mm

Przeplotnia „Rakieta B”

Grupa: Przeplotnie Nr katalogowy 04.24.02

Wymiary [m]

Długość: 2,6

Szerokość: 2,6

Wysokość: 2

Strefa bezpieczeństwa:     6,25

Liczba użytkowników: 8

   Przeplotnia kształtem przypominająca rakietę 

kosmiczną to niewątpliwa gratka zarówno dla 

małych miłośników kosmonautyki, jak również 

wspinania, przewieszania czy zwisania. Wysokie 

urządzenie przeznaczone jest dla starszych dzieci, 

świetnie sprawdzi się na szkolnym i osiedlowym 

placu zabaw. 
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3 - 15
1500 mm

Przeplotnia „Hangar linowy”

Grupa: Przeplotnie Nr katalogowy 04.26.01

Wymiary [m]

Długość: 2,45

Szerokość: 2,65

Wysokość: 1,6

Strefa bezpieczeństwa: 5,5 x 5,7

Liczba użytkowników: 12

   Połączenie klasycznej przeplotni z elementami 

linowymi, umożliwia wspinanie, przewieszanie i inne 

formy gimnastyki nawet kilkudziesięciu 

użytkownikom jednocześnie! Przeplotnia idealna na 

ogólnodostępne place zabaw, zarówno dla 

młodszych, jak i starszych użytkowników. 

7 - 15
1900 mm

Przeplotnia „Drążek ukośny”

Grupa: Przeplotnie Nr katalogowy 04.28.00

Wymiary [m]

Długość: 3

Szerokość: 0,64

Wysokość: 1,9

Strefa bezpieczeństwa: 6,3 x 4,2

Liczba użytkowników: 6

   Wysoka, klasyczna przeplotnia z drążkami świetnie 

sprawdzi się zarówno na osiedlowym, jak i szkolnym 

placu zabaw (np. podczas lekcji wychowania 

fizycznego). Urządzenie przeznaczone jest dla 

starszych dzieci. 

7 - 15
1750 mm

Przeplotnia „Drążki”

Grupa: Przeplotnie Nr katalogowy 04.29.00

Wymiary [m]

Długość: 4,4

Szerokość: 0,62

Wysokość: 1,75

Strefa bezpieczeństwa: 7,6 x 4

Liczba użytkowników: 10

   Klasyczna przeplotnia, 

niezbędna na każdym placu zabaw. 

Umożliwia zabawę, wykonywanie podciągnięć, 

wspinanie i zwisanie, a jej solidna konstrukcja 

zapewnia trwałość na długi czas. Urządzenie 

świetnie sprawdzi się na szkolnym placu zabaw, 

szczególnie podczas lekcji wychowania fizycznego.
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3 - 15
1150 mm

Przeplotnia „Bajka”

Grupa: Przeplotnie Nr katalogowy 04.38.00

wzór „Żabka”

wzór „Panda” wzór „Tygrys”

wzór „Niedźwiadek”Wymiary [m]

Długość: 1,8

Szerokość: 1,25

Wysokość: 1,3

Strefa bezpieczeństwa: 4,85 x 4,25

Liczba użytkowników: 4

   Kolorowa, nietypowa przeplotnia z elementem w kształcie 

zwierzątka (do wyboru myszka, niedźwiadek i żabka) oraz 

siatką z lin, to doskonałe rozwiązanie dla szkolnych 

i przedszkolnych terenów zabaw dziecięcych. Umożliwia nie 

tylko wspinanie, ale także zabawę ruchomymi elementami 

(język, oczy, łapki) szczególnie lubianymi przez maluchy.

3 - 15
1500 mm

WIDOK 1 

Przeplotnia „Baza kosmiczna”

Grupa: Przeplotnie Nr katalogowy 04.39.00

WIDOK 2

Wymiary [m]

Długość: 5,35

Szerokość: 2,55

Wysokość: 2

Strefa bezpieczeństwa: 8,35 x 5,55

Liczba użytkowników: 10

   Wielofunkcyjna przeplotnia w nowoczesnym,    

   „kosmicznym” designie, to świetne rozwiązanie  

   zarówno na szkolne jak i ogólnodostępne place

   zabaw. Dzięki zastosowaniu zróżnicowanych

   elementów przeznaczonych do zabawy i ćwiczeń,

   urządzenie świetnie sprawdzi się na lekcjach

   wychowania fizycznego.  

wzórwzór „Myszka”

z maluchy

wa przeplotnia z elementem w kształcie 
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3 - 15
530 mm

Karuzela krzyżowa „Jaś”

Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.35.06

Wymiary [m]

Długość: 1,8

Szerokość: 1,8

Wysokość: 0,75

Strefa bezpieczeństwa:     5,8

Liczba użytkowników: 4

Klasyczna, czteroramienna karuzela, 

to nieodłączny element każdego placu zabaw. 

Kręcić mogą się zarówno ci młodsi, jak i starsi 

użytkownicy – wspólna zabawa daje 

najwięcej radości! 

3 - 15
530 mm

Karuzela trójramienna „Jaś 3”

Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.35.05

Wymiary [m]

Długość: 1,8

Szerokość: 1,8

Wysokość: 0,75

Strefa bezpieczeństwa:     5,8

Liczba użytkowników: 3

Klasyczna, trójramienna karuzela, to nieodłączny element 

każdego placu zabaw, zarówno dla młodszych jak i starszych 

dzieci. Siedziska z oparciami zapewniają bezpieczeństwo 

maluchom, a zabawa daje 100% radości!

3 - 15
530 mm

Karuzela „Jaś 2”

Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.35.06

Wymiary [m]

Długość: 1,5

Szerokość: 1,5

Wysokość: 0,9

Strefa bezpieczeństwa:     5,5

Liczba użytkowników: 4

Czteroramienna karuzela z siedziskami zamykanymi, 

wyposażona w talerz napędowy, to element obowiązkowy 

na każdym placu zabaw. Uwielbiają ją zarówno młodsze, 

jak i starsze dzieci. Świetnie nadaje się na integracyjne 

place zabaw!

Karuzela posiada hamulec ograniczający prędkość 

obrotową.

Bawi i integruje !
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3 - 15
750 mm

Karuzela talerzowa „Bąk 1” 

Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.36.05

Wymiary [m]

Długość: 1,5

Szerokość: 1,5

Wysokość: 0,75

Strefa bezpieczeństwa:     5,5

Liczba użytkowników: 8

Platformowa, czteroramienna karuzela, to bardzo 

popularne urządzenie zarówno dla starszych jak 

i młodszych dzieci. Jest to obowiązkowa pozycja na 

każdym placu zabaw!  W opcji możliwość wykonania 

platformy o średnicy 2 m.

3 - 15
750 mm

Karuzela talerzowa „Bąk 2” 

Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.36.06

Wymiary [m]

Długość: 1,5

Szerokość: 1,5

Wysokość: 0,75

Strefa bezpieczeństwa:     5,5

Liczba użytkowników: 8

Platformowa, czteroramienna karuzela 

o nowoczesnym wyglądzie, to idealna zabawa dla 

starszych i młodszych dzieci. Jest to obowiązkowa 

pozycja na każdym placu zabaw!  Umożliwia wspólną 

zabawę i integrację.

3 - 15
750 mm

Karuzela „Pszczoła” 

Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.36.04

Wymiary [m]

Długość: 1,5

Szerokość: 1,5

Wysokość: 0,75

Strefa bezpieczeństwa:     5,5

Liczba użytkowników: 8

Platformowa, czteroramienna karuzela z siedziskami, to 

bardzo popularne urządzenie zarówno dla starszych jak 

i młodszych dzieci. Dzieci mogą na niej zając miejsca 

zarówno siedzące jak i stojące. Jest to obowiązkowa pozycja 

na każdym placu zabaw!  
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3 - 15
720 mm

Karuzela „Trzmiel 1”

Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.37.00

Wymiary [m]

Długość: 1,5

Szerokość: 1,5

Wysokość: 0,82

Strefa bezpieczeństwa:     5,5

Liczba użytkowników: 6

Niezwykle popularny model karuzeli platformowej, 

wyposażony w siedziska z oparciami i talerz 

napędowy. Karuzela „Trzmiel” to mnóstwo frajdy dla 

maluchów i starszych dzieci, może pełnić funkcję 

siedziska np. podczas przerwy szkolnej. 

3 - 15
720 mm

Karuzela „Trzmiel 2”

Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.37.09

Wymiary [m]

Długość: 1,5

Szerokość: 1,5

Wysokość: 0,82

Strefa bezpieczeństwa:     5,5

Liczba użytkowników: 6

Niezwykle popularny model karuzeli platformowej, 

wyposażony w siedziska z oparciami i talerz 

napędowy. Karuzela „Trzmiel” to mnóstwo frajdy dla 

maluchów i starszych dzieci, może pełnić funkcję 

siedziska np. podczas przerwy szkolnej. 

3 - 15
720 mm

Karuzela „Trzmiel” integracyjna

Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.37.05

Wymiary [m]

Długość: 1,5

Szerokość: 1,5

Wysokość: 0,82

Strefa bezpieczeństwa:     5,5

Liczba użytkowników: 4

Niezwykle popularny model karuzeli 

platformowej, wyposażony w siedziska 

z oparciami i talerz napędowy. Karuzela

„Trzmiel” integracyjna wyposażona jest 

w ogranicznik kąta otwarcia wejścia.

Specjalną blokadę wejścia można ustawić 

w położeniu otwarcia lub zamknięcia. 

Bawi i integruje !
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3 - 15
700 mm

Karuzela „Bączek”

Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.38.04

Wymiary [m]

Długość: 1,2

Szerokość: 1,2

Wysokość: 0,75

Strefa bezpieczeństwa:     5,2

Liczba użytkowników: 6

Trójramienna karuzela platformowa, 

to nieskomplikowane urządzenie dające 

mnóstwo radości – zarówno tym młodszym, jak 

i starszym dzieciom. Doskonale sprawdza się 

na osiedlowych i szkolnych placach zabaw, 

wszędzie tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo 

i trwałość!

3 - 15
850 mm

Karuzela trójramienna „Osa”

Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.39.00

Wymiary [m]

Długość: 0,9

Szerokość: 0,9

Wysokość: 0,9

Strefa bezpieczeństwa:     4,9

Liczba użytkowników: 3

Trójramienna karuzela o niebanalnym designie 

świetnie pasuje do miejskich przestrzeni 

zabawowych. Jest to urządzenie zarówno dla 

młodszych, jak i starszych dzieci umożliwiając 

im wspólną, beztroską zabawę.

3 - 15
700 mm

Karuzela „Pszczółka”

Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.38.03

Wymiary [m]

Długość: 1,2

Szerokość: 1,2

Wysokość: 0,75

Strefa bezpieczeństwa:     5,2

Liczba użytkowników: 6

Trójramienna karuzela platformowa z siedziskami, 

to urządzenie dające mnóstwo radości – zarówno 

tym młodszym, jak i starszym dzieciom. Doskonale 

sprawdza się na osiedlowych i szkolnych placach 

zabaw, wszędzie tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo 

i trwałość!
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7 - 15
1000 mm

7 - 15
1000 mm

Karuzela „Swing”

Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.41.00

Karuzela „Kołowiec”

Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.42.00

Wymiary [m]

Długość: 1,34

Szerokość: 1,34

Wysokość: 2,15

Strefa bezpieczeństwa:     5,35

Liczba użytkowników: 6

Karuzela „Kołowiec” to funkcjonalność

klasycznej karuzeli połączona z nowoczesnym

designem. Świetnie sprawdza się na placach

zabaw dla nieco starszych dzieci, zapewniając

dobrą zabawę i niezapomniane wrażenia!

Wymiary [m]

Długość:    1,55 (3,15)

Szerokość:     1,4 (2,75)

Wysokość: 2,8

Strefa bezpieczeństwa:     7,6

Liczba użytkowników: 3

Choć wyglądem nie przypomina klasycznej 

karuzel, to potrafi „nieźle zakręcić”! 

Dedykowane nieco starszym dzieciom 

urządzenie, świetnie sprawdza się na dużych 

– osiedlowych i szkolnych placach zabaw.

3 - 15
960 mm

Karuzela „Alfa”

Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.43.00

design „leśny”Wymiary [m]

Długość: 1,5

Szerokość: 1,5

Wysokość: 1,58

Strefa bezpieczeństwa:     5,5

Liczba użytkowników: 6

Hit każdego placu zabaw, połączenie platformowej karuzeli 

z elementem linarnym. Niebanalny wygląd i funkcjonalność  

to gwarancja dobrej zabawy zarówno dla tych młodszych, 

jak i starszych użytkowników. Urządzenie polecane 

na szkolne i przedszkolne place zabaw.

Karuzela posiada hamulec ograniczający prędkość obrotową.
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7 - 15
1800 mm

Karuzela „Beta”

Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.46.00

Wymiary [m]

Długość: 1,85

Szerokość: 1,85

Wysokość: 2,75

Strefa bezpieczeństwa:     5,85

Liczba użytkowników: 10

Duża wirująca karuzela linowa to nowa odsłona 

karuzel na plac zabaw. Duży rozmiar urządzenia 

umożliwia zabawę wielu dzieciom jednocześnie. 

Wspinaczka po linach i równoczesny obrót to 

niewątpliwie ciekawa forma zabawy.

3 - 15
300 mm

Platforma wirująca „Piruet”

Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.44.00

Wymiary [m]

Długość: 0,35

Szerokość: 0,35

Wysokość: 1,16

Strefa bezpieczeństwa:     3,35

Liczba użytkowników: 1

Wirująca platforma jest świetną alternatywą 

dla karuzeli. Niewielkie wymiary tego 

urządzenia i prosty, ale nowoczesny kształt, 

to jego niewątpliwe atuty.  Jest to urządzenie 

zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci.

7 - 15
600 mm

Karuzela „Spodek”

Grupa: Karuzele Nr katalogowy 05.45.00

Wymiary [m]

Długość: 1,23

Szerokość: 1,23

Wysokość: 0,6

Strefa bezpieczeństwa:     5,23

Liczba użytkowników: 1

Platformowa karuzela, kształtem przypominająca 

wirujący talerz. Korzystanie z niej wymaga od 

maluchów nie lada sprytu i trochę odwagi . Zabawa na 

niej to gwarancja zadowolenia i uśmiechu. 
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Skład zestawu:

• zjeżdżalnia szt. 1

• zjazd rurowy szt. 1

• pochylnia wąż szt. 1

• zjazd spiralny szt. 1

• przejście linowe  szt. 2

• półwieża szt. 2

• skrytka z oknem, 

zadaszona  i obudowana 

z trzech stron szt. 1

• huśtawka obrotowa 

ze stali nierdzewnej 

i tworzywa HDPE szt. 1

• drabinka pionowa szt. 1

• ozdoby tematyczne nawiązujące

  do motywu zestawu szt. 4

• wieża z dachem jednospadowym szt. 2

• ściana wspinaczkowa z guzami  szt. 1

• ściana wspinaczkowa z otworami szt. 1

• ściana wspinaczkowa ze szczeblami szt. 1

Skład zestawu:

• zjeżdżalnia szt. 1

• drabinka pozioma szt. 1

• drabinka pionowa szt. 1

• zjazd spiralny szt. 1

• półwieża szt. 1

• rura zjazdowa pionowa szt. 1

• ozdoby tematyczne nawiązujące

  do motywu zestawu szt. 3

• wieża z dachem jednospadowym szt. 1

• ściana wspinaczkowa z guzami szt. 1

• ściana wspinaczkowa ze szczeblami  szt. 1

• ściana wspinaczkowa z otworami szt. 1

WIDOK 1

WIDOK 2

WIDOK 2

Nowy, wyjątkowy zestaw rekreacyjny to świetna propozycja dla wszystkich dzieci 

kochających przygody. Dzięki niemu zwyczajna zjeżdżalnia to rwący potok, linowe 

przejścia i ścianki wspinaczkowe zamienią się w skaliste szczyty, a z wieżyczek będzie 

można obserwować słońce zachodzące nad prerią. Pobudzające wyobraźnie wzory 

i nowe, ciekawe rozwiązania umożliwiają wspaniałą zabawę i zapewniają 

100% radości wszystkim dzieciom!

1900 mm
7 - 15

Zestaw rekreacyjny na place zabaw
„ZŁOTY STOK A” 2200 mm

7 - 15

Grupa: Zestawy rekreacyjne Nr katalogowy 06.42.00

Wymiary [m]

Długość: 7,95 

Szerokość: 5,65

Wysokość całkowita: 3,4

Wysokość podestu: 1,6/1,5

Strefa bezpieczeństwa:  11,9 x 8,7

Liczba użytkowników: 25

1900 mm
7 - 15

Zestaw rekreacyjny na place zabaw
„ZŁOTY STOK B” 2200 mm

7 - 15

Grupa: Zestawy rekreacyjne Nr katalogowy 06.42.01

Wystarczy odrobina wyobraźni i nowy zestaw przeniesie każde dziecko na prawdziwy 

„dziki zachód”. Dzięki nowym wzorom i elementom do zabawy, można zwiedzić 

saloon, spłynąć rwącą rzeką, czy wspinać się na kaktusy (i przy tym nie pokłuć!).

Wymiary [m]

Długość: 6,1

Szerokość: 3,9

Wysokość całkowita: 3,4

Wysokość podestu: 1,6/0,9

Strefa bezpieczeństwa:  9,8 x 7,4

Liczba użytkowników: 12

WIDOK 1
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WIDOK 1

WIDOK 2

Skład zestawu:

• zjeżdżalnia szt. 2

• zjeżdżalnia rurowa szt. 1

• pochylnia wąż szt. 1

• zjazd spiralny szt. 1

• przejście linowe  szt. 2

• półwieża szt. 3

• skrytka z oknem, zadaszona

  i obudowana z trzech stron szt. 1

• huśtawka obrotowa ze stali 

  nierdzewnej i tworzywa HDPE szt. 1

• drabinka pionowa szt. 2

• ozdoby tematyczne nawiązujące

  do motywu zestawu szt. 5

• wieża z dachem jednospadowym szt. 3

• ściana wspinaczkowa z guzami  szt. 1

• ściana wspinaczkowa z otworami szt. 1

• ściana wspinaczkowa ze szczeblami szt. 1

• drabinka pozioma szt. 1

• rura zjazdowa pionowa szt. 1

Nowy, bogaty w funkcjonalne elementy zabawowe zestaw rekreacyjny 

w stylistyce „dzikiego zachodu” jest idealny na duże place zabaw. Ozdobne 

elementy pobudzają wyobraźnię, a niezliczona ilość opcji zabawy nikomu nie 

pozwoli się nudzić. Wszystkie dzieci kochające przygodę z pewnością będą 

zachwycone! „Złoty stok” zapewnia zabawę nawet kilkudziesięciu małym 

i większym użytkownikom jednocześnie!

1900 mm
7 - 15

Zestaw rekreacyjny na place zabaw
„ZŁOTY STOK MAX” 2200 mm

7 - 15

Grupa: Zestawy rekreacyjne Nr katalogowy 06.42.02

Wymiary [m]

Długość: 10,65

Szerokość: 8

Wysokość całkowita: 3,5

Wysokość podestu: 1,6/1,5/0,9

Strefa bezpieczeństwa:  14,55 x 11,45

Liczba użytkowników: 35
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WIDOK 2

Zestaw rekreacyjny, zaprojektowany został z myślą zarówno o młodszych, 

jak i nieco starszych dzieciach. Nowoczesna stylistyka i pomysłowe rozwiązania 

zapewniają kreatywną zabawę, a zastosowane materiały bezpieczeństwo i trwałość. 

Zestaw świetnie sprawdzi się na każdym placu zabaw, gdzie liczy się funkcjonalność 

i nowoczesny design. Istnieje możliwość zastosowania daszków w zestawie.

1900 mm
7 - 15

Zestaw rekreacyjny trzywieżowy
„Julek A” 2100 mm

Grupa: Zestawy rekreacyjne Nr katalogowy 06.63.02

Wymiary [m]

Długość: 7,65

Szerokość: 6,3

Wysokość całkowita: 3,15

Wysokość podestu: 0,97/1,2/1,5

Strefa bezpieczeństwa:  11,1 x 9,75

Liczba użytkowników: 25

Skład zestawu:

• zjeżdżalnia szt. 2

• trap skałkowy lub drabinka szt. 1

• huśtawka obrotowa szt. 1

• drążek obrotowy szt. 1

• gra „kółko-krzyżyk” szt. 1

• liczydła szt. 1

• labirynt szt. 1

• wejście pochylnia linowa szt. 1

• pomost linowy szt. 1

• rura zjazdowa krzywa szt. 1

• wieża bez dachu szt. 3

• zjazd rurowy szt. 1

• sieć na łuku szt. 1

• telefon tubowy szt. 1

• ławeczka szt. 1

• lada szt. 1

WIDOK 2

WIDOK 1

3 - 15
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WIDOK 2

Skład zestawu:

• zjeżdżalnia szt. 1

• schody szt. 1

• ściana wspinaczkowa z guzami szt. 1

• wejście pochylnia linowa szt. 1

• ławeczka szt. 1

• gra „kółko-krzyżyk” szt. 1

• liczydła szt. 1

• labirynt szt. 1

• wieża bez dachu szt. 1

• telefon tubowy szt. 1

• lada szt. 1

WIDOK 2

Zestaw rekreacyjny, który zapewni świetną zabawę starszym i młodszym dzieciom. 

Nowoczesna stylistyka i pomysłowe rozwiązania zapewniają kreatywną zabawę, 

a zastosowane materiały bezpieczeństwo i trwałość. Z urządzenia może korzystać 

jednocześnie nawet kilkunastu małych użytkowników. Zestaw świetnie sprawdzi się 

na każdym placu zabaw, gdzie liczy się funkcjonalność i nowoczesny design. Istnieje 

możliwość zastosowania daszków w zestawie.

Niewielki, ale jakże funkcjonalny zestaw rekreacyjny, zaprojektowany został z myślą 

o dzieciach w wieku od 3 do 7 lat. Nowoczesna stylistyka i pomysłowe rozwiązania 

zapewniają kreatywną zabawę, a zastosowane materiały bezpieczeństwo i trwałość. 

Urządzenie nie wymaga zastosowania specjalnej nawierzchni, dlatego 

z powodzeniem można ustawić je na trawie. Zestaw świetnie sprawdzi się nawet na 

małym placu zabaw. Istnieje możliwość zastosowania daszku w zestawie.

1900 mm
7 - 15

Zestaw rekreacyjny dwuwieżowy
„Julek B” 1200 mm

3 - 12

Grupa: Zestawy rekreacyjne Nr katalogowy 06.63.01

Wymiary [m]

Długość: 6,3

Szerokość: 4,4

Wysokość całkowita: 2,15

Wysokość podestu: 0,97/1,2

Strefa bezpieczeństwa:  9,8 x 7,9

Liczba użytkowników: 18

Skład zestawu:

• zjeżdżalnia szt. 2

• trap skałkowy lub drabinka szt. 1

• huśtawka obrotowa szt. 1

• pomost linowy szt. 1

• liczydła szt. 1

• labirynt szt. 1

• telefon tubowy szt. 1

• gra „kółko-krzyżyk” szt. 1

• wejście pochylnia linowa szt. 1

• ławeczka szt. 1

• lada szt. 1

• wieża bez dachu szt. 2

• rura zjazdowa krzywa szt. 1

1900 mm
7 - 15

Zestaw rekreacyjny jednowieżowy
„Julek C” 970 mm

Grupa: Zestawy rekreacyjne Nr katalogowy 06.63.00

WIDOK 1

Wymiary [m]

Długość: 4,1

Szerokość: 2,4

Wysokość całkowita: 2,1

Wysokość podestu: 0,97

Strefa bezpieczeństwa:  7,6 x 5,4

Liczba użytkowników: 8

wy szt. 1

WIDOK 1

wa szt. 1

WIDOK 1

3 - 7
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Zestawy rekreacyjne ŚMIGLAK

Skład zestawu:

• wieża z dachem 

jednospadowym szt. 1

• zjeżdżalnia szt. 1

• schody łukowe szt. 1

• rura strażacka fala szt. 1

• drabinka pionowa szt. 1

WIDOK 2

Jednowieżowy zestaw rekreacyjny z nowej linii, charakteryzuje się prostotą 

i funkcjonalnością. Nowoczesny, unikalny design, solidna i trwała konstrukcja oraz 

niewielkie rozmiary sprawiają, że urządzenie sprawdzi się na każdym placu zabaw. 

Zestaw przeznaczony jest zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci. 

1900 mm
7 - 15

Zestaw rekreacyjny jednowieżowy
„Śmiglak 1” 1800 mm

7 - 15

Grupa: Zestawy rekreacyjne Nr katalogowy 06.68.00

Wymiary [m]

Długość: 4,95

Szerokość: 2,2

Wysokość całkowita: 4,2

Wysokość podestu: 1,5

Strefa bezpieczeństwa:  8,5 x 5,1

Liczba użytkowników: 8

WIDOK 1
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Skład zestawu:

• wieża z dachem 

jednospadowym szt. 1

• wieża z kalenicami szt. 1

• zjeżdżalnia szt. 1

• schody tunelowe szt. 1

• ściana wspinaczkowa łukowa szt. 1

• drabinka skos szt. 1

• ześlizg rurowy szt. 1

• przejście drabinkowe szt. 1

• ściana linowa pajęczyna szt. 1 

WIDOK 1

WIDOK 2

Dwuwieżowy zestaw rekreacyjny z nowej linii, charakteryzuje się prostotą 

i funkcjonalnością. Nowoczesny design, solidna i trwała konstrukcja oraz unikalne 

rozwiązania sprawiają, że urządzenie sprawdzi się na każdym placu zabaw. 

W skład zestawu wchodzą zarówno elementy linowe, przeplotnie, jak i ścianka 

wspinaczkowa czy zjeżdżalnia, dzięki temu zarówno maluchy jak i starsze dzieci 

będą się świetnie bawić!

1900 mm
7 - 15

Zestaw rekreacyjny dwuwieżowy
„Śmiglak 2” 2700 mm

7 - 15

Grupa: Zestawy rekreacyjne Nr katalogowy 06.69.00

Wymiary [m]

Długość: 6,4

Szerokość: 5,8

Wysokość całkowita: 4,2

Wysokość podestu: 1,5

Strefa bezpieczeństwa:  9,4 x 9,35

Liczba użytkowników: 18

Zestawy rekreacyjne ŚMIGLAK
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Skład zestawu:

• wieża z dachem 

jednospadowym szt. 2

• wieża z kalenicami szt. 1

• zjeżdżalnia szt. 1

• schody tunelowe szt. 1

• ściana wspinaczkowa prosta szt. 1

• huśtawka jednopunktowa szt. 1

• przejście spirala szt. 1

• ścianka linowa łuk szt. 1

• przejście obręczowe szt. 1

• wejście linowe łukowe szt. 1

• ścianka linowa fala szt. 1

WIDOK 2

Trzywieżowy zestaw rekreacyjny z nowej linii, charakteryzuje się prostotą 

i funkcjonalnością. Nowoczesny design, solidna i trwała konstrukcja oraz unikalne 

rozwiązania sprawiają, że urządzenie jest odpowiednie na każdy plac zabaw. Dobrze 

sprawdzi się także jako pomoc podczas lekcji wychowania fizycznego. W skład 

zestawu wchodzi wiele funkcjonalnych elementów, m.in. linaria, przeplotnie, 

zjeżdżalnia, a nawet huśtawka – dzięki temu zarówno maluchy, jak i starsze dzieci 

będą się świetnie bawić!

Wymiary [m]

Długość: 6,1

Szerokość: 5,9

Wysokość całkowita: 4,2

Wysokość podestu: 1,5

Strefa bezpieczeństwa:  10,1 x 9

Liczba użytkowników: 25

1900 mm
7 - 15

Zestaw rekreacyjny trzywieżowy
„Śmiglak 3” 2700 mm

7 - 15

Grupa: Zestawy rekreacyjne Nr katalogowy 06.70.00

WIDOK 1

Zestawy rekreacyjne ŚMIGLAK



Przedstawiamy Państwu system elementów umożliwiający 

modyfikację naszych zestawów oraz kreowanie nowych kombinacji!
Poniżej prezentujemy listę dostępnych modułów, które mogą być łączone 

w dowolne zestawy. Po prawej stronie prezentujemy przykład – Zestaw modułowy 06.48.48

ZEŚLIZGI  (Z)ELEMENTY DOSTAWIANE   (ED)

SYSTEM MODUŁOWY COMES 

ED-1 900 ED-1 1200 ED-1 1500 ED-2 1200 ED-2 1500 ED-3 

ED-4 1200 ED-4 1500 ED-5 ED-6 900 ED-6 1200 ED-6 1500

ED-8 1200 ED-8 1500 ED-7 1200 ED-7 1500 ED-9 ED-10 1200

ED-11 1200 ED-11 1500 ED-12 1200 ED-12 1500 ED-12 1200
bez okładek

ED-13 1900

ED-13 2600 ED-14 1900 ED-14 2600 ED-15 2600 ED-15 1900 ED-16

ED-17 ED-18 ED-19 DO ED-19 HO ED-20 ED-21

ED-22 fi33 st ED-22 fi42 st ED-22 fi 33 oh ED-22 fi42 oh ED-22 fi42 sp

ED-23 900
z otworami

ED-23 900U
z guzami

ED-23/1-1200
pod ześlizg

ED-23-1200
z otworami

Z-1 Z-1/1

Z-2 Z-3

Z-4 Z-5

Z-6 Z-7

Z-8 Z-9

Z-10 Z-11

ED-23-1200U
z guzami

ED-24-900
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ED-22 fi33 sp



ELEMENTY POMIĘDZY 

SŁUPAMI (EPS)

DACHY (D)

EPS-1/1 EPS-1/2 EPS-1/3 EPS-1/4 EPS-2 EPS-2/1

EPS-2/2 EPS-3/1 EPS-3/2 EPS-3/3 EPS-4 EPS-5

EPS-6 EPS-7/1 EPS-7/1 EPS-7/2 EPS-7/2 EPS-8

EPS-9 EPS-10 EPS-11 EPS-12 EPS-13 EPS-14

EPS-15 EPS-16 EPS-17 EPS-18 EPS-19 EPS-20

EPS-21 EPS-22 EPS-23 EPS-24/1 EPS-24/2 EPS-25/1

EPS-25/2 EPS-26

D-1 D-2

D-3 D-4

D-5 D-5/1

D-5/4 D-5/2

D-5/5 D-5/3

D-6 D-7

D-8 D-9Pokażemy Ci jak stworzyć 

wyjątkowy produkt 

na TWÓJ plac zabaw.

55



PRZEJŚCIA POMIĘDZY WIEŻAMI (PPW) WIEŻE (W)

Indywidualne projekty 

umożliwiają wdrażanie ciekawych 

pomysłów klienta.

D-1

MOŻLIWOŚĆ ZASTĄPIENIA DWUSPADOWEGO 

DACHU DACHEM OKŁADKOWYM

MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY PRZEJŚCIA - 

RÓWNOWAŻNI NA MOST Z BARIERAMI

PRZYKŁADY MODYFIKACJI:

D-5/2

PPW-15 PPW-8

PPW-1 PPW-2 1500 PPW-2 1800 PPW-3 PPW-4 PPW-5

PPW-6 PPW-7 PPW-8
bulaj wypukły

PPW-8/1
bez bulaja

PPW-8/2
bulaj płaski

PPW-9
bez bulaja

PPW-9/1
bulaj wypukły

PPW-9/2
bulaj płaski

PPW-10 PPW-11 PPW-12 PPW-13

PPW-14 PPW-15 PPW-16/1 PPW-16/2 PPW-16/3 PPW-16/4

PPW-17 PPW-18 PPW-19 PPW-20 PPW-21/1 PPW-21/2

PPW-22 PPW-23 PPW-24 PPW-25 PPW-26

W-1 900 mm

W-2 1200 mm

W-3 1500 mm

W-4 1800 mm

W-5 2100 mm

W-6 noga wolno stojąca
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Nie podajemy wymiarów stref bezpieczeństwa

ze względu na ich nieregularny kształt

(szczegółowe strefy bezpieczeństwa są pokazane 

na kartach technicznych i instrukcjach montażu urządzeń)



Nr katalogowy 06.47.01 (Pionier R)

WSU: 1300 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 10

Dł / Szer / Wys [m]: 4,3/4,9/3,5
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Nr katalogowy 06.45.01 (Pionier C)

WSU: 1900 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 8

Dł / Szer / Wys [m]: 4,5/3,2/3,5

Nr katalogowy 06.44.01 (Pionier B)

Linia PIONIER – klasyczna linia wzornicza

System Modułowy COMES 

Zestaw 

1-wieżowy

WSU: 1300 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 10

Dł / Szer / Wys [m]: 4,6/4,9/3,5

B)

Zestaw 

2-wieżowy

Zestaw 

2-wieżowy

Ścianka wspinaczkowa skałkowa

– guzy chwytne do wspinaczki

Ściana ze szczeblami

– wspinaczka po szczebelkach

na samą górę!

Rura wąż

– wspinając się po jej elementach 

możemy dostać się na zestaw

Trap wejściowy

z liną

– rodzaj wejścia 

na zestaw

o zwiększonym 

stopniu 

trudności

Ześlizg z częścią startową 1200

– rodzaj ześlizgu z zabudowaną

częścią startową; do podestu

na wysokości 1200 mm



Nr katalogowy 06.46.03 (Pionier Super Max)

WSU: 2000 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 30

Dł / Szer / Wys [m]: 10,9/9/4,06

Nr katalogowy 06.43.01 (Pionier A)

WSU: 1300 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 15

Dł / Szer / Wys [m]: 5,8/5,35/3,5
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Linia PIONIER – klasyczna linia wzornicza

System Modułowy COMES 

Zestaw

3-wieżowy

Zestaw 

5-wieżowy

WIDOK 1

WIDOK 2

Ześlizg z częścią startową 1200

– rodzaj ześlizgu z zabudowaną

częścią startową; do podestu

na wysokości 1200 mm

Rura zjazdowa

– dzięki niej dzieci 

mogą poczuć się jak strażak,

który zjeżdża na akcję

Zjeżdżalnia rurowa 2200

– rodzaj ześlizgu tubowego całkowicie zabudowanego;

do podestu na wysokości 2200 mm

Most linowy z barierami

– rodzaj przejścia pomiędzy 

wieżami zestawu, którego 

„podłoga” wykonana jest z siatki z lin



Nr katalogowy 06.50.01 (Lenka)

WSU: 1200 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 8

Dł / Szer / Wys [m]: 4,85/2,75/3,1

Nr katalogowy 06.60.02 (Relaks)

WSU: 1300 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 10

Dł / Szer / Wys [m]: 5,4/5,5/3,5

Nr katalogowy 06.51.01 (Maja)

WSU: 900 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 5

Dł / Szer / Wys [m]: 3,7/1,55/1,8
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Klasyczna linia wzornicza

System Modułowy COMES 

Zestaw 

1-wieżowy

Zestaw

4-wieżowy

Zestaw

2-wieżowy

Gra „kółko-krzyżyk”

– chroni przed wypadnięciem z zestawu,

będąc również elementem edukacyjnym

 i ozdobą zestawu 

Rura zjazdowa

– dzięki niej dzieci 

mogą poczuć się jak strażak,

który zjeżdża na akcję

Drabinka łukowa z liną

– rodzaj wejścia na zestaw,

polegający na wspinaczce 

po siatce z lin

Trap wejściowy z liną

– rodzaj wejścia na zestaw

o zwiększonym stopniu trudności;

wspinanie po pochyłej powierzchni

przy pomocy liny

Ścianka wspinaczkowa

– element wejściowy zestawu

z guzami chwytnymi do wspinaczki



Nr katalogowy 06.62.00 (Afryka B)

WSU: 1200 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 5

Dł / Szer / Wys [m]: 5,8/1/2,2
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Klasyczna linia wzornicza

System Modułowy COMES 

Nr katalogowy 06.61.00 (Afryka A)

WSU: 1600 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 8

Dł / Szer / Wys [m]: 5,3/1,65/2,9

Zestaw stylizowany na indyjskiego słonia 

za pomocą wzorów grawerowanych na wypełnieniach

 i dachu. Zestaw posiada wiele elementów do zabawy 

m.in. tunel rurowy, trap wejściowy z guzami do wspinaczki, 

ścianka wspinaczkowa łańcuchowa, 

zjeżdżalnia czy rura zjazdowa.

wzór SŁOŃ

wzór KOŃ

wzór HIPOPOTAM

wzór NOSOROŻEC

wzór WIELBŁĄD

wzór LEW

wzór W
wzór W
w
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System Modułowy COMES 

Zestaw

1-wieżowy
1-w

WSU: 1200 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 5

Dł / Szer / Wys [m]: 4,15/2,15/4

Nr katalogowy 06.53.00 (Orbita 1)

KONFIGURACJA 2

(druga wersja kolorystyczna)olorystyczna)

Trzy pylony

– kształty pylonów wzorowane

na statecznikach rakiety kosmicznej

Nr katalogowy 06.54.00 (Orbita 2)

WSU: 2600 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 10

Dł / Szer / Wys [m]: 5,15/4,15/3,9

Schodki kosmiczne

– umożliwiają dostęp do urządzenia 

młodszym dzieciom

KONFIGURACJA 2

(druga wersja kolorystyczna)(druga wersja k

Kosmiczny design !

Zestaw

2-wieżowy



Nr katalogowy 06.56.00 (Orbita 4)

WSU:2000 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 20

Dł / Szer / Wys [m]: 9,4/5,75/4,154,15

Zestaw 

4-wieżowy
ststs atat

4-wi4-wi4-w eżoieżoi
weżoweżo ywyw

Nr katalogowy 06.55.00 (Orbita 3)

WSU: 2600 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 15

Dł / Szer / Wys [m]: 7,2/7,5/4

KONFIGURACJA 2

(druga wersja kolorystyczna)

4)
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System Modułowy COMES 

Linia ORBITA  klasyczna linia wzornicza–

Optymalne dla grup

Zjeżdżalnia rurowa 2200

– rodzaj ześlizgu tubowego 

całkowicie zabudowanego;

do podestu na wysokości 2200 mm

Most linowy (różnica poziomów)

– ruchome przejście pomiędzy 

wieżami zestawu, znajdującymi 

się na rożnych wysokościach

Zestaw 

3-wieżowy



Nr katalogowy 06.57.00 (Orbita 5)

WSU: 2600 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 30

Dł / Szer / Wys [m]: 9,75/8,3 /4,15Dł / Szer / Wys [m]: 

Zestaw oparty na motywie 

rakiety kosmicznej

– kształty pylonów, dachy 

czy wypełnienia nawiązują

swym kształtem do kosmicznej rakiety. 

Ozdobą są także grawerowane wzory

Zestaw oparty na motywie 

KONFIGURACJA 2

(druga wersja kolorystyczna)
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System Modułowy COMES 

Tunel linowo-rurowy

– oryginalna wersja przejścia 

pomiędzy wieżami zestawu;

 ruchome przejście przeznaczone 

dla starszych dzieci

Zestaw

5-wieżowy

Kosmiczny design !
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Nr katalogowy 06.52.03 

(TWIERDZA – WYSOKA BASZTA)
WSU: 2200 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 7-15 lat

Liczba użytkowników: 25

Dł / Szer / Wys [m]: 5,7/3,8 /3,2

Zestaw 

4-wieżowy
ZesZesZe tsts atat w aw a

4-wi4-wi4-w eżoieżoi weżoweżo ywyw

Nr katalogowy 06.52.04

(TWIERDZA – HEKTOR)
WSU: 2200 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 7-15 lat

Liczba użytkowników: 35

Dł / Szer / Wys [m]: 7,25/6 /3,5

Zestaw 

4-wieżowy

System Modułowy COMES 

Linia TWIERDZA – klasyczna linia wzornicza

Zestaw oparty na motywie zamkowej twierdzy

za pomocą wzorów grawerowanych na wypełnieniach. 

Zestaw posiada wiele elementów do zabawy 

m.in. tunel rurowy, trap wejściowy, ściana linowa, 

ścianka wspinaczkowa z guzami, 

zjeżdżalnia czy rura wąż

Rura wąż

– wspinając się po jej elementach 

możemy dostać się na zestaw

Lina z koralikami

– kolejny z elementów zestawu

który służy do wspinania się,

pomagają w tym koraliki 

zamocowane na linie



Nr katalogowy 06.52.09

(TWIERDZA – DWIE BASZTY z ześlizgiem spiralnym)

WSU: 2200 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 7-15 lat

Liczba użytkowników: 22

Dł / Szer / Wys [m]: 7,2/6,6/3,5

Zestaw
4-wieżowy

WIDOK 1

WIDOK 2

Zamkowy design!

Zestaw oparty na motywie 

zamkowej twierdzy

– kształty elementów i wzory 

na nich grawerowane nawiązują do zamku,

 jego wyposażenia i rycerzy 

Nr katalogowy 06.52.08 

(TWIERDZA – DWIE BASZTY zamkowy design)

WSU: 2200 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 22

Dł / Szer / Wys [m]: 7,35/6/3,2
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Linia TWIERDZA – klasyczna linia wzornicza

System Modułowy COMES 

Ześlizg z częścią startową 1200

– rodzaj ześlizgu z zabudowaną

częścią startową, ozdobiony wzorem

zamkowego smoka; do podestu

na wysokości 1200 mm

Ściana wspinaczkowa linowa

– wysoka ściana w postaci kratownicy 

z lin stalowo-polipropylenowych;

liny o średnicy 16 mm



Nr katalogowy 06.48.17

WSU: 1200 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 5

Dł / Szer / Wys [m]: 4,3/1,6/4Zestawy 

1-wieżowe

Kosmiczny design!

Zamkowy design!

Nr katalogowy 06.48.59

WSU: 1950 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 8

Dł / Szer / Wys [m]: 4,9/2,05/4

Gra „kółko-krzyżyk”

– chroni przed wypadnięciem z zestawu,

będąc również elementem edukacyjnym

 i ozdobą zestawu 

Nr katalogowy 06.48.97

WSU: 1350 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 8

Dł / Szer / Wys [m]: 5,4/4,55/2,1

Ześlizg bez części startowej 1200

– rodzaj ześlizgu bez przedniej zabudowy;

 do podestu na wysokości 1200 mm
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Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES

System Modułowy COMES 

Lada z liczydłami

– element zarówno 

do zabawy np. w sklep

jak i do nauki liczenia



Nr katalogowy 06.48.10

WSU: 1400 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 8

Dł / Szer / Wys [m]: 3,8/2,65/1,95
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Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES

System Modułowy COMES 

Nr katalogowy 06.48.22

WSU: 1200 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 5

Dł / Szer / Wys [m]: 4,3/1,05/3,2

Podest linowy

– siedzisko z lin stalowo-polipropylenowych,

stanowi dodatkową atrakcję dla dzieci

Nr katalogowy 06.51.44

WSU: 2350 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 7-15 lat

Liczba użytkowników: 5

Dł / Szer / Wys [m]: 3,95/3,9/2,6

Ścianka wspinaczkowa skałkowa

– guzy chwytne do wspinaczki

Drążki gimnastyczne

– dwa drążki na różnych wysokościach

przeznaczone do wykonywania 

rozmaitych ćwiczeń sprawnościowych 

Zestaw 

1-wieżowy

Zestaw 

1-wieżowy

Zestaw 

1-wieżowy

Rura zjazdowa

– dzięki niej dzieci 

mogą poczuć się jak strażak,

który zjeżdża na akcję
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Nr katalogowy 06.51.17

WSU: 900 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 5

Dł / Szer / Wys [m]: 3,1/3,15/3

Nr katalogowy 06.48.31

WSU: 1200 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 7

Dł / Szer / Wys [m]: 5,6/1,8/3,5

Zestaw

2-wieżowy

Zestaw

1-wieżowy

Optymalne dla grup

Ścianka 

wspinaczkowa 

skałkowa

– guzy chwytne 

do wspinaczki

dla najmłodszych

Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES

System Modułowy COMES 

Nr katalogowy 06.51.07

WSU: 1900 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 7-15 lat

Liczba użytkowników: 12

Dł / Szer / Wys [m]: 4,75/3,8/4

Optymalne dla grup

Zestaw

2-wieżowy

Drabinka pozioma łukowa

– element zestawu

do rozmaitych 

ćwiczeń gimnastycznych

Ześlizg z częścią startową 1200

– rodzaj ześlizgu z przednią zabudową;

 do podestu na wysokości 1200 mm

 3-15 lat

Balkonik

– charakterystyczny

element wieży zestawu

nadający jej stylu



Nr katalogowy 06.48.14

WSU: 900 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 10

Dł / Szer / Wys [m]: 5,85/3,15/3

Nr katalogowy 06.48.43

WSU: 1500 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 10

Dł / Szer / Wys [m]: 5/4,7/3,3

 3-15 lat

Tunel rurowy plastikowy

– ciekawe przejście pomiędzy wieżami,

stanowi niewątpliwą atrakcję 

na każdym placu zabaw

Zestawy

2-wieżowe
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Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES

System Modułowy COMES 

Równoważnia

– ciekawy rodzaj przejścia pomiędzy wieżami,

  ruchoma deska pozwala ćwiczyć balans ciałem

  i równowagę dziecka

Ściana linowa

– siatka z kolorowych lin 

  służy najmłodszym do wspinaczki

Nr katalogowy 06.48.56

WSU: 2000 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 10

Dł / Szer / Wys [m]: 6/2,4/2,2

Zjeżdżalnia – poręcze równoległe

– to alternatywa dla zwykłego

ześlizgu; zjazd po niej wymaga

większej sprawności fizycznej

Rura zjazdowa

– dzięki niej dzieci mogą poczuć 

się jak prawdziwi strażacy,

w drodze na akcję

Trap wejściowy z liną

– rodzaj wejścia na zestaw

o zwiększonym stopniu 

trudności
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Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES

System Modułowy COMES 

Nr katalogowy 06.48.55

WSU: 1200 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 8

Dł / Szer / Wys [m]: 4,95/3,35/3,15

Zestaw

2-wieżowy

Zestaw

3-wieżowy

Zamkowy design!

y

Kosmiczny design!

Ześlizg w kształcie smoka

– jego boki grawerowane są 

na wzór smoka zamkniętego 

w zamkowej twierdzy;

 do podestu na wysokości 1200 mm

Schody 

– ułatwiają wejście 

małym dzieciom,

ciekawy kształt

Nr katalogowy 06.48.27

WSU: 1800 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 8

Dł / Szer / Wys [m]: 5,65/2,85/4

Nr katalogowy 06.51.13

WSU: 2050 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 15

Dł / Szer / Wys [m]: 5,2/5,05/3,5

Zestaw

3-wieżowy

Ześlizg w kształcie smoka

Schody 

– ułatwiają wejście 

Most linowy – różnica poziomów

– ruchomy most z lin stalowo-polipropylenowych,

pomiędzy podestami na różnych wysokościach



Nr katalogowy 06.48.86

WSU: 1900 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 12

Dł / Szer / Wys [m]: 5,4/3,75/4
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Nr katalogowy 06.51.46

WSU: 1500 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 12

Dł / Szer / Wys [m]: 6,7/5,6/3,6

Zestawy 

3-wieżowe

Nr katalogowy 06.48.57

WSU: 1500 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 15

Dł / Szer / Wys [m]: 5,85/5,95/3,5

Ześlizg 

– to jeden z najbardziej pożądanych elementów 

każdego zestawu. W tym zestawie zastosowano 

dwa rodzaje ześlizgów: do podestów na wysokości

1200 i 1500 mm

Pylony z otworami i guzami 

chwytnymi do wspinaczki

– ciekawa alternatywa 

dla schodków 

Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES

System Modułowy COMES 

Trap wejściowy z liną

– rodzaj wejścia na zestaw

o zwiększonym stopniu trudności

Ściana linowa

– siatka z kolorowych lin 

służy dzieciom do wspinaczki

Drabinka łukowa

– rodzaj wejścia na zestaw,

polegający na wspinaczce 

po szczeblach

Zestaw

3-wieżowy



Nr katalogowy 06.48.63

WSU: 1200 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 15

Dł / Szer / Wys [m]: 5,15/5,35/3,7
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Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES

System Modułowy COMES 

Zestaw

3-wieżowy

Lliczne tunele do przechodzenia

czynią zestaw podobnym do wielkiego labiryntu.

Dodatkową atrakcją są gry i zabawy edukacyjne

Most linowy

– elementy mostu wykonane z lin

powodują, że jest on ruchomy, 

co stanowi dodatkową atrakcję

Nr katalogowy 06.48.34

WSU: 1200 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 13

Dł / Szer / Wys [m]: 5,85/4,4/3,15

Nr katalogowy 06.48.82

WSU: 900 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 15

Dł / Szer / Wys [m]: 5,25/5,1/3,2

Dwa ześlizgi 

bez części startowej 1200

– rodzaj ześlizgu bez przedniej zabudowy;

 do podestu na wysokości 1200 mm

Optymalne dla grup

Dł / Szer / Wys [m]: 

Zestaw

4-wieżowy

Lada z liczydłami

– element zarówno 

do zabawy np. w sklep

jak i do nauki liczenia

4 tunele rurowe!

Zestaw

4-wieżowy

Dwie ścianki wspinaczkowe

– element wejściowy 

zestawu z guzami 

chwytnymi do wspinaczki



73

Spiralny ześlizg !

Nr katalogowy 06.51.47

WSU: 1500 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 16

Dł / Szer / Wys [m]: 7,75/6,4/3,5

Nr katalogowy 06.48.70

WSU: 1950 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 16

Dł / Szer / Wys [m]: 6,6/5,8/3,6
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Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES

System Modułowy COMES 

Most linowy

– elementy mostu wykonane z lin

powodują, że jest on ruchomy, 

co stanowi dodatkową atrakcję

Drabinka łukowa

– rodzaj prostego wejścia 

na wieżę zestawu

73

Przejście rurowe między wieżami

na różnych poziomach  

– to nowość w naszych zestawach 

i niezwykła atrakcja dla dzieci

Zjeżdżalnia rurowa spiralna

– plastikowa, duża zjeżdżalnia 

w całości kryta, jest bardzo atrakcyjnym 

elementem zestawu, z którego dzieci 

bardzo chętnie korzystają

  

Zestaw

4-wieżowy

Zestaw
4-wieżowy

Rura zjazdowa

– dzięki niej dzieci 

mogą poczuć się jak strażak,

który zjeżdża na akcję

Ześlizg bez części 

startowej 1200

– rodzaj ześlizgu 

bez przedniej zabudowy;

 do podestu na

 wysokości 1200 mm



Nr katalogowy 06.48.46

WSU: 1600 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 20

Dł / Szer / Wys [m]: 6,7/7,5/3,5

Nr katalogowy 06.48.54

WSU: 1600 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 20

Dł / Szer / Wys [m]: 9,15/5,05/4
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Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES

System Modułowy COMES 

Zestaw 

4-wieżowy

Równoważnia

 – ciekawy rodzaj przejścia pomiędzy 

  wieżami, ruchoma deska pozwala 

  ćwiczyć balans ciałem i równowagę dziecka

�Zamkowy� design !

Zestaw stylizowany na zamkową twierdzę,

zarówno za pomocą wzorów grawerowanych 

na wypełnieniach jak i detali

 kształtem przypominających elementy zamku

n !

wą twierdzę,

Nr katalogowy 06.51.22

WSU: 1200 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 16

Dł / Szer / Wys [m]: 6,8/6,35/3,5

Dwa rodzaje trapów wejściowych

– pierwszy z liną ułatwiającą wejście,

   do podestu na wysokość 1200 mm

– drugi, niższy z poręczami i stopniami,

   do podestu na wysokość 900 mm

Zestaw 

4-wieżowy

Zestaw 

4-wieżowy



Nr katalogowy 06.48.67

WSU: 1500 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 25

Dł / Szer / Wys [m]: 9,2/7,1/3,8

Nr katalogowy 06.48.95

WSU: 1350 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 7-15 lat

Liczba użytkowników: 20

Dł / Szer / Wys [m]: 7/7,2/3,4
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Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES

System Modułowy COMES 

Zestawy 

5-wieżowe

�Zamkowy� design !

�Z

Huśtawka obrotowa

– ruchomy obrotowy element

to dodatkowa atrakcja zestawu

Nr katalogowy 06.51.23

WSU: 1900 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 16

Dł / Szer / Wys [m]: 9,1/3,9/3,5

Ścianka wspinaczkowa

– element wejściowy zestawu

z guzami chwytnymi do wspinaczki

Most linowy ruchomy

– ruchomy most 

z lin stalowo-polipropylenowych,

pomiędzy podestami wieży

Rura wąż

– jeden z elementów 

zestawu umożliwiający 

wejście i zejście po szczeblach 

Dwa ześlizgi bez części startowej 1200

– rodzaj ześlizgu bez przedniej zabudowy;

 do podestu na wysokości 1200 mm

Tunel linowo-rurowy

– oryginalna wersja przejścia 

pomiędzy wieżami zestawu;

 ruchome przejście przeznaczone 

dla starszych dzieci

Drążek obrotowy

– ruchomy element,

na którym można 

się bujać

5 rodzajów 

przejść!



Nr katalogowy 06.51.49

WSU: 1500 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 7-15 lat

Liczba użytkowników: 24

Dł / Szer / Wys [m]: 6,8/8,65/4,2

Nr katalogowy 06.51.34

WSU: 2000 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 20

Dł / Szer / Wys [m]: 10,7/6,8/4,65
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Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES

System Modułowy COMES 

Zestawy

5-wieżowe

WIDOK 1

WIDOK 2

Morski design!
i dei dei d sese isis gigi n!gn!g

WIDOK 2

Zestaw stylizowany na morski statek,

zarówno za pomocą wzorów grawerowanych 

na wypełnieniach jak i detali

 kształtem przypominających elementy statku

Zestaw oparty na motywie rakiety kosmicznej

– dachy i wypełnienia nawiązują swym 

kształtem i grawerowanymi wzorami

do kosmicznej rakiety

4 wysokości podestów!
Kosmiczny design!

Tunel linowo-rurowy

– oryginalna wersja przejścia 

pomiędzy wieżami zestawu;

ruchome przejście przeznaczone 

dla starszych dzieci

Dziób statku

z licznymi zdobieniami

w postaci grawerek,

 z kotwicą i bulajem

Wypełnienie w kształcie otwartej paszczy rekina
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Nr katalogowy 06.48.47

WSU: 1200 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 22

Dł / Szer / Wys [m]: 9/7,6/3,5

Optymalne dla grup

Zestawy

6-wieżowe

Nr katalogowy 06.51.35

WSU: 1100 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 23

Dł / Szer / Wys [m]: 7,4/6,7/3,25

Tunel rurowy

– ciekawe przejście pomiędzy wieżami 

   zestawu, wykonane z rury plastikowej 

Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES

System Modułowy COMES 

Zjeżdżalnia – poręcze równoległe

– to alternatywa dla zwykłego

ześlizgu; zjazd po niej wymaga

większej sprawności fizycznej

Gra „kółko-krzyżyk”

– chroni przed wypadnięciem 

z zestawu, będąc również 

elementem edukacyjnym

 i ozdobą zestawu 

Dwa ześlizgi bez części startowej 1200

– rodzaj ześlizgu bez przedniej zabudowy;

 do podestu na wysokości 1200 mm

Nr katalogowy 06.51.54

WSU: 1200 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 22

Dł / Szer / Wys [m]: 6,45/7,3/3,6

Rura zjazdowa

– dzięki niej dzieci 

mogą poczuć się jak strażak,

który zjeżdża na akcję

Zestaw
6-wieżowy

Most – różnica poziomów

– most zabudowany,

pomiędzy podestami 

na różnych wysokościach

6 rodzajów
 przejść!



Nr katalogowy 06.51.26

WSU: 1900 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 7-15 lat

Liczba użytkowników: 22

Dł / Szer / Wys [m]: 9,1/3,95/3,5

Muzyczny design !

Zestaw w motywie ogólno pojętej sztuki

– ozdobiony za pomocą wzorów 

grawerowanych na wypełnieniach 

i dachach. Wzory nawiązują do 

muzyki, teatru czy malarstwa

Nr katalogowy 06.48.93

WSU: 2000 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 24

Dł / Szer / Wys [m]: 9,1/8,9/3,85
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Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES
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y d

Dł / Szer / Wys [m]: 

Zestaw

6-wieżowy

Balkonik

– charakterystyczny

element wieży zestawu,

nadający jej stylu

Nr katalogowy 06.48.78

WSU: 1200 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 23

Dł / Szer / Wys [m]: 9,5/5,2/2,1

Liczydła z ladą

– pełni rolę edukacyjną,

pomocne przy nauce liczenia

czy np.do zabawy w sklep

Most wiszący – ruchomy most 

z kładek połączonych linami;

o wyższym stopniu trudności

Zestaw

6-wieżowy

Ścianka wspinaczkowa

– element wejściowy zestawu

z guzami chwytnymi do wspinaczki

Zestaw

6-wieżowy



Dwa różne mosty linowe

– mosty z lin stalowo-polipropylenowych,

to ciekawe przejścia między wieżami

Zestaw 

6-wieżowy
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Nr katalogowy 06.51.38

WSU: 2000 m

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 32

Dł / Szer / Wys [m]: 11,9/10,7/4,65

Nr katalogowy 06.51.32

WSU: 900 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 23

Dł / Szer / Wys [m]: 7,35/6,7/3,25

Ścianka wspinaczkowa

– element wejściowy zestawu

z guzami chwytnymi do wspinaczki

Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES

System Modułowy COMES 

Zestaw7-wieżowy

Ze
7-wi
7-wi
7-w eżo

ieżo
i

Zjeżdżalnie rurowe: spiralna i prosta

– plastikowa, duża zjeżdżalnia 

   w całości kryta, z tego elementu zestawu 

   dzieci bardzo chętnie korzystają

  

Nr katalogowy 06.48.77

WSU: 2050 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 24

Dł / Szer / Wys [m]: 7,9/6,75/4

Optymalne dla grupZestaw

7-wieżowy

Ześlizg bez części startowej 1200

– rodzaj ześlizgu bez przedniej zabudowy;

 do podestu na wysokości 1200 mm

Drabinka pozioma 

– element zestawu do ćwiczeń 

gimnastycznych oraz przemieszczania się 

pomiędzy wieżami zestawu

2 ześlizgi tubowe!

2 tunele!



Nr katalogowy 06.51.57

WSU: 1600 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 20

Dł / Szer / Wys [m]: 10,65/9/3,9

Zestaw

9-wieżowy

Nr katalogowy 06.48.48

WSU: 1900 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 40

Dł / Szer / Wys [m]: 10,45/8,25/3,8

Ze

9-w
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Zestaw

7-wieżowy

Zjeżdżalnia – poręcze równoległe

– to alternatywa dla zwykłego

ześlizgu; zjazd po niej wymaga

większej sprawności fizycznej

Ześlizg bez części startowej 1200

– rodzaj ześlizgu bez przedniej

 zabudowy; do podestu 

na wysokości 1200 mm

Ściana linowa

– siatka z kolorowych lin 

  służy najmłodszym do wspinaczki

Drabinka łukowa

– rodzaj prostego wejścia 

na wieżę zestawu

Ścianka wspinaczkowa

– element wejściowy zestawu

z guzami chwytnymi do wspinaczki

Daszek jednospadowy

– rodzaj daszku o ciekawej formie;

 mocowanego do jednej nogi wieży

4 rodzaje ześlizgów!

Ściana linowa

– siatka z kolorowych lin, 

  służy dzieciom do wspinaczki

Gra „kółko-krzyżyk”

– chroni przed wypadnięciem z zestawu,

będąc również elementem edukacyjnym

 i ozdobą zestawu 



Nr katalogowy 06.48.76

WSU: 2100 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 47

Dł / Szer / Wys [m]: 19,7/12,2/4
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Zestaw 

9-wieżowy

Nr katalogowy 06.48.13

WSU: 2050 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 50

Dł / Szer / Wys [m]: 16,9/13,6/4

Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES

System Modułowy COMES 

8 rodzajów przejść!

Ścianka wspinaczkowa skałkowa

– guzy chwytne do wspinaczki

eżow
eżow
eżo

ywyw

Dwie ścianki linowe

– siatki z kolorowych lin, 

  służą dzieciom do wspinaczki

Drabinka z uchwytami

– rodzaj przejścia o dużym stopniu 

trudności; podciągając się na rękach 

przechodzimy między wieżami

 

Lada z liczydłami

– pełnią rolę edukacyjną,

pomocne przy nauce liczenia

czy zabawie w sklep

Zestaw

11-wieżowy

Daszki

– chronią przed deszczem,

słońcem, stanowią ozdobę 

każdego zestawu,dostępne różne

formy, kształty i kolory

Zjeżdżalnia rurowa 

– plastikowa, duża zjeżdżalnia w całości kryta,

   jest bardzo atrakcyjnym elementem zestawu 

   z którego dzieci bardzo chętnie korzystają

  

Kolory Ziemi!

Podest linowy

– siedzisko z lin stalowo-polipropylenowych,

stanowi dodatkową atrakcję dla dzieci

Tunel linowo-rurowy

– oryginalna wersja przejścia 

pomiędzy wieżami zestawu;

 ruchome przejście przeznaczone 

dla starszych dzieci

Huśtawka obrotowa

– atrakcyjny element 

zestawu działający 

na zasadzie karuzeli,

  wykonany ze stali nierdzewnej



Nr katalogowy 06.48.84

WSU: 1950 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 55

Dł / Szer / Wys [m]: 17,8/14,2/4

S
y

st
e

m
 m

o
d

u
ło

w
y

82

Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES

System Modułowy COMES 

Zestaw 

12-wieżowy

Ściana linowa

– siatka z kolorowych lin 

zapewnia ciekawą

formę wspinaczki

Most z barierami

– to jedno z wielu typów 

przejść pomiędzy wieżami 

zastosowanych w zestawach

���Leśna 

kolorystyka�!

Nr katalogowy 06.48.75

WSU: 1600 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat

Liczba użytkowników: 40

Dł / Szer / Wys [m]: 10,05/9,4/3,5

Zestaw 

13-wieżowy

Drabinka pozioma prosta

– przejście sprawnościowe 

   pomiędzy elementami zestawu

Trzy drążki gimnastyczne

– drążki na rożnych wysokościach

świetne do ćwiczeń sprawnościowych

Ścianka wspinaczkowa skałkowa

– guzy chwytne do wspinaczki
Ześlizg bez części startowej 1200

– rodzaj ześlizgu bez przedniej zabudowy;

 do podestu na wysokości 1200 mm

Kolorystyka zestawu 

nawiązuje do barw lasu;

brązy, zielenie, żółcie czy pomarańcz 

to kolory liści drzew i runa leśnego;

idelany zestaw do do parku 

Tunel rurowy

– ciekawe przejście pomiędzy wieżami 

   zestawu, wykonane z rury plastikowej 



Przedstawiamy Państwu system elementów umożliwiający 

modyfikację naszych zestawów oraz kreowanie nowych kombinacji!
Poniżej prezentujemy listę dostępnych modułów, które mogą być łączone 

w dowolne zestawy. Na następnej stronie prezentujemy przykład – Zestaw modułowy 06.59.11

ZEŚLIZGI (S2-Z)

WIEŻE (S2-W)

DACHY (S2-D)

SYSTEM MODUŁOWY COMES 2

ELEMENTY 

DOSTAWIANE  (S2-ED)

83

S2-ED-1 S2-ED-2 S2-ED-3 S2-ED-4 S2-D-1 S2-D-2

S2-D-3

S2-Z-1 S2-Z-2

S2-Z-3 S2-Z-4

S2-D-5

S2-D-4

S2-D-6

S2-D-7

S2-D-8/2

S2-D-8/1

S2-D-9

S2-D-10

S2-ED-5 S2-ED-6 S2-ED-7/1 S2-ED-7/2

S2-ED-8 S2-ED-9 900 S2-ED-9 900T S2-ED-9 700

S2-ED-10 St3s S2-ED-10 OH S2-ED-10 SP S2-ED-11 900

S2-ED-15 S2-ED-16 S2-ED-17/1 S2-ED-17/2

S2-ED-18

S2-ED-11 700 S2-ED-12 S2-ED-13
wys. 100 mm
wys. 300 mm
wys. 500 mm

S2-ED-14

S2-W-3
Wieża 

z podestem na 

wys. 500 mm

S2-W-4
Wieża 

z podestem na 

wys.700 mm

S2-W-5
Wieża 

z podestem na 

wys. 900 mm

S2-W-6
noga 

wolno stojąca

S2-W-1
Wieża 

z podestem na 

wys. 100 mm

S2-W-2
Wieża 

z podestem na 

wys. 300 mm

Modułowość elementów COMES 

wraz z szeroką paletą kolorów 

otwierają nowe możliwości 

tworzenia ciekawych zestawów.



MOŻLIWOŚĆ ZASTĄPIENIA DWUSPADOWEGO 

DACHU DACHEM CZTEROSPADOWYM

PRZYKŁADY MODYFIKACJI:

MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY 

WYPEŁNIENIA-LABIRYNTU 

NA WYPEŁNIENIE ZEGAR

S2-EPS-1/5

S2-EPS-17

S2-D-9

S2-D-2

ELEMENTY POMIĘDZY 

SŁUPAMI (S2-EPS)

PRZEJŚCIA POMIĘDZY 

WIEŻAMI (S2-PPW)
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S2-EPS-1/1 S2-EPS-1/2 S2-EPS-1/3 S2-EPS-1/4 S2-PPW-1 S2-PPW-2

S2-EPS-1/5 S2-EPS-2 S2-EPS-3
bez bulaja
z bulajem
z poliwęglanem

S2-EPS-4/1

S2-PPW-3 S2-PPW-4

S2-PPW-5/1 S2-PPW-5/2 S2-PPW-5/3 S2-PPW-6/1

S2-EPS-4/2 S2-EPS-5 S2-EPS-6 S2-EPS-7

S2-EPS-8 S2-EPS-9/1 S2-EPS-9/2 S2-EPS-10

S2-EPS-11 S2-EPS-12
z bulajem
z poliwęglanem

S2-EPS-13 S2-EPS-14

S2-PPW-6/2 S2-PPW-6/3 S2-PPW-7 S2-PPW-8

S2-PPW-9 S2-PPW-10/1 S2-PPW-10/2 S2-PPW-11

S2-PPW-12/1 S2-PPW-12/2

S2-EPS-15 S2-EPS-16 S2-EPS-17 S2-EPS-18

S2-EPS-19 S2-EPS-20 S2-EPS-21 S2-EPS-22

S2-EPS-23 S2-EPS-24 S2-EPS-25 S2-EPS-26

Nie podajemy wymiarów stref bezpieczeństwa

ze względu na ich nieregularny kształt

(szczegółowe strefy bezpieczeństwa są 

pokazane na kartach technicznych 

i instrukcjach montażu urządzeń)



Nr katalogowy 06.59.10WIDOK 1

(kolorystyka 1)

WIDOK 2

(kolorystyka 2)

Schody 

– ułatwiają wejście małym dzieciom,

ciekawy kształt rekina

Daszki

– chronią przed deszczem, słońcem,

stanowią ozdobę każdego zestawu,

dostępne różne formy, kształty i kolory
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(kolorystyka 2)

WSU: 900 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 15

Dł / Szer / Wys [m]: 4,15/3,6/3

Zestaw

4-wieżowy

Morski design!

y

M

Balkonik

– charakterystyczny

element wieży zestawu

nadający jej stylu

WIDOK 2

Zestaw2-wieżowyDwa ześlizgi!

WIDOK 1

Trap wejściowy z liną

– rodzaj wejścia na zestaw

o zwiększonym stopniu trudności;

wspinanie po pochyłej powierzchni

przy pomocy liny

Nr katalogowy 06.59.30

WSU: 900 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 8

Dł / Szer / Wys [m]: 4,55/3,45/3

Dwa ześlizgi bez części startowej 900

– rodzaj ześlizgu bez przedniej zabudowy;

 do podestu na wysokości 900 mm

Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES 2

System Modułowy COMES 2
Zaprojektowany z myślą o najmłodszych dzieciach



Nr katalogowy 06.59.11

WSU: 900 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 15

Dł / Szer / Wys [m]: 4,4/3,6/3

WIDOK 1

WIDOK 2

Trap

– ułatwia wejście małym dzieciom,

ciekawym trapu i guzów chwytnych 

zachęca do skorzystania

Gra „kółko-krzyżyk”

– dodatkowa atrakcja 

dla najmłodszych

Leśny� design
i kolorystyka

Wypełnienia

– chronią przed wypadnięciem z zestawu,

będąc również ozdobą zestawu 

Nr katalogowy 06.59.13

WSU: 650 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 10

Dł / Szer / Wys [m]: 3,45/1,75/2,06 Mnóstwo zabawy !
Do wyboru

Atrakcyjne gry i zabawy edukacyjne dla młodszych dzieci, 

idealne na tereny przedszkolne i nie tylko

– do wyboru między innymi: labirynt, tablice do rysowania, 

gra „papier-kamień-nożyce”, poczta, liczydła i wiele, wiele innych...    

WIDOK 1

WIDOK 2
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Daszek w kształcie liścia

– uzupełnia stylowy design

Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES 2

System Modułowy COMES 2
Zaprojektowany z myślą o najmłodszych dzieciach



Nr katalogowy 06.59.19

WSU: 1000 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 15

Dł / Szer / Wys [m]: 4,4/4,7/3

Ścianka wspinaczkowa linowa

– nisko umieszczone liny

ułatwiają wejście małym dzieciom

Dwie zjeżdżalnie

dwie ścianki wspinaczkowe !

Nr katalogowy 06.59.14

WSU: 650 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 25

Dł / Szer / Wys [m]: 8,5/2,55/2,2

Atrakcyjne gry i zabawy edukacyjne dla młodszych dzieci, 

idealne na tereny przedszkolne i nie tylko

– do wyboru między innymi: zegar, tablice do rysowania, 

gra „kółko-krzyżyk”, lada, cymbałki i wiele, wiele innych...    
Trafiaj piłką do celu,

bądź mistrzem!
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Zestaw3-wieżowy

Wypełnienie „Auto”

– ma kształt prawdziwego auta 

z szybą i ruchomą kierownicą 

Gra „kółko-krzyżyk”

– chroni przed wypadnięciem z zestawu,

będąc również elementem edukacyjnym

i ozdobą zestawu 

WIDOK 1

(kolorystyka 1)

WIDOK 2

(kolorystyka 2)

e !we !w

(k

Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES 2

System Modułowy COMES 2
Zaprojektowany z myślą o najmłodszych dzieciach



Nr katalogowy 06.59.17

WSU: 900 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 15

Dł / Szer / Wys [m]: 4,2/3,6/2,8

Schody

– ułatwiają wejście małym dzieciom,

boczne wypełnienia zachęcają 

do skorzystania

Nr katalogowy 06.59.18

WSU: 900 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 15

Dł / Szer / Wys [m]: 4,2/3,6/2,8

WIDOK 1

WIDOK 2

Wypełnienie „labirynt”

– dodatkowa atrakcja 

dla najmłodszych
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Klasyczny wygląd

Zestaw4-wieżowy

Wypełnienie „zegar”

– dodatkowa atrakcja 

dla najmłodszych

WIDOK 1

(kolorystyka 1)

WIDOK 2

(kolorystyka 2)(kolorystyka 2)

Klasyczne daszki

– dwuspadowe daszki,

zakończone ozdobną „falbanką”

Drabinka łukowa

– rodzaj prostego wejścia 

na wieżę zestawu

Zestaw

4-wieżowy

Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES 2

System Modułowy COMES 2
Zaprojektowany z myślą o najmłodszych dzieciach



Nr katalogowy 06.59.21

WSU: 500 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 22

Dł / Szer / Wys [m]: 7,07/4/2,4

WIDOK 2
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Nr katalogowy 06.59.20

WSU: 900 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 16

Dł / Szer / Wys [m]: 5,8/3,5/2,8

Optymalne dla grup

Niskie podesty na wysokości:

300, 500 i 900 mm

to rozwiązanie dla najmłodszych!

WIDOK 1

WIDOK 2

Niskie schodki,

– ułatwiają wejście małym dzieciom

Rożne wysokości

 podestów!

Zestaw

9-wieżowy

WIDOK 1

Trójkątne, niskie podesty

z ozdobną balustradą,

zabezpieczającą

Zestaw

8-wieżowy

Mostek linowy

– ruchome przejście 

z lin stalowo-polipropylenowych,

stanowi dodatkową atrakcję dla dzieci

Mostek z bulajem

– ciekawe przejście pomiędzy 

wieżami zestawu, w jego wypełnieniach 

bocznych zamontowane bulaje

Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES 2

System Modułowy COMES 2
Zaprojektowany z myślą o najmłodszych dzieciach



WIDOK 1

WIDOK 2

„Tablica matematyczna”

– pomoc do nauki 

  działań matematycznych
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Nr katalogowy 06.59.24

WSU: 700 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 12

Dł / Szer / Wys [m]: 4,1/2,9/2,6

Wiejski design! 

Zestaw3-wieżowy

Wypełnienie boczne

– kształtem i kolorystyką

stylizowane na płotek 

wiejskiej zagrody 

Nr katalogowy 06.59.23

WSU: 530 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 14

Dł / Szer / Wys [m]: 4,8/2,15/2,55

Tunel rurowy

– ciekawe przejście pomiędzy wieżami 

zestawu, wykonane z rury nierdzewnej 

WIDOK 1

(kolorystyka 1)

WIDOK 2

(kolorystyka 2)(kolorystyka 2)

Zestaw

3-wieżowy

Trap wejściowy z liną

– rodzaj wejścia na wieżę zestawu,

posiada linę ułatwiającą wspinanie

oraz kolorowe guzy wspinaczkowe

Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES 2

System Modułowy COMES 2
Zaprojektowany z myślą o najmłodszych dzieciach



WIDOK 1

WIDOK 2
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WIDOK 1

WIDOK 2

Nr katalogowy 06.59.27

WSU: 800 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 8

Dł / Szer / Wys [m]: 1,65/1,6/2,4

Tablica do rysowania kredą

z ruchomymi elementami

do zabawy – dodatkowa 

atrakcja dla najmłodszych

Nr katalogowy 06.59.31

WSU: 500 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-7 lat

Liczba użytkowników: 6

Dł / Szer / Wys [m]: 2,6/1,35/1,35

Leśny� d
esign

i kolorystyka

Morski design!
Niskie podesty

– łatwy dostęp dla malutkich dzieci

doskonałe rozwiązanie do żłobków

Wypełnienie „labirynt”

– dodatkowa atrakcja 

dla najmłodszych

Daszkek w kształcie leśnego listka

– chroni przed deszczem, słońcem,

stanowi ozdobę zestawu; 

kolorystyka leśna

Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES 2

System Modułowy COMES 2
Zaprojektowany z myślą o najmłodszych dzieciach



WIDOK 1

WIDOK 2

S
y

st
e

m
 m

o
d

u
ło

w
y

2

92

Nr katalogowy 06.59.32

WSU: 700 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-7 lat

Liczba użytkowników: 10

Dł / Szer / Wys [m]: 4/2,32/2,36

Nr katalogowy 06.59.33

WSU: 700 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-7 lat

Liczba użytkowników: 10

Dł / Szer / Wys [m]: 4,5/1,8/2,9 Daszek w kształcie liścia

– uzupełnia stylowy design

Morski design!

Zestaw

3-wieżowy

Drabinka łukowa

– rodzaj prostego wejścia 

na wieżę zestawu

Trap wejściowy z liną

– rodzaj wejścia na wieżę zestawu,

posiada linę ułatwiającą wspinanie

oraz kolorowe guzy wspinaczkowe

Wejście ze szczebelkami

– ułatwia wejście małym dzieciom

Zestaw

3-wieżowy

Mostek z bulajem

– ciekawe przejście pomiędzy 

wieżami zestawu, w jego wypełnieniach 

bocznych zamontowane bulaje

WIDOK 1

(kolorystyka 1)

WIDOK 2

(kolorystyka 2)

Wypełnienie „Auto”

– ma kształt prawdziwego auta 

z szybą i ruchomą kierownicą 

Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES 2

System Modułowy COMES 2
Zaprojektowany z myślą o najmłodszych dzieciach



WIDOK 1

WIDOK 2
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Nr katalogowy 06.59.40

WSU: 900 mm

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 15

Dł / Szer / Wys [m]: 6,2/3,62/2,35

Nr katalogowy 06.59.29

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 3

Dł / Szer / Wys [m]: 1,46/0,8/1,1

Ciekawe gry i zabawy !

Morski design!gn!gn!g

Optymalne dla grup

Wypełnienie „zegar”

– dodatkowa atrakcja dla najmłodszych;

miejsca do zapisywania kredą godzin

Wypełnienie „liczydła”

– połączenie zabawy

i nauki liczenia

Wypełnienie labirynt

– trzy różne labirynty

do zabawy dla najmłodszych

Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES 2

System Modułowy COMES 2
Zaprojektowany z myślą o najmłodszych dzieciach
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Nr katalogowy 06.59.37

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 1

Dł / Szer / Wys [m]: 0,9/0,1/1

Nr katalogowy 06.59.15

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 1

Dł / Szer / Wys [m]: 0,76/0,1/1

Atrakcyjne gry i zabawy edukacyjne dla młodszych dzieci, 

idealne na tereny przedszkolne i nie tylko

– do wyboru między innymi: labirynt, tablice do rysowania, 

lustro, autko, liczydła i wiele, wiele innych...    

Nr katalogowy 06.59.38

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 1

Dł / Szer / Wys [m]: 0,9/0,2/1

Nr katalogowy 06.59.39

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 2

Dł / Szer / Wys [m]: 0,76/0,1/1,36

Dł / Szer / Wys [m]: 0,9 0,1

Nr katalogowy 06.59.34

Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat

Liczba użytkowników: 1

Dł / Szer / Wys [m]: 2,16/0,1/1,2

Działania

matematyczne!
Cymbałki

do gry!

Labirynt 

i koło hipnoza�! Zabawa

w pocztę!

Przykładowe złożenia z elementów Systemu modułowego COMES 2

System Modułowy COMES 2
Zaprojektowany z myślą o najmłodszych dzieciach
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1200 mm
3 - 15

1600 mm
3 - 15

1600 mm
3 - 15

Zjeżdżalnia „Hipcio”
Grupa: Zjeżdżalnie Nr katalogowy 08.57.00

Zjeżdżalnia „Hipcio I”
Grupa: Zjeżdżalnie Nr katalogowy 08.57.04

Zjeżdżalnia „Skrzat A”
Grupa: Zjeżdżalnie Nr katalogowy 08.58.02

Nr katalogowy 08.57.01

Wymiary [m]

Długość: 4,5

Szerokość: 0,55

Wysokość: 1,6

Strefa bezpieczeństwa: 8 x 3,7

Liczba użytkowników: 10

Popularna zjeżdżalnia z wejściem w postaci 

schodków, to element obowiązkowy na każdym 

placu zabaw. Urządzenie zapewni świetną 

zabawę młodszym dzieciom, a ozdobne 

grawerki nawiązujące do nazwy „Hipcio” –

z pewnością wywołają uśmiech 

na buzi każdego dziecka.

Wymiary [m]

Długość: 4

Szerokość: 0,55

Wysokość: 1,6

Strefa bezpieczeństwa: 7,5 x 3,7

Liczba użytkowników: 10

Klasyczna zjeżdżalnia z wejściem w postaci drabinki 

z poręczami, to element obowiązkowy na każdym 

placu zabaw. Urządzenie przeznaczone jest 

dla użytkowników w wieku od 3 do 15 lat. 

Długi ześlizg gwarantuje dobrą zabawę, 

a grawerowane tematycznymi wzorami 

wypełnienia boczne rozwijają wyobraźnię 

i stanowią dodatkową atrakcję dla dzieci. 

Wymiary [m]

Długość: 4,1

Szerokość: 1

Wysokość: 1,2

Strefa bezpieczeństwa: 7,6 x 4

Liczba użytkowników: 6

Zjeżdżalnia połączona z zadaszoną wieżyczką i wejściem 

w postaci schodków świetnie sprawdzi się na każdym placu 

zabaw i sprawi radość zarówno młodszym, jak i starszym 

dzieciom. Mimo niewielkich rozmiarów jest urządzeniem 

wielofunkcyjnym – można na niej zjeżdżać, bawić się „w dom”, 

może też stanowić „punkt obserwacyjny” lub schronienie 

w czasie deszczu czy upału – wszystko zależy od wyobraźni! 

Długość ślizgu: 2,3 m

Długość ślizgu: 2,3 m

Długość ślizgu: 2,3 m
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900 mm
3 - 15

900 mm
3 - 15

Zjeżdżalnia „Słoń”
Grupa: Zjeżdżalnie Nr katalogowy 08.59.00

1900 mm
3 - 15

Zjeżdżalnia „Skrzat B”
Grupa: Zjeżdżalnie Nr katalogowy 08.58.03

Zjeżdżalnia „Słoń” z rampą pochyłą
Grupa: Zjeżdżalnie Nr katalogowy 08.59.01

Wymiary [m]

Długość: 4,1

Szerokość: 1

Wysokość: 1,2

Strefa bezpieczeństwa: 7,6 x 4,2

Liczba użytkowników: 4

Zjeżdżalnia połączona z zadaszoną wieżyczką 

i wejściem w postaci łukowej drabinki, świetnie 

sprawdzi się na każdym placu zabaw i sprawi radość 

zarówno młodszym, jak i starszym dzieciom 

(przedział wiekowy 3-15 lat). Dodatkową atrakcją jest 

ścianka wspinaczkowa z guzami chwytnymi 

zamontowana w jednej ze ścianek bocznych. 

Wymiary [m]

Długość: 3,8

Szerokość: 1,5

Wysokość: 0,9

Strefa bezpieczeństwa: 7,25 x 4,45

Liczba użytkowników: 9

Zjeżdżalnia o fantazyjnym kształcie konstrukcji, 

wyposażona w zadaszoną wieżyczkę, wejściową 

drabinkę wygiętą w łuk, ześlizg oraz rurę zjazdową, 

to gwarancja świetnej zabawy dla młodszych i starszych 

dzieci. Wiele funkcji w jednym urządzeniu sprawia, 

że jest to świetne rozwiązanie zwłaszcza na niewielkie 

place, szczególnie przyszkolne place zabaw.

Wymiary [m]

Długość: 3,8

Szerokość: 2,5

Wysokość: 0,9

Strefa bezpieczeństwa: 7,25 x 5,5

Liczba użytkowników: 9

Zjeżdżalnia o fantazyjnym kształcie konstrukcji, wyposażona 

w zadaszoną wieżyczkę, wejściową drabinkę łukową, ześlizg oraz 

rampę z guzami do wspinaczki to wiele funkcji w jednym 

i gwarancja świetnej zabawy dla młodszych oraz starszych dzieci. 

Urządzenie nie wymaga zastosowania specjalnej nawierzchni, 

dlatego z powodzeniem można ustawić je na trawie.

Długość ślizgu: 2,3 m

Długość ślizgu: 1,8 m

Długość ślizgu: 1,8 m
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1200 mm
3 - 15

1500 mm
3 - 12

1200 mm
3 - 15

Zjeżdżalnia „Duet”
Grupa: Zjeżdżalnie Nr katalogowy 08.60.00

Zjeżdżalnia „Jaga”
Grupa: Zjeżdżalnie Nr katalogowy 08.62.01

Zjeżdżalnia „Dino”
Grupa: Zjeżdżalnie

Wymiary [m]

Długość: 3,8

Szerokość: 3,8

Wysokość: 1,2

Strefa bezpieczeństwa: 7,3 x 7,3

Liczba użytkowników: 8

Wyposażona w podwójny ześlizg, zadaszoną 

wieżyczkę oraz wejście w postaci schodków 

zjeżdżalnia, to rozwiązanie odpowiednie zwłaszcza 

na małe place zabaw. Urządzenie zapewni zabawę 

nawet ośmiu małym użytkownikom, zapobiegając 

kolejkom do jednego z najbardziej pożądanych 

elementów na placu zabaw.

Wymiary [m]

Długość: 3,7 /3,2

Szerokość: 0,6

Wysokość: 1,5 /1,2

Strefa bezpieczeństwa: 7,2 x 3,6 /6,7 x 3,6

Liczba użytkowników: 6

Zjeżdżalnia o klasycznym kształcie konstrukcji, 

wyposażona w lekki ześlizg, to urządzenie najlepiej 

sprawdzi się na zamkniętych placach. Grawerowane 

na wypełnieniach bocznych wzory nawiązują do nazwy 

i zachęcają maluchy do zabawy. 

Długość ślizgu: 2,3 m

Długość ślizgu: 2,3 m

Długość ślizgu:

1,2 m / 1,5 m 

2,5 m / 3 m 

Wysokość podestu: 

Nr katalogowy 08.61.01

Nr katalogowy 08.61.00

Wymiary [m]

Długość: 4,15 x 1,3

Szerokość: 3,1

Wysokość: 1,2

Strefa bezpieczeństwa: 7,65 x 4,3

Liczba użytkowników: 5

Charakterystyczna zjeżdżalnia z okrągłym podestem na jednej 

nodze, czterospadowym daszkiem oraz drabinkowym wejściem, 

z poręczami i grawerowanymi ozdobami, to niewątpliwa 

atrakcja każdego placu zabaw. Mogą się na niej bawić 

zarówno młodsze jak i starsze dzieci, a poza funkcją 

zjeżdżania doskonale sprawdza się jako „baza obserwacyjna”, 

schronienie przed deszczem, czy też słońcem.
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590 mm
3 - 7

590 mm
3 - 7

590 mm
3 - 7

Zjeżdżalnia „Krasnal 1”
Grupa: Zjeżdżalnie Nr katalogowy 08.63.00

Zjeżdżalnia „Krasnal 3”
Grupa: Zjeżdżalnie Nr katalogowy 08.64.00

wzór

„Ciężarówka”

Zjeżdżalnia „Krasnal 2”
Grupa: Zjeżdżalnie Nr katalogowy 08.65.00

wzór

„Niedźwiadek”

Wymiary [m]

Długość: 2,35

Szerokość: 0,56

Wysokość: 1,2

Strefa bezpieczeństwa: 5,8 x 3,6

Liczba użytkowników: 3

Niewielka, pojedyncza zjeżdżalnia, przeznaczona 

dla maluchów, to urządzenie, które może być 

zastosowane także wewnątrz budynków. 

Dzięki niewielkim rozmiarom łatwo wkomponować 

ją nawet w najmniejszą przestrzeń placu zabaw. 

Możliwość wykonania ze sklejki wodoodpornej.

Wymiary [m]

Długość: 1,9

Szerokość: 1,55

Wysokość: 1,3

Strefa bezpieczeństwa: 5,35 x 4,55

Liczba użytkowników: 3

Niewielka, pojedyncza zjeżdżalnia narożna, 

przeznaczona dla maluchów, to urządzenie, 

które może być zastosowane także wewnątrz 

budynków. Niewielkie gabaryty pozwalają bez 

trudu wkomponować ją nawet w niewielką 

przestrzeń zabawową. Możliwość wykonania 

ze sklejki wodoodpornej.

Wymiary [m]

Długość: 2,5

Szerokość: 0,55

Wysokość: 1,4

Strefa bezpieczeństwa: 6 x 3,6

Liczba użytkowników: 3

Niewielka, pojedyncza zjeżdżalnia 

przeznaczona dla młodszych dzieci jest idealnym 

rozwiązaniem na małe place zabaw. Urządzenie 

dostępne w róznych kształtach np. niedźwiadka 

lub ciężarówki zachęca maluchy do zabawy, może 

być stosowane także wewnątrz budynków.

Długość ślizgu: 1,3 m

Długość ślizgu: 1,3 m

Długość ślizgu: 1,3 m

wzór

„Dinozaur”

wzór

„Słoń”

„Dino

„Słoń”

„Cię
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590 mm
3 - 7

Zjeżdżalnia „Krasnal 4”
Grupa: Zjeżdżalnie Nr katalogowy 08.66.00

3 - 7
650 mm

Domek „Tomek”
Grupa: Urządzenia rekreacyjne Nr katalogowy 11.61.07

3 - 12
1350 mm

Chata indiańska
Grupa: Urządzenia rekreacyjne Nr katalogowy 11.84.00

design „leśny”

Wymiary [m]

Długość: 1,96

Szerokość: 1,4

Wysokość: 2

Strefa bezpieczeństwa: 5,4 x 4,5

Liczba użytkowników: 6

Niewielka zjeżdżalnia dla młodszych dzieci 

w kosmicznym designie. Wyposażona jest w ześlizg, 

wieżyczkę z bulajem w dachu, trap wejściowy 

z guzami do wspinaczki oraz ruchomy element 

do zabawy. Urządzenie można zastosować też 

wewnątrz budynków. Ze względu na niewielkie 

rozmiary doskonale nadaje się na małe 

place zabaw, zwłaszcza przedszkolne. 

Wymiary [m]

Długość: 2,1

Szerokość: 1

Wysokość: 1,35

Strefa bezpieczeństwa: 5,1 x 4

Liczba użytkowników: 6

Chata ze ściankami do wspinania. Prawdziwa 

gratka dla wszystkich dzieci, tych małych i tych 

trochę większych – indiańska chata, która każdy 

plac zabaw zamieni w wioskę Apaczów. Świetnie 

sprawdzi się na przedszkolnych placach zabaw, 

jako pomoc podczas lekcji historii, odgrywania 

scenek teatralnych czy festynów dziecięcych.

Długość ślizgu: 1,3 m

Wymiary [m]

Długość: 2,25

Szerokość: 1,7

Wysokość: 1,55

Strefa bezpieczeństwa: 5,25 x 4,7

Liczba użytkowników: 6

Niewątpliwa gratka dla miłośników zabawy 

„w dom” i nie tylko to stylizowany, przytulny domek 

z ławeczkami do siedzenia i stolikiem wewnątrz. 

Dwuspadowy daszek wyposażony jest w okienka. 

W bocznej ściance zamontowano grę „labirynt”, 

grawerowane ozdoby z tworzywa HDPE 

pobudzają wyobraźnię i zachęcają do zabawy. 

Domek jest wprost idealnym urządzeniem na 

przedszkolne place zabaw. Możliwość wyboru 

różnych linii wzorniczych.
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3 - 12
400 mm

3 - 7
400 mm

Domek „Sklepik”
Grupa: Urządzenia rekreacyjne Nr katalogowy 11.72.03

Domek „Lolek”
Grupa: Urządzenia rekreacyjne Nr katalogowy 11.65.01

Nr katalogowy 11.65.02

3 - 12
400 mm

Zestaw „Sklep”
Grupa: Urządzenia rekreacyjne Nr katalogowy 11.80.01

Wymiary [m]

Długość: 1,5

Szerokość: 1,4

Wysokość: 2

Strefa bezpieczeństwa: 4,5 x 4,4

Liczba użytkowników: 4

Kolorowy, przytulny domek z dwuspadowym dachem 

i zabudowanymi ściankami bocznymi. W jednej ze ścianek 

zamontowana jest gra „kółko i krzyżyk”, wewnątrz domku 

znajduje się ławeczka. W ściankach bocznych wycięto 

okienka oraz drzwi, a ozdobne grawerowane wzory 

zachęcają do zabawy. Domek dostosowany jest do 

zamontowania na trawie, dzięki czemu świetnie pasuje 

do każdego ogrodu przedszkolnego. 

Wymiary [m]

Długość: 1,7

Szerokość: 1,55

Wysokość: 1,86

Strefa bezpieczeństwa: 4,7 x 4,5

Liczba użytkowników: 7

Klasyczny domek-sklepik, z ławeczką wewnątrz oraz 

dwoma okienkami wyposażonymi w lady uatrakcyjni 

zabawę „w sklep” czy „w dom”. Domek to doskonała 

pomoc edukacyjna dla każdego przedszkola, czy 

szkoły podstawowej. Grawerowane w ściankach 

bocznych wzory pobudzają wyobraźnię i zachęcają 

maluchy do zabawy. 

Wymiary [m]

Długość: 2,7

Szerokość: 2,6

Wysokość: 1,75

Strefa bezpieczeństwa: 5,7 x 5,7

Liczba użytkowników: 10

Wyposażony we wszystko, co niezbędne do 

zabawy „w sklep” – ławeczka, lada z okienkiem, stolik 

z siedziskami, liczydła. Dwuspadowy dach oraz ściany 

ozdobione są grawerowanymi wzorami, dzięki czemu 

urządzenie jest atrakcyjne dla najmłodszych i stanowi 

ozdobę każdego placu zabaw. Urządzenie jest 

dostosowane do ustawienia na trawie. 

Nr katalogowy 11.65.02
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1700 mm
7 - 15

3 - 12
400 mm

Zestaw „Sklepy”
Grupa: Urządzenia rekreacyjne Nr katalogowy 11.72.02

2100 mm
7 - 15

Ściana skałkowa trójstronna „Trzy Korony”
Grupa: Urządzenia rekreacyjne Nr katalogowy 11.62.02

Ściana wspinaczkowa Skałkowa
Grupa: Urządzenia rekreacyjne Nr katalogowy 11.63.01

Wymiary [m]

Długość: 4,9

Szerokość: 2,8

Wysokość: 1,75

Strefa bezpieczeństwa: 7,9 x 5,8

Liczba użytkowników: 20

Zestaw dwóch domków wraz z akcesoriami do 

zabawy, to prawdziwa gratka dla każdego dziecka. 

Lady, ławeczki, liczydła, tablica do rysowania kredą 

– wszystko to sprzyja kreatywnej zabawie, 

rozwijającej dziecięcą wyobraźnię. Zachęca do nauki 

pisania, czytania, integracyjnej zabawy w grupie. 

Dachy i ściany ozdobione są grawerowanymi 

wzorami zachęcającymi dzieci do zabawy. 

Wymiary [m]

Długość: 1,95

Szerokość: 0,1

Wysokość: 1,9

Strefa bezpieczeństwa: 5,3 x 3,7

Liczba użytkowników: 6

Pojedyncza ścianka do wspinaczki, to doskonała propozycja 

dla początkujących miłośników tego sportu oraz dla 

każdego, kto lubi wyzwania i dobrą zabawę. Ścianka 

przeznaczona jest dla starszych dzieci i umożliwia zabawę 

po obu jej stronach, nawet 6 użytkownikom. Nie może jej 

zabraknąć na placu zabaw przy szkole, czy na osiedlu. 

Wymiary [m]

Długość: 3,2

Szerokość: 3,85

Wysokość: 2,45

Strefa bezpieczeństwa: 6,5 x 7,35

Liczba użytkowników: 18

Potrójna, wysoka ścianka do wspinaczki, to 

propozycja dla starszych dzieci, lubiących 

wyzwania i świetną zabawę.

Każda ze ścian posiada różny stopień trudności 

i możliwość wspinaczki po obydwu stronach. 

Wspinaczka pozawala na prawidłowy rozwój mięśni, 

ćwiczy wytrwałość i koncentrację. To obowiązkowy 

element szkolnych i osiedlowych placów zabaw. 

Bawi i integruje !
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3 - 12

1400 mm
7 - 15

Ściana wspinaczkowa Łańcuchowa
Grupa: Urządzenia rekreacyjne Nr katalogowy 11.64.00

3 - 12

Tablica do rysowania kredą „Ala”
Grupa: Urządzenia rekreacyjne Nr katalogowy 11.70.00

Tablica edukacyjna
Grupa: Urządzenia rekreacyjne

Wymiary [m]

Długość: 1,95

Szerokość: 0,1

Wysokość: 1,9

Strefa bezpieczeństwa: 5,3 x 3,7

Liczba użytkowników: 6

Łańcuchowa albo (w opcji) linowa ścianka 

wspinaczkowa to propozycja, która świetnie sprawdzi 

się na szkolnym lub osiedlowym placu zabaw. 

Urządzenie jest solidne i trwałe, a przy tym 

bezpieczne dla jego użytkowników. Nasza ścianka to 

propozycja dla starszych dzieci lubiących się wspinać 

i dobrze bawić. 

Wymiary [m]

Długość: 1,4

Szerokość: 0,1

Wysokość: 1,8

Liczba użytkowników: 2

Tablica do rysowania kredą, przeznaczona do 

montowania na zewnątrz, to świetna propozycja na 

szkolne i przedszkolne place zabaw. W cieplejsze dni 

umożliwia nauczycielom prowadzenie lekcji na 

świeżym powietrzu, dla dzieci to niezbędny element 

potrzebny do zabawy w dom, sklep i zawsze wtedy, 

kiedy na placu zabaw nie mogą znaleźć nawierzchni 

odpowiedniej do rysowania. 

Wymiary
Dł x Szer [m]

0,95 x 0,1
0,95 x 0,1
1,15 x 0,1
0,95 x 0,1
             

„Aga”
„Sklepik”
„Autko”
„Kamień-Papier-Nożyczki”

           
             

Nr katalogowyNazwa

11.82.00
11.82.04
11.82.02
11.82.03
           
             Liczba użytkowników: 2

Wysokość

1,5
1,5
1,3
1,3
             

Edukacyjna tablica z wypełnieniem w postaci gry 

„kółko-krzyżyk”, „kamień-papier-nożyczki”, „liczydeł” 

lub „labiryntu” a także imitująca autko czy sklepik, 

to propozycja na szkolne i przedszkolne place zabaw. 

Urządzenie pomocne podczas wielu zabaw w sklep, 

dom, czy szkołę. Dzięki zastosowaniu solidnych 

materiałów posłuży maluchom przez długi czas.
                          

wzór

„Kamień-

Papier-

Nożyczki”

wzór

„Autko”
Wzór 

„Sklepik”

Wzór „Aga”
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1900 mm
7 - 15

Zestaw gimnastyczny „Poligon sześciokąt”
Grupa: Zestawy gimnastyczne Nr katalogowy 06.66.01

Nr katalogowy 06.66.05

Wymiary [m]

Długość: 3,2

Szerokość: 2,8

Wysokość: 2,1

Strefa bezpieczeństwa: 7 x 6,6

Liczba użytkowników: 10

Wielofunkcyjny zestaw gimnastyczny o ciekawej 

konstrukcji w kształcie sześciokąta, to świetna propozycja 

na szkolne i osiedlowe place zabaw. W skład zestawu 

wchodzą elementy umożliwiające wspinanie, bujanie, 

zwisanie oraz rozciąganie – jest to doskonała pomoc 

podczas lekcji wychowania fizycznego. Zestaw przeznaczony 

jest dla aktywnych i sprawnych ruchowo dzieci, lubiących 

aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

2100 mm
7 - 15

Zestaw gimnastyczny „FIP”
Grupa: Zestawy gimnastyczne Nr katalogowy 06.65.03

Wymiary [m]

Długość: 7,7

Szerokość: 2,05

Wysokość: 2,3

Strefa bezpieczeństwa: 11,6 x 6

Liczba użytkowników: 10

Wielofunkcyjne urządzenie przeznaczone dla aktywnych, 

sprawnych ruchowo dzieci, to doskonała propozycja na 

szkolne place zabaw – świetnie sprawdza się zwłaszcza jako 

pomoc podczas lekcji wychowania fizycznego. W skład 

zestawu wchodzą elementy umożliwiające wspinanie, 

zwisanie, czy rozciąganie. Nowoczesny design zestawu 

stanowi ozdobę każdego placu zabaw. Dostępna wersja 

uproszczona nr katalogowy 06.65.00 (wzór 2010).
WZÓR 2010

Nr katalogowy 06.65.01

WZÓR 2015

2150 mm
7 - 15

Zestaw gimnastyczny „Poligon”
Grupa: Zestawy gimnastyczne Nr katalogowy 06.66.04

Wymiary [m]

Długość: 11,65

Szerokość: 1,1

Wysokość: 2,3

Strefa bezpieczeństwa: 15,15 x 5

Liczba użytkowników: 10

Nowe, wielofunkcyjne urządzenie o niebanalnym, 

nowoczesnym designie, przeznaczone jest dla starszych 

dzieci. Stanowi doskonałą propozycję na szkolne place 

zabaw, świetnie sprawdza się jako pomoc podczas lekcji 

wychowania fizycznego. W skład zestawu wchodzą 

elementy umożliwiające rozciąganie, wspinanie, 

podciąganie oraz wiele innych form gimnastyki. Dostępna 

wersja uproszczona nr katalogowy 06.66.00 (wzór 2010).

WZÓR 2010

Nr katalogowy 06.66.02

WZÓR 2015
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2100 mm
7 - 15

Zestaw gimnastyczny „Poligon sześciokąt E”
Grupa: Zestawy gimnastyczne Nr katalogowy 06.66.06

Wymiary [m]

Długość: 3,25

Szerokość: 2,8

Wysokość: 2,1

Strefa bezpieczeństwa: 7,1 x 6,6

Liczba użytkowników: 9

Wielofunkcyjny zestaw gimnastyczny o ciekawej 

konstrukcji w kształcie sześciokąta, to świetna propozycja 

na szkolne i osiedlowe place zabaw. W skład zestawu wchodzą 

elementy umożliwiające wspinanie, bujanie, zwisanie, 

podciąganie  oraz rozciąganie – jest to doskonała pomoc 

podczas lekcji wychowania fizycznego. Zestaw przeznaczony jest 

dla aktywnych i sprawnych ruchowo dzieci, lubiących aktywnie 

spędzać czas na świeżym powietrzu.

1900 mm
7 - 15

Zestaw gimnastyczny „Poligon czworokąt”
Grupa: Zestawy gimnastyczne Nr katalogowy 06.66.08

Wymiary [m]

Długość: 1,65

Szerokość: 1,65

Wysokość: 2

Strefa bezpieczeństwa: 5,3 x 5,3

Liczba użytkowników: 6

Wielofunkcyjny zestaw gimnastyczny o konstrukcji w kształcie 

czworokąta. W skład zestawu wchodzą elementy umożliwiające 

wspinaczkę, podciąganie, zwisanie oraz rozciąganie – jest to 

doskonała pomoc podczas lekcji wychowania fizycznego. Zestaw 

przeznaczony jest dla aktywnych i sprawnych ruchowo dzieci, 

lubiących aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

Wymiary [m]

Długość: 4,85

Szerokość: 4,05

Wysokość: 2,3

Strefa bezpieczeństwa: 8,1 x 7,3

Liczba użytkowników: 10

Wielofunkcyjny zestaw gimnastyczny oparty na kształcie 

czworokąta, to świetna propozycja na szkolne i osiedlowe 

place zabaw. W skład zestawu wchodzą elementy umożliwiające 

wspinanie po siatce z lin czy ściance z guzami chwytnymi, 

bujanie, zwisanie oraz podciąganie – sprawdza się jako pomoc 

podczas lekcji wychowania fizycznego. To nieco rozbudowana 

wersja poprzedniego zestawu gimnastycznego.

2250 mm
7 - 15

Grupa: Zestawy gimnastyczne Nr katalogowy 06.66.09

Zestaw gimnastyczny „Poligon czworokąt max”
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3 - 15

System gimnastyczny „Ścieżka zdrowia”
Grupa: Zestawy gimnastyczne

Drążki gimnastyczne

Nr kat. 06.67.02

Długość:      1,6 m

Szerokość:      0,7 m

Wysokość:      1 m

Strefa bezpieczeństwa:      4,6 x 3,7 m

WSU:     1000 mm

Długość:     2,5 m

Szerokość:     0,7 m

Wysokość:     1,1 m

Strefa bezpieczeństwa:     5,5 x 3,7 m

WSU:    410 mm

Mostek łańcuchowy

Nr kat. 06.67.04

Płotki gimnastyczne

Nr kat. 06.67.05

Długość:     1 m

Szerokość:     0,06 m

Wysokość:     0,3/0,6 m

Strefa bezpieczeństwa:     4 x 3,1 m

WSU:    300 mm/600 mm

Przeplotnia linowa pozioma

Nr kat. 06.67.06

Długość:     1,55 m

Szerokość:     0,9 m

Wysokość:     0,4 m

Strefa bezpieczeństwa:     4,55 x 3,9 m

WSU:    400 mm

Skoczki

Nr kat. 06.67.03

Długość:     0,25 m

Szerokość:     0,25 m

Wysokość:     0,3/0,6 m

Strefa bezpieczeństwa:         3,25 m

WSU:     300/600 mm

Zygzak

Nr kat. 06.67.01

Długość:     2,9 m

Szerokość:     0,55 m

Wysokość:     0,25 m

Strefa bezpieczeństwa:       5,9 x 3,55 m

WSU:     200 mm

design „leśny”

żołądź

design „leśny”

grzybek

Przykładowe

zestawienie

Zestaw, który z powodzeniem można stosować w pełnym komplecie lub oddzielnie, jako samodzielne urządzenia. 

Całość tworzy zestaw, który łączy elementy biegu, skoków przez przeszkody, wspinaczki oraz ćwiczeń kształtujących równowagę. 

Każdy z elementów jest dostosowany do ustawienia na trawie. Zestaw przeznaczony jest zarówno dla maluchów, jak i starszych 

dzieci. Całość, jak również pojedyncze elementy, doskonale sprawdzą się na szkolnych i przedszkolnych placach zabaw – pomocne 

zwłaszcza podczas lekcji wychowania fizycznego. 

W skład zestawu wchodzi 23 elementy do ćwiczeń ruchowych, które należy ustawić na płaskim terenie z zachowaniem minimalnych, 

wskazanych przez producenta stref. Istnieje możliwość zastosowania na placu zabaw poszczególnych elementów (z zachowaniem 

stref bezpieczeństwa).

Elementy systemu „Ścieżka zdrowia” mogą być zastosowane w komplecie lub jako urządzenia pojedyncze.
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3 - 15

System gimnastyczny „Ścieżka zdrowia”
Grupa: Zestawy gimnastyczne

Długość:     0,6 m

Szerokość:     0,6 m

Wysokość:     0,15 m

Strefa bezpieczeństwa:     3,6 x 3,6 m

WSU:    150 mm

Podest kwadratowy

Nr kat. 06.67.10

Mostek linowy 1

Nr kat. 06.67.12

Sieć przestrzenna 1

Nr kat. 06.67.14

Długość:     1,96 m

Szerokość:     0,56 m

Wysokość:     0,46 m

Strefa bezpieczeństwa:      4,95 x 3,55 m

WSU:    430 mm

Długość:     1,95 m

Szerokość:     1,95 m

Wysokość:     0,46 m

Strefa bezpieczeństwa:     4,95 x 4,95 m

WSU:    400 mm

Równoważnia na sprężynach 1

Nr kat. 06.67.11

Równoważnia linowa

Nr kat. 06.67.13

Długość:     1,25 m

Szerokość:     0,22 m

Wysokość:     0,45 m

Strefa bezpieczeństwa:     3,65 x 2,55 m

WSU:    500 mm

Długość:     1,96 m

Szerokość:     0,56 m

Wysokość:     0,46 m

Strefa bezpieczeństwa:     4,95 x 3,55 m

WSU:    430 mm

Tunel

Nr kat. 06.67.09

Długość:     1,5 m

Szerokość:     0,92 m

Wysokość:     0,93 m

Strefa bezpieczeństwa:         4,5 x 3,92 m

WSU:     200 mm

Podest trójkątny

Nr kat. 06.67.07

Długość:     0,66 m

Szerokość:     0,66 m

Wysokość:     0,15 m

Strefa bezpieczeństwa:     3,66 x 3,66 m

WSU:     150 mm

Równoważnia „Wąż”

Nr kat. 06.67.08

Długość:     3 m

Szerokość:     0,7 m

Wysokość:     0,22 m

Strefa bezpieczeństwa:     6 x 3,7 m

WSU:    220 mm
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3 - 15

System gimnastyczny „Ścieżka zdrowia”
Grupa: Zestawy gimnastyczne

Długość:     1,7 m

Szerokość:     0,1 m

Wysokość:     1,9 m

Strefa bezpieczeństwa:     4,7 x 3,1 m

WSU:    550 mm

Ścianka guzowa

Nr kat. 06.67.18

Równoważnia na sprężynach 2

Nr kat. 06.67.17

Długość:     1,9 m

Szerokość:     0,4 m

Wysokość:     0,36 m

Strefa bezpieczeństwa:         4,5 x 3 m

WSU:     500 mm

Mostek linowy 2

Nr kat. 06.67.15

Długość:     1,96 m

Szerokość:     1,06 m

Wysokość:     1,3 m

Strefa bezpieczeństwa:     4,96 x 3,95 m

WSU:     450 mm

Sieć przestrzenna 2

Nr kat. 06.67.16

Długość:     1,96 m

Szerokość:     1 m

Wysokość:     1,06 m

Strefa bezpieczeństwa:     5 x 4 m

WSU:    700 mm   450 mm    700 mm

   500 mm

Ścianka linowa pionowa

Nr kat. 06.67.19

Długość:     1,7 m

Szerokość:     0,1 m

Wysokość:     1,9 m

Strefa bezpieczeństwa:     4,7 x 3,1 m

WSU:    500 mm   550 mm

Przykładowe

zestawienie



Równoważnia na sprężynach 3

Nr kat. 06.67.20

Długość:     3,06 m

Szerokość:     0,4 m

Wysokość:     0,4 m

Strefa bezpieczeństwa:         5,3 x 3 m

WSU:     450 mm
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3 - 15

System gimnastyczny „Ścieżka zdrowia”
Grupa: Zestawy gimnastyczne

Kładka

Nr kat. 06.67.21

Długość:     5,15 m

Szerokość:     0,3 m

Wysokość:     0,9 m

Strefa bezpieczeństwa:         8,15 x 3,3 m

WSU:     900 mm

Równoważnia długa

Nr kat. 06.67.22

Długość:     5,8 m

Szerokość:     1,15 m

Wysokość:     0,27 m

Strefa bezpieczeństwa:         8,8 x 4,15 m

WSU:     270 mm

Tunel długi

Nr kat. 06.67.23

Długość:     3 m

Szerokość:     0,92 m

Wysokość:     1 m

Strefa bezpieczeństwa:         6 x 3,92 m

WSU:     200 mm

  6 x 3,92 m

   200 mm

Przykładowe

zestawienie
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3 - 12
300 mm

3 - 12
300 mm

3 - 12
300 mm

Piaskownica „Malwa Bis” 3 x 4 m
Grupa: Piaskownice Nr katalogowy 11.67.01

Piaskownica „Malwinka”
Grupa: Piaskownice

Piaskownica „Malwa”
Grupa: Piaskownice

design „leśny”

Klasyczna, kolorowa piaskownica COMES, to element 

obowiązkowy na każdym placu zabaw – szczególnie 

tam, gdzie bawią się młodsze dzieci, które uwielbiają 

zabawy w piasku. Tworzenie piaskowych budowli 

rozwija wyobraźnię przestrzenną dzieci i daje okazję 

do wspólnej zabawy z rówieśnikami.

Wymiary [m]

Długość: 4

Szerokość: 3

Wysokość: 0,3

Strefa bezpieczeństwa: 7 x 6

Liczba użytkowników: 16

Duża, podwójna piaskownica, doskonale 

sprawdzi się na przedszkolnym i szkolnym 

placu zabaw  wszędzie tam, gdzie bawią się młodsze dzieci, 

które uwielbiają zabawy w piasku. Zabawa w piaskownicy 

nie tylko ćwiczy dziecięcą wyobraźnię przestrzenną, 

ale także daje okazję do wspaniałej zabawy integracyjnej!

Klasyczna, kwadratowa piaskownica wykonana 

z trwałego materiału, to doskonała propozycja na 

każdy plac zabaw. Szczególnie polecana jest na 

tereny zabaw przeznaczone dla młodszych dzieci, 

które rozwijają się dzięki wspólnym zabawom 

w piasku i tworzeniu piaskowych budowli 

(zabawa w grupie, zabawy konstrukcyjne).

Wymiary [m]

Dł x szer: 2 x 3
                3 x 3
                3 x 6
                4 x 4 
                4 x 5
       
           
             

5 x 6
6 x 6
6 x 9
7 x 7 
7 x 8
       
           
             

Wysokość: 0,3

Nr katalogowy
Strefa
bezpieczeństwa

11.67.00
11.67.08
11.67.06
11.67.05
11.67.04
       
           
             

Liczba
użytkowników

 8
10
20
18
22
       
           
             

Wymiary [m]

Dł x szer: 2,2 x 2,2
                2,5 x 2,5

             

5,2 x 5,2
5,5 x 5,5

           
             

Wysokość: 0,3

Nr katalogowy
Strefa
bezpieczeństwa

11.68.00
11.68.02

           
             

Liczba
użytkowników

 8
 9
           
             

Oferujemy również 

zadaszenia piaskownic 

firmy RO-FELX, 

wykonane z trwałego 

materiału 

syntetycznego. 

Dostępne w szerokiej 

gamie kolorystycznej!

Zastosowanie na 

placach zabaw 

dozorowanych lub 

terenach zamkniętych.

Piaskownice 

wykonujemy z odpornego 

na słońce i wodę materiału HDPE 

(możliwe także wykonanie 

ze sklejki wodoodpornej)
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3 - 12
340 mm

3 - 12
340 mm

3 - 7
300 mm

Piaskownica 6-kątna „Gucio”
Grupa: Piaskownice

Piaskownica „Siedmiokropka” 
Grupa: Piaskownice Nr katalogowy 11.69.00

Nr katalogowy 11.77.04

Piaskownica „Gucio z zadaszeniem”
Grupa: Piaskownice

Nr katalogowy 11.77.01 Nr katalogowy 11.77.02Nr katalogowy 11.77.00

design „leśny”

Wymiary [m]

Długość: 2,3

Szerokość: 1,8

Wysokość: 0,3

Strefa bezpieczeństwa: 5,3 x 4,8

Liczba użytkowników: 6

Niewielka piaskownica kształtem przypominająca 

biedronkę, to absolutny hit każdego placu zabaw 

dla maluchów! Urządzenie można swobodnie ustawić 

w dowolnym miejscu, dzięki czemu świetnie sprawdzi 

się na przydomowych i małych, przedszkolnych 

placach zabaw. 

Niewielka sześciokątna piaskownica, wykonana jest 

z trwałego materiału. Istnieje możliwość łączenia 

kilku piaskownic, dzięki czemu urządzenie sprawdzi 

się zarówno na mniejszych jak i większych placach 

zabaw, zapewniając wspaniałą zabawę wszystkim 

maluchom!

Wymiary [m]

Długość: 2,5

Szerokość: 2,25

Wysokość: 2,6

Strefa bezpieczeństwa: 5,3 x 5

Liczba użytkowników: 6

Niewielka sześciokątna piaskownica, 

wykonana jest z trwałego materiału. 

Dodatkowo wyposażona jest w daszek, który 

chroni bawiące się dzieci przed deszczem 

i słońcem. Urządzenie doskonale sprawdzi się 

na przedszkolnych i szkolnych placach zabaw.

Wymiary [m]

Dł x szer: 2,25 x 1,95
                3,75 x 2,85
                3,75 x 3,7

             

5,25 x 4,95
6,75 x 5,85
6,75 x 6,7

           
             

Wysokość: 0,34

Nr katalogowy
Strefa
bezpiecz.

11.77.00
11.77.01
11.77.02

           
             

Liczba
użytkowników

 6
12
18
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3 - 12
900 mm

3 - 12
600 mm

3 - 12
250 mm

Nr kat. 11.71.00

Nr kat. 11.74.00

A B

Stolik do piaskownicy A
Stolik do piaskownicy B

Piaskownica betonowa
Grupa: Piaskownice Nr katalogowy 11.86.00

Tunel
Grupa: Urządzenia rekreacyjne Nr katalogowy 11.79.02

Wymiary [m]

Długość: 0,5

Szerokość: 0,5

Wysokość: 0,6

Stolik do piaskownicy to wspaniały element 

dodatkowy, który uatrakcyjnia zabawę w piasku. 

Można na nim stawiać „babki”, można przesiewać 

piasek przez sitko, może on służyć jako sklepowa lada 

lub kawiarniany stolik, wszystko zależy od wyobraźni!

Wymiary [m]

Długość: 1,5

Szerokość: 0,92

Wysokość: 1

Strefa bezpieczeństwa: 4,5 x 3,95

Liczba użytkowników: 2

Doskonałe, nietypowe urządzenie na małe place zabaw, 

które z powodzeniem można zamontować nawet na 

nawierzchni trawiastej. Tunel może być stosowany jako 

pojedynczy element, przez który można przechodzić, 

wspinać się po drabince, siedzieć na górze lub wewnątrz 

– może też stanowić część „toru przeszkód”, 

kryjówkę lub bazę – możliwości jest naprawdę wiele! 

Posiada także ruchome elementy do zabawy.

Wymiary [m]

Średnica: 3

Wysokość: 0,25

Strefa bezpieczeństwa:    6

Liczba użytkowników: 8

  Solidna betonowa piaskownica 

  w kształcie okręgu, świetnie sprawdzi się na każdym

  osiedlowym placu zabaw. Jest odporna na działanie

  niekorzystnych warunków atmosferycznych i z pewnością

  będzie służyła dzieciom przez długi czas. 
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3 - 12
550 mm

Zestaw „Lokomotywa B”
Grupa: Urządzenia rekreacyjne Nr katalogowy 11.73.08

3 - 12
550 mm

Zestaw „Lokomotywa C”
Grupa: Urządzenia rekreacyjne Nr katalogowy 11.73.09

3 - 12
550 mm

Zestaw „Pociąg”
Grupa: Urządzenia rekreacyjne Nr katalogowy 11.73.07

„Lokomotywa A”

Nr katalogowy 11.73.05

Wymiary [m]

Długość: 3,5

Szerokość: 1

Wysokość: 1,9

Strefa bezpieczeństwa: 6,5 x 4

Liczba użytkowników: 10

Zestaw składający się z lokomotywy i wagonika, 

to doskonała propozycja na przedszkolne i szkolne 

place zabaw. Pociągiem można pojechać w podróż 

dookoła świata, można w nim także po prostu zjeść 

kanapkę podczas przerwy lub schronić się przed 

deszczem, czy upałem. Urządzenie z powodzeniem 

możemy zamontować na trawie.  

Wymiary [m]

Długość: 2,65

Szerokość: 1

Wysokość: 1,9

Strefa bezpieczeństwa: 5,65 x 3,9

Liczba użytkowników: 6

Urządzenie rekreacyjne kształtem przypominające 

małą lokomotywę, to świetna propozycja 

dla szkół i przedszkoli. Pozwala dzieciom na zabawy 

w odgrywanie ról, uczy wspólnej zabawy i rozwija 

wyobraźnię.

Wymiary [m]

Długość: 2,6

Szerokość: 1

Wysokość: 1,9

Strefa bezpieczeństwa: 5,6 x 4

Liczba użytkowników: 6

Urządzenie rekreacyjne w kształcie lokomotywy 

świetnie sprawdzi się na szkolnych i osiedlowych 

placach zabaw. Materiały wysokiej jakości zapewniają 

trwałość oraz bezpieczną zabawę zarówno maluchom 

jak i starszym dzieciom. Lokomotywa to atrakcyjna 

propozycja zabawy, która sprawi radość każdemu dziecku!
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3 - 12
900 mm

1300 mm
3 - 12

3 - 12
550 mm

Zestaw „Wagonik”
Grupa: Urządzenia rekreacyjne Nr katalogowy 11.73.06

Zestaw „Rakieta trójstronna”
Grupa: Urządzenia rekreacyjne Nr katalogowy 11.83.00

Tunel integracyjny
Grupa: Urządzenia rekreacyjne Nr katalogowy 11.79.03

design „leśny”

Wymiary [m]

Długość: 1,5

Szerokość: 1

Wysokość: 1,9

Strefa bezpieczeństwa: 4,5 x 4

Liczba użytkowników: 6

Urządzenie kształtem przypominające wagonik pociągu to 

świetna propozycja na szkolne i przedszkolne place zabaw. 

Pomocne podczas wielu zabaw, może także z powodzeniem 

zastąpić klasyczne siedziska. 

Wymiary [m]

Długość: 3

Szerokość: 1,65

Wysokość: 1,2

Strefa bezpieczeństwa: 4,6 x 6

Liczba użytkowników: 8

Wielofunkcyjny tunel to doskonała 

propozycja na integracyjne place zabaw. 

Zabawka nie jest wysoka, dzięki czemu 

z powodzeniem można zamontować ją 

nawet na trawie. Umożliwia zabawę w sklep, 

szkołę, dom, i wiele, wiele innych – zależy to 

tylko od dziecięcej wyobraźni. 

Wymiary [m]

Długość: 2,55

Szerokość: 2,55

Wysokość: 2,05

Strefa bezpieczeństwa:    5,6

Liczba użytkowników: 7

Wielofunkcyjne urządzenie w kosmicznym 

designie, to gwarancja świetnej zabawy 

zarówno dla starszych, jak i młodszych dzieci. 

Urządzenie wyposażone w ściankę do 

wspinaczki, ruchome elementy do zabawy, 

otwory do przechodzenia oraz małą drabinkę 

to doskonała propozycja na szkolne 

i przedszkolne place zabaw. 

design „leśny”

Bawi i in
tegruje !

design „autko”
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7 - 15
1000 mm

Kolejka linowa
Nr katalogowy 11.85.00

Wymiary [m]

Długość: 24,2

Szerokość: 2,2

Wysokość: 4,5

Strefa bezpieczeństwa: 27,8 x 4

Liczba użytkowników: 1

Kolejka linowa to wspaniały pomysł na zagospodarowanie 

terenu na placu zabaw. Zjazd kolejką to atrakcyjna 

propozycja zabawy, która sprawi radość każdemu dziecku!

Dostępna w wersji zjazdu dwustronnego.

W opcji możliwość zastosowania elementów 

ozdobnych na szczytach słupów.



TRAMPOLINY

Tr
a
m
p
o
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y

41116

    Grupa TRAMPOLINY to nowość w naszej ofercie. Proponowane przez nas trampoliny przeznaczone są do 

stosowania zarówno na odkrytych obiektach ogólnodostępnych i prywatnych. Seria TRAMPOLINY składa się 

z trampolin w różnych kształtach (okrągłe i kwadratowe) i wymiarach. Jest to niezwykle atrakcyjne uzupełnienie 

wyposażenia placu zabaw, znacząco zwiększające jego atrakcyjność. 

Przeznaczone są dla dzieci i dorosłych. Są idealnym elementem do zastosowania w przestrzeni publicznej, np. przy 

szkołach, na placach zabaw, w parkach krajobrazowych i przy ośrodkach wypoczynkowych, do całorocznego 

użytkowania. Mata użyta w trampolinach wykonana jest ze specjalnych, antypoślizgowych bloków z tworzywa 

sztucznego i jest odporna na warunki atmosferyczne.

Opracowane na podstawie następujących norm: PN-EN 1176-1: 2009, PN-EN 16-630: 2015.

Efekty ćwiczeń na trampolinie są rewelacyjne, gdyż jest to aktywność całego ciała. Angażuje większość 

mięśni, poprawia koordynację, poczucie równowagi, wytrzymałość, elastyczność i krążenie krwi.

Antypoślizgowa

mata,

odporna na warunki

atmosferyczne

Rozmiar urządzenia: średnica 1610 mm

Rozmiar maty do skakania: średnica 1040 mmzmiar maty do skakania: śr

Producentem trampolin jest firma zewnętrzna

Wersja 1:

Rozmiar urządzenia: 1550x1550x450 mm

Rozmiar maty do skakania: 1050x1050 mm

Wersja 2:

Rozmiar urządzenia: 1750x1750x450 mm

Rozmiar maty do skakania: 1250x1250 mm

Wersja 3:

Rozmiar urządzenia: 2050x2050x450 mm

Rozmiar maty do skakania: 1550x1550 mm

Wersja 4:

Rozmiar urządzenia: 2550x2550x450 mm

Rozmiar maty do skakania: 2050x2050 mm

Odkryte, wandaloodporne trampoliny!!

NOW
OŚĆ!!
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2200 mm
7 - 15

2200 mm
7 - 15

2000 mm
7 - 15

Urządzenie linarne „Choinka”
Grupa: Urządzenia linowe Nr katalogowy 12.01.00

Urządzenie linarne „Korona”
Grupa: Urządzenia linowe Nr katalogowy 12.02.00

Urządzenie linarne „Drzewko”
Grupa: Urządzenia linowe Nr katalogowy 12.03.00
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Wymiary [m]

Długość: 1,7

Szerokość: 1,7

Wysokość: 2,5

Strefa bezpieczeństwa:     5,4

Urządzenie linowe o konstrukcji kształtem 

przypominającej choinkę, to propozycja dla 

nieco starszych dzieci. Linarium, to doskonała 

propozycja na szkolne i osiedlowe place zabaw, 

tego typu urządzenia są lubiane nie tylko 

ze względu na funkcjonalność, ale także 

ciekawy, nowoczesny wygląd. 

Wymiary [m]

Długość: 1,7

Szerokość: 1,7

Wysokość: 2,5

Strefa bezpieczeństwa:     5,4

 Urządzenie linowe o konstrukcji kształtem

 przypominającej klepsydrę, to doskonała

 propozycja dla starszych dzieci, lubiących

 wspinaczkę i dobrą zabawę. Urządzenie

 świetnie sprawdzi się na osiedlowych oraz

 szkolnych placach zabaw.

Wymiary [m]

Długość: 1,7

Szerokość: 1,7

Wysokość: 2,5

Strefa bezpieczeństwa:     5,4

  Urządzenie linowe o solidnej konstrukcji

  dedykowane jest starszym dzieciom.

  Linarium jest doskonałą propozycją na

  szkolne i osiedlowe place zabaw – atrakcyjny

  design i funkcjonalność sprawiają, że tego

  typu zabawki cieszą się ogromnym

  zainteresowaniem wśród dzieci. 
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1300 mm
7 - 15

Urządzenie linarne „Namiot”
Grupa: Urządzenia linowe Nr katalogowy 12.05.00

Wymiary [m]

Długość: 2,4

Szerokość: 1,7

Wysokość: 1,35

Strefa bezpieczeństwa: 5,4 x 4,7

Urządzenie linowe o konstrukcji kształtem 

przypominającej namiot – świetnie sprawdzi 

się na osiedlowym i szkolnym placu zabaw, 

gdzie zachęci do kreatywnej zabawy.

Wymiary [m]

Długość: 5,4

Szerokość: 4,65

Wysokość: 3,5

Strefa bezpieczeństwa: 9,4 x 8,65

Wysokie urządzenie linarne kształtem 

przypominające piramidę, to propozycja na 

place zabaw dla starszych dzieci. Linarium, to 

doskonała propozycja na szkolne i osiedlowe 

place zabaw – tego typu urządzenia są lubiane 

nie tylko ze względu na funkcjonalność, 

ale także ciekawy, nowoczesny design.

600 mm
7 - 15

Urządzenie linarne „Pajęczyna”
Grupa: Urządzenia linowe Nr katalogowy 12.06.00

Urządzenia linarne na str. 118 i 119 produkcji firmy FIGLER

Wymiary [m]

Długość: 3,2

Szerokość: 2,8

Wysokość: 0,8

Strefa bezpieczeństwa: 6,2 x 5,8

Linowe urządzenie o konstrukcji przypominającej 

pajęczą sieć. Linarium jest doskonałą propozycją na 

szkolne i osiedlowe place zabaw – atrakcyjny design 

i funkcjonalność sprawiają, że tego typu zabawki 

cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród 

najmłodszych. Urządzenie z powodzeniem  można 

zamontować na trawie.

1500 mm
7 - 15

Urządzenie linarne „Piramida”
Grupa: Urządzenia linowe Nr katalogowy 12.04.00
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1500 mm
3 - 15

1500 mm
3 - 15

1950 mm
7 - 15

Urządzenie linarne „Żagiel”
Nr katalogowy 12.07.00Grupa: Urządzenia linowe

Urządzenie linarne „Dwie sieci z rurą”
Grupa: Urządzenia linowe Nr katalogowy 12.08.01

Urządzenie linarne „Dwie sieci”
Grupa: Urządzenia linowe Nr katalogowy 12.08.00

Wymiary [m]

Długość: 1,55

Szerokość: 2,1

Wysokość: 1,62

Strefa bezpieczeństwa: 4,55 x 5,1

Liczba użytkowników: 10

Urządzenie o klasycznej konstrukcji, 

wzbogaconej w elementy linowe, 

przeznaczone jest zarówno dla starszych, 

jak i młodszych dzieci. Linarium jest 

doskonałą propozycją na przedszkolne, 

szkolne i osiedlowe place zabaw.

Wymiary [m]

Długość: 1,7

Szerokość: 2,1

Wysokość: 1,62

Strefa bezpieczeństwa: 4,7 x 5,1

Liczba użytkowników: 11

Połączenie przeplotni, linarium i tunelu rurowego 

to doskonała propozycja zabawy dla starszych 

i młodszych dzieci. Linarium świetnie sprawdza się 

na przedszkolnych i szkolnych placach zabaw,  

funkcjonalność i ciekawy, nowoczesny design 

sprawiają, że tego typu urządzenia cieszą się dużym 

zainteresowaniem wśród najmłodszych. 

Wymiary [m]

Długość: 2,3

Szerokość: 2,05

Wysokość: 2,35

Strefa bezpieczeństwa:     5,9

Liczba użytkowników: 6

Wysokie urządzenie linowe o konstrukcji kształtem 

przypominającej żagiel, to gratka nie tylko dla małych 

żeglarzy. Linarium świetnie sprawdzi się na placach 

zabaw przy ośrodkach wypoczynkowych, szkołach 

czy na osiedlach. Atrakcyjny design i funkcjonalność 

sprawiają, że tego typu zabawki cieszą się ogromnym 

zainteresowaniem wśród dzieci pragnących rozwijać 

swoją sprawność ruchową. 
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Ścianka linowa prosta

Nr kat. 12.10.01

Ścianka linowa łukowa

Nr kat. 12.10.02

Ścianka linowa pojedyncza

Nr kat. 12.10.03

Ścianka gimnastyczna

Nr kat. 12.10.04/12.10.05

1450 mm
3 - 15

System linarny „Mały Tarzan”
Grupa: Urządzenia linowe Nr katalogowy 12.10.00

BA

Długość: 1,64 m

Szerokość: 0,15 m

Wysokość: 1,5 m

Strefa bezpieczeństwa: 4,65 x 3,15m

Liczba użytkowników: 4

WSU: 1000 mm

Długość: 2,35 m

Szerokość: 0,95 m

Wysokość: 1,5

Strefa bezpieczeństwa: 5,4 x 4 m

Liczba użytkowników: 4

WSU: 1450 mm

Długość: 1,64 m

Szerokość: 0,15 m

Wysokość: 1,5

Strefa bezpieczeństwa: 4,64 x 3,15 m

Liczba użytkowników: 2

WSU: 950 mm

Długość: 1,64 m

Szerokość: 0,15 m

Wysokość: 1,5 m

Strefa bezpieczeństwa: 4,64 x 3,15 m

Liczba użytkowników: 2

WSU: 1300/1150 mm

Wymiary [m]

Długość: 6

Szerokość: 2,9

Wysokość: 1,5

Strefa bezpieczeństwa: 9 x 5,9

Liczba użytkowników: 18

Zestaw ścianek o zróżnicowanych kształtach, 

to propozycja dla młodszych i starszych dzieci. 

Możliwość dowolnego łączenia 

poszczególnych elementów zestawu sprawia, 

że można wkomponować go w niemalże 

każdą przestrzeń zabawową. Urządzenie 

z powodzeniem może być wykorzystywane 

podczas lekcji wychowania fizycznego.  
Nr katalogowy 12.10.06
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1450 mm
3 - 15

Zestaw linarny „Myk”
Grupa: Urządzenia linowe Nr katalogowy 12.09.00

1850 mm
7 - 15

System linarny „Duży Tarzan”
Grupa: Urządzenia linowe Nr katalogowy 12.12.00

WIDOK 2

WIDOK 1

Nr katalogowy 12.09.01

Wymiary [m]

Długość: 13,9

Szerokość: 11,8

Wysokość: 2,2

Strefa bezpieczeństwa: 18,1 x 15,9

Liczba użytkowników: 30

Duży, wielofunkcyjny zestaw linowy przeznaczony dla starszych dzieci, 

to doskonała propozycja zarówno na szkolne jak i osiedlowe place zabaw. 

W skład systemu wchodzi aż dziesięć ścianek, każda z nich może być  wykorzystana 

jako samodzielny element na placu zabaw. Ze względu na funkcjonalność i ciekawy, 

nowoczesny design urządzenie jest bardzo popularne wśród najmłodszych. Zestaw 

świetnie sprawdzi się na osiedlowych oraz szkolnych placach zabaw, gdzie stanowi 

atrakcyjną pomoc podczas lekcji wychowania fizycznego. 

Wymiary [m]

Długość: 3,2

Szerokość: 2,8

Wysokość: 1,5

Strefa bezpieczeństwa: 6,2 x 5,8

Liczba użytkowników: 18

Wielofunkcyjny zestaw zbudowany na planie sześciokąta, 

to połączenie ścianek do wspinaczki  z elementami 

linowymi. Urządzenie przeznaczone jest zarówno dla 

starszych, jak i młodszych dzieci. Zestaw z powodzeniem 

może być wykorzystywany podczas lekcji wychowania 

fizycznego,świetnie sprawdzi się także na osiedlowych 

placach zabaw. Każda ze ścianek może być wykorzystana 

na placu zabaw jako samodzielny element.
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Elementy systemu linarnego „Duży Tarzan” 

Ścianka 1

Nr kat. 12.12.01

Długość: 2,62 m

Szerokość: 0,9 m

Wysokość: 2,2 m

Strefa bezpieczeństwa: 5,62 x 3,9 m

Liczba użytkowników: 1

WSU: 950 mm

Ścianka 5

Nr kat. 12.12.05

Długość: 2,62 m

Szerokość: 1,1 m

Wysokość: 2,2 m

Strefa bezpieczeństwa: 5,6 x 4,1 m

Liczba użytkowników: 2

WSU: 1300 mm

Długość: 2,62 m

Szerokość: 0,15 m

Wysokość: 2,2 m

Strefa bezpieczeństwa: 6,15 x 3,65 m

Liczba użytkowników: 2

WSU: 1850 mm

Ścianka 4

Nr kat. 12.12.04

Ścianka 3

Nr kat. 12.12.03

Długość: 2,62 m

Szerokość: 0,15 m

Wysokość: 2,2 m

Strefa bezpieczeństwa: 6,15 x 3,65 m

Liczba użytkowników: 3

WSU: 1850 mm

Ścianka 2

Nr kat. 12.12.02

Długość: 2,62 m

Szerokość: 0,15 m

Wysokość: 2,2 m

Strefa bezpieczeństwa: 5,62 x 3,15 m

Liczba użytkowników: 2

WSU: 450 mm

Ścianka 6

Nr kat. 12.12.06

Długość: 2,62 m

Szerokość: 0,15 m

Wysokość: 2,2 m

Strefa bezpieczeństwa: 6 x 3,5 m

Liczba użytkowników: 2

WSU: 1750 mm
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Ścianka 9

Nr kat. 12.12.09

Długość: 2,62 m

Szerokość: 0,15 m

Wysokość: 2,2 m

Strefa bezpieczeństwa: 5,85 x 3,35 m

Liczba użytkowników: 2

WSU: 1650 mm

Ścianka 10

Nr kat. 12.12.10

Długość: 3 m

Szerokość: 1,1 m

Wysokość: 2,2 m

Strefa bezpieczeństwa: 6 x 4,1 m

Liczba użytkowników: 2

WSU: 800 mm

Ścianka 7

Nr kat. 12.12.07

Długość: 2,62 m

Szerokość: 1,82 m

Wysokość: 2,2 m

Strefa bezpieczeństwa: 6,15 x 5,35 m

Liczba użytkowników: 4

WSU: 1850 mm

Ścianka 8

Nr kat. 12.12.08

Długość: 2,62 m

Szerokość: 0,15 m

Wysokość: 2,2 m

Strefa bezpieczeństwa: 6 x 3,5 m

Liczba użytkowników: 3

WSU: 1750 mm

Elementy systemu linarnego „Duży Tarzan” 
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3 - 15
500 mm

3 - 15
500 mm

3 - 15
760 mm

Kiwak „Animal”

Grupa: Kiwaki Nr katalogowy 13.02.02

Kiwak „Koniczynka”

Grupa: Kiwaki Nr katalogowy 13.03.00

Kiwak „Monocykl”

Grupa: Kiwaki Nr katalogowy 13.01.02

Wymiary [m]

Długość: 0,6

Szerokość: 0,54

Wysokość: 1

Strefa bezpieczeństwa: 3,05 x 2,6

Liczba użytkowników: 1

Huśtawka w formie kiwaka, to doskonała 

propozycja dla młodszych i starszych dzieci. 

Świetnie sprawdza się na przedszkolnych 

i szkolnych placach zabaw – nie zajmuje dużo 

miejsca i można ją zamontować nawet 

na trawie.

Wymiary [m]

Długość: 0,85

Szerokość: 0,3

Wysokość: 0,8

Strefa bezpieczeństwa: 3 x 2,25

Liczba użytkowników: 1

Huśtawka kiwak, kształtem przypominająca 

kaczuszkę, świetnie sprawdzi się zarówno na 

placu zabaw dla młodszych jak i starszych 

dzieci, nie zajmuje dużo miejsca, dlatego  

z powodzeniem może być zamontowana 

na trawie.

Wymiary [m]

Długość: 1,54

Szerokość: 1,54

Wysokość: 0,8

Strefa bezpieczeństwa:     3,55

Liczba użytkowników: 4

Kiwak kształtem przypominający czterolistną 

koniczynkę, to doskonałe urządzenie, które 

pozwala dzieciom ćwiczyć równowagę, 

integruje i co najważniejsze zapewnia dobrą 

zabawę. Urządzenie przeznaczone jest dla 

młodszych i starszych dzieci, można 

zamontować je nawet na trawie.
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3 - 15
550 mm

Kiwak „Dublo”

Grupa: Kiwaki Nr katalogowy 13.05.00

Wymiary [m]

Długość: 1,15

Szerokość: 0,55

Wysokość: 0,95

Strefa bezpieczeństwa: 3,35 x 2,55

Liczba użytkowników: 1

Kiwak kształtem przypominający dwukołowy 

rowerek, to doskonała propozycja zarówno 

na szkolne, przedszkolne jak i osiedlowe place 

zabaw. Stanowi doskonały wstęp do nauki 

jazdy na prawdziwym dwukołowcu. Ćwiczy 

równowagę, a przy tym sprawia wiele radości!

Wymiary [m]

Długość: 1,5

Szerokość: 0,3

Wysokość: 0,8

Strefa bezpieczeństwa: 3,8 x 2,3

Liczba użytkowników: 2

Dwuosobowy kiwak kształtem przypominający 

klasyczną huśtawkę „ważkę”, to propozycja 

zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci. 

Świetnie sprawdzi się na każdym placu zabaw przy 

szkole, przedszkolu czy na osiedlu, nie wymaga 

zastosowania specjalnej  nawierzchni, dlatego 

z powodzeniem można ustawić go na trawie. 

3 - 15
600 mm

Kiwak „Bicykl”

Grupa: Kiwaki Nr katalogowy 13.04.00
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od 7 lat

od 7 lat

od 7 lat

Koszykówka „Puma”
Grupa: Urządzenia sportowe Nr katalogowy 07.51.00

Koszykówka „Foka”
Grupa: Urządzenia sportowe Nr katalogowy 07.52.00

Koszykówka „Kangur”
Grupa: Urządzenia sportowe Nr katalogowy 07.50.00

Wymiary [m]

Długość: 1,2

Szerokość: 1,95

Wysokość (do obręczy): 2,6/3,05

Liczba użytkowników: 1 drużyna

Solidne urządzenie sportowe, przeznaczone do 

rekreacyjnej gry w „koszykówkę” dla wszystkich 

miłośników aktywności na świeżym powietrzu!

Wymiary [m]

Długość: 1,2

Szerokość: 1,95

Wysokość (do obręczy): 3,05

Liczba użytkowników: 1drużyna

Solidne urządzenie sportowe, przeznaczone do 

rekreacyjnej gry w „koszykówkę” dla wszystkich 

miłośników aktywności na świeżym powietrzu!

Wymiary [m]

Długość: 0,9

Szerokość: 1,95

Wysokość (do obręczy): 2,6

Liczba użytkowników: 1drużyna

Solidne urządzenie sportowe, przeznaczone do 

rekreacyjnej gry w „koszykówkę” dla wszystkich 

miłośników aktywności na świeżym powietrzu!
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od 7 lat

od 7 lat

od 7 lat

Słupki do siatkówki COMES
Grupa: Urządzenia sportowe Nr katalogowy 07.53.00

Bramka do piłki nożnej 5000 x 2000
Grupa: Urządzenia sportowe Nr katalogowy 07.55.00

Bramka do piłki ręcznej 3000 x 2000
Grupa: Urządzenia sportowe Nr katalogowy 07.54.00

Wymiary [m]

Długość: 0,23

Szerokość: 0,18

Wysokość (do siatki)

dla kobiet: 2,24

Wysokość (do siatki)

dla mężczyzn: 2,43

Liczba użytkowników: 2 drużyny

Słupki z naciągiem przeznaczone do rekreacyjnej gry 

w siatkówkę, to doskonała propozycja dla wszystkich 

miłośników sportów drużynowych. W opcji model do 

szybkiego demontażu!

Wymiary [m]

Długość: 3 (w świetle)

Szerokość: 1,3 

Wysokość: 2 (w świetle)

Liczba użytkowników: 1 drużyna

Trwała i solidna konstrukcja bramki przeznaczonej 

do rekreacyjnej gry w piłkę ręczną, to gwarancja 

bezpiecznej i dobrej zabawy dla wszystkich 

miłośników tego sportu.

Wymiary [m]

Długość: 5 (w świetle)

Szerokość: 1,45 

Wysokość: 2 (w świetle)

Liczba użytkowników: 1 drużyna

Bramka przeznaczona do rekreacyjnej gry w piłkę 

nożną, to solidna konstrukcja i trwałość na długi czas.
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od 7 lat

od 7 lat

Bramka z koszem
Grupa: Urządzenia sportowe Nr katalogowy 07.58.00

Bramka do piłki nożnej 7320 x 2440
Grupa: Urządzenia sportowe Nr katalogowy 07.56.00

Wymiary [m]

Długość: 7,32 (w świetle)

Szerokość: 1,67 

Wysokość: 2,44 (w świetle)

Liczba użytkowników: 1 drużyna

Bramka przeznaczona do rekreacyjnej gry w piłkę 

nożną, to solidna konstrukcja i trwałość na długi czas.

Wymiary [m]

Długość: 1,6

Szerokość: 2,15

Wysokość: 3,3

Liczba użytkowników: 1 drużyna

Bramka z koszem to połączenie idealne wszędzie tam, 

gdzie teren ogranicza możliwości budowy kilku boisk. 

Świetna opcja zarówno dla miłośników gry 

w koszykówkę jak i w piłkę nożną.
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Przykładowy plac do ćwiczeń z siłowniami plenerowymi COMES

1. Prasa nożna + Wahadło + Słup

2. Naciąg górny + Rozruch barkowy + Słup

3. Kolarz + Prostownik nóg + Słup

4. Orbitrek + Narciarz + Słup

5. Bieżnia + Jeździec + Słup

6. Motyl ściskający + Motyl rozciągający + Słup

7. Ławka narożna kątowa – 4 szt. 

8. Kosz parkowy okrągły „Retro” – 2 szt. 

 

WYMIARY PLACU: 15 x 15,4 m

WIDOK 2

WIDOK 1

• Siłownie plenerowe COMES to aktywny odpoczynek na świeżym powietrzu dla ludzi w każdym wieku. Nowoczesna 

seria naszych siłowni służy zarówno do ćwiczeń siłowych jak i rekreacyjnych. Przedstawiamy Państwu duży wybór 

urządzeń solidnych, bezpiecznych, estetycznie wykonanych, odpornych na warunki atmosferyczne i wandalizm.

•  Pomocne w modelowaniu sylwetki, mają zarazem dobry wpływ na pozbycie się tkanki tłuszczowej i rozrost tkanki 

mięśniowej. Aktywność ruchowa przyczynia się również do poprawy krążenia krwi oraz lepszego samopoczucia.

•  Sprawność ruchowa poprawia naszą jakość życia, dlatego zdrowy styl życia jest tak ważny. W czasach gdy coraz 

więcej osób prowadzi siedzący tryb życia, należy zwrócić uwagę na to, by umożliwić swobodne korzystanie z tego 

typu urządzeń i tworzyć coraz więcej podobnych miejsc na naszych osiedlach, terenach rekreacyjnych, parkach, 

skwerach czy w sanatoriach.

• Stanowiska mocowane są do słupa lub pylonu (jedno, dwa lub trzy stanowiska). Konstrukcja siłowni plenerowych 

wykonana jest z wysokiej jakości materiałów jak stal malowana proszkowo, tworzywo HDPE i blacha ryflowana. 

Możliwość zainstalowania dwóch urządzeń (takich samych bądź różnych) to bardzo korzystne rozwiązanie, np. po 

jednej stronie urządzenie do ćwiczeń siłowych, a po drugiej do ćwiczeń rekreacyjnych. Ćwiczenia w towarzystwie 

zachęcają do dłuższego korzystania z siłowni plenerowych.

•  Posiadają certyfikat na zgodność z normami polskimi i europejskimi PN-EN 16630:2015-06, co potwierdza, że 

spełniają wymagania bezpieczeństwa.
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Przykładowe urządzenie wolno stojące

Biegacz wolno stojący Nr katalogowy: 14.04.04.000

Przykładowe mocowanie 1 urządzenia na słupie

Słup Nr katalogowy: 14.00.00.000

Naciąg górny Nr katalogowy: 14.05.02.000

Słup Nr katalogowy: 14.00.00.000

Prasa nożna Nr katalogowy: 14.02.01.000

Twister Nr katalogowy: 14.03.02.000

Przykładowe mocowanie 2 urządzeń na słupie

Pylon 2-stanowiskowy Nr katalogowy: 14.00.04.000

Orbitrek Nr katalogowy: 14.07.01.000

Kolarz Nr katalogowy: 14.06.01.000

Przykładowe mocowanie 3 urządzeń

na pylonie 3-stanowiskowym

Przykładowe mocowanie 2 urządzeń

na pylonie 2-stanowiskowym

Malowanie standardowe: 

nasze siłownie plenerowe są dostępne w kolorach RAL. 

Przedstawiamy podstawowe zestawienia.
Na życzenie klienta możliwa jest zmiana kolorystyki urządzeń,

co jednak może wpłynąć na termin przygotowania wyrobu oraz cenę. 

RAL: 7040/5002

RAL: 7040/1023

5002

Pylon 3-stanowiskowy Nr katalogowy: 14.00.05.000

Kolarz Nr katalogowy: 14.06.01.000

Wioślarz Nr katalogowy: 14.03.01.000

Masażer poziomy Nr katalogowy: 14.15.01.000

Siłownie plenerowe Comes dostępne są w kilku wariantach:

1. pojedyncze/podwójne stanowiska mocowane do słupa,

2. pojedyncze/podwójne/potrójne* stanowiska mocowane na pylonie,

3. stanowiska wolnostojące*  (* tylko wybrane modele)

4. dla niepełnosprawnych

wy: 14.03.02.000
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Wioślarz

Nr katal: 14.03.01.000

Twister

Nr katal: 14.03.02.000

Biegacz

Nr katal: 14.04.01.000

Koła Tai - Chi

Nr katal: 14.04.02.000

Słup 

Nr katal: 14.00.00.000

Słup niski

Nr katal: 14.00.07.000

Pylon 2-stanowiskowy 

Nr katal: 14.00.04.000

Pylon 3-stanowiskowy 

Nr katal: 14.00.05.000

Podciąg nóg

Nr katal: 14.01.01.000

Drabinka

Nr katal: 14.01.02.000

Prasa nożna

Nr katal: 14.02.01.000

Wahadło

Nr katal: 14.02.02.000

Przedstawiamy zestawienie urządzeń do ćwiczeń na przykładzie ich montażu na pylonie
* możliwość różnych konfiguracji urządzeń
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Rozruch barkowy

Nr katal: 14.05.01.000

Naciąg górny

Nr katal: 14.05.02.000
(mocowanie tylko na słupie)

Kolarz

Nr katal: 14.06.01.000

Prostownik nóg

Nr katal: 14.06.03.000
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Krzesło

Nr katal.: 14.09.01.000

Motyl rozciągający

Nr katal.: 14.11.01.000

Wyciąg górny

Nr katal.: 14.09.02.000

Jeździec

Nr katal.: 14.10.02.000

Prostownik pleców

Nr katal.: 14.12.01.000

Bieżnia

Nr katal.: 14.10.03.000

Stepper

Nr katal.: 14.12.02.000

Motyl ściskający

Nr katal.: 14.11.02.000

136

Pajacyk

Nr katal.: 14.13.01.000

Sztanga

Nr katal.: 14.14.01.000

Twister siedząc

Nr katal.: 14.14.02.000

Masażer poziomy

Nr katal.: 14.15.01.000

Orbitrek

Nr katal.: 14.07.01.000

Narciarz

Nr katal.: 14.07.02.000

Ławeczka

Nr katal.: 14.08.01.000

Rowerek ręczny

Nr katal.: 14.08.02.000

Siłownie plenerowe



Ławeczka skośna 

z uchwytami

Nr katalogowy: 14.19.01.000

Kolarz wolnostojący

Nr katalogowy: 14.06.07.000

Wioślarz wolnostojący

Nr katalogowy: 14.03.04.000

Biegacz wolnostojący

Nr katalogowy: 14.04.04.000

Platforma treningowa

Nr katalogowy: 14.18.01.000

Ławeczka skośna

Nr katalogowy: 14.18.02.000

Drążek

Nr katal.: 14.17.02.000

Trener nóg

Nr katalogowy: 14.17.01.000

Rowerek wolnostojący 

(+ławka „Jacek”)

Nr katalogowy: 14.16.01.000

Tablica informacyjna

Nr katalogowy: 14.00.06.000

Rowerek wolnostojący 

Nr katalogowy: 14.16.03.000

Masażer pionowy

Nr katalogowy: 14.15.02.000
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Narciarz wolnostojący

Nr katalogowy: 14.07.04.000

Orbitrek wolnostojący

Nr katalogowy: 14.07.05.000Nr katalogo

Jeździec wolnostojący

Nr katalogowy: 14.10.04.000

Siłownie plenerowe
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• Siłownie plenerowe COMES dla niepełnosprawnych to krok w kierunku osób niepełnosprawnych ruchowo, 

który pozwala na likwidowanie  barier uniemożliwiających uczestnictwo osobom niepełnosprawnym w aktywnym 

życiu sportowym. Wykonanie takiej siłowni z pewnością będzie cenną inicjatywą.

•  Nowoczesna seria naszych siłowni służy zarówno do wykonywania ćwiczeń siłowych, rekreacyjnych 

i rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonywania ćwiczeń przez osoby poruszające 

się na wózkach i ich specyficzne wymagania.

•  Przedstawiamy Państwu urządzenia solidne, bezpieczne, estetycznie wykonane, odporne na warunki 

atmosferyczne i wandalizm. Z powodzeniem można je montować na osiedlach miejskich, skwerach, parkach czy 

sanatoriach.

•  Podwójne stanowiska mocowane do słupa. Konstrukcja siłowni plenerowych wykonana jest z wysokiej jakości 

materiałów jak stal malowana proszkowo, tworzywo HDPE i blacha ryflowana. Możliwość zainstalowania dwóch 

urządzeń (takich samych bądź różnych) to bardzo korzystne rozwiązanie.

• Ćwiczenia w towarzystwie zachęcają do dłuższego korzystania z siłowni plenerowych oraz umacniania więzi 

i integracji społecznych osób poruszających się na wózkach.

•  Nasze urządzenia siłowni plenerowych COMES dla niepełnosprawnych posiadają certyfikat zgodności z polskimi 

i europejskimi normami PN-EN 16630:2015-06

Wyciąg górny

Nr katalogowy: 17.01.00.000

Krzesło

Nr katalogowy: 17.02.00.000

Rozruch barkowy

Nr katalogowy: 17.03.00.000

Przyciskacz nóg

Nr katalogowy: 17.04.00.000

Przedstawiamy zestawienie urządzeń do ćwiczeń dla niepełnosprawnych 
na przykładzie ich montażu na słupie

SIŁOWNIE PLENEROWE COMES 

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Koła Tai - Chi

Nr katalogowy: 17.05.00.000

Rowerek ręczny

Nr katalogowy: 17.06.00.000

Podciągacz

Nr katalogowy: 17.07.00.000

Motyl ściskająco-rozciągający

Nr katalogowy: 17.08.00.000

Trenażer rąk

Nr katalogowy: 17.09.00.000
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Siłownie plenerowe
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Słup niski Nr katalogowy: 14.00.07.000

Rozruch barkowy Nr katalogowy: 17.03.00.000

Przyciskacz nóg Nr katalogowy: 17.04.00.000

Przykładowe mocowanie 2 urządzeń siłowni 
dla niepełnosprawnych na słupie
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Przykładowe zestawy treningowe 
złożone ze statycznych i ruchomych elementów do ćwiczeń

Zestaw treningowy (Baza 1)

WSU 1300 mm

podciąg nóg

poręcze gimnastyczne

 4-poziomy

drabinka skośna

drabinka

ZESTAWY TRENINGOWE COMES 
• ZESTAWY TRENINGOWE COMES to nowa forma na ryku placów zabaw polegająca na połączeniu urządzeń 

siłowni plenerowych z elementami do ćwiczeń typowo gimnastycznych.

•  Zestaw treningowy może zawierać od kilku do kilkunastu różnych elementów do ćwiczeń mocowanych do jednej 

z 7 typów tzw. baz – każdy znajdzie coś dla siebie! Dzięki swojej zwartej bryle zajmuje stosunkowo niewielką 

powierzchnię przy maksimum wykorzystania terenu. To idealne rozwiązanie na Otwarte Strefy Aktywności 

OSA.

•  Dzięki odpowiednio dobranym elementom zestawu można samemu bez dodatkowych sprzętów przeprowadzić 

pełny trening wraz z rozgrzewką. Ćwiczenia mogą być o różnym stopniu trudności, od prostych do wymagających 

większej sprawności czy siły. Dodatkowe wymienne elementy pozwalają tworzyć nowe kompozycje zestawów 

treningowych. My przedstawiamy jedynie kilka propozycji na 7 bazach.

•  Nasze zestawy treningowe to propozycja do ćwiczeń w grupach – świetne rozwiązanie do szkół (pomocne 

w zajęciach Wychowania Fizycznego na świeżym powietrzu), na osiedla, do parków, przy placach zabaw.

•  Zestawy treningowe COMES są wykonane zgodnie z polskimi i europejskimi normami PN-EN 16630:2015-06

podciąg nóg

ęcze gimnastyczne

ośna

Zestawy treningowe

140

Baza 1

Malowanie standardowe: 

nasze zestawy treningowe są dostępne w kolorach RAL. 

Przedstawiamy podstawowe zestawienia.
Na życzenie klienta możliwa jest zmiana kolorystyki urządzeń,

co jednak może wpłynąć na termin przygotowania wyrobu oraz cenę. 

RAL: 2009/7040

RAL: 5015/7040
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Zestawy treningowe
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Zestaw treningowy (Baza 2) 

WSU 1300 mm

Zestaw treningowy (Baza 3) 

WSU 1450 mm

Zestaw treningowy (Baza 4) 

WSU 1200 mm

WIDOK 1

WIDOK 2

WIDOK 1

WIDOK 2

WIDOK 1

WIDOK 2

WIDOK 1
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e Zestaw treningowy (Baza 6) 

WSU 1450 mm

Zestaw treningowy (Baza 7) 

WSU 2100 mm

WIDOK 1

WIDOK 2

WIDOK 2

Zestaw treningowy (Baza 5) 

WSU 1450 mm WIDOK 1

WIDOK 2

Zestawy treningowe
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WIDOK 1WIDOK 1
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WYMIARY PLACU: 15 x 15,4 m

1. Sthenos 5 

2. Sthenos 6

3. Sthenos 8 

4. Sthenos 9

5. Sthenos 10

6. Sthenos 13 

7. Sthenos 14 

8. Sthenos 17 – 2 szt. 

9. Sthenos 19 

10. Ławka narożna łukowa – 2 szt.

11. Ławka narożna kątowa 

12. Kosz parkowy okrągły „Retro” – 2 szt. 

13. Stojak rowerowy „Bóbr”

WIDOK 1

WIDOK 2

Malowanie standardowe: 
nasze Systemy STHENOS są dostępne 

w przedstawionych poniżej kolorach RAL. 

Na życzenie klienta możliwa jest zmiana 

kolorystyki urządzeń, co jednak może wpłynąć 

na termin przygotowania wyrobu oraz cenę. 

RAL: 7040 RAL: 1023

•  Przedstawiamy 20 urządzeń do ćwiczeń sprawnościowo-ruchowych, idealnie nadających się do „street workout”, 

czyli tak zwanego treningu ulicznego. Korzystanie z nich polega na treningu siłowym, opartym o ćwiczenia 

z wykorzystaniem masy własnego ciała (aktywność fizyczna tzw. „Kalistenika”, wywodząca się ze starożytnej 

Grecji i Rzymu). 

•  Odpowiednio skonstruowane elementy systemu STHENOS jak drążki, poręcze czy ławeczki mogą być łączone 

w rozmaite zestawy (jeden z nich przedstawiamy poniżej). Mogą mieć one zastosowanie do ćwiczeń wychowania 

fizycznego, do treningu sportowego i wojskowego oraz innych form ogólnego rozwoju fizycznego.

• Tego typu miejsca do ćwiczeń cieszą się coraz większym zainteresowaniem w naszym kraju. Umożliwiają młodym 

ludziom doskonalenie własnego ciała i umiejętności, stanowiąc zarazem okazję do towarzyskich spotkań. 

Dodatkowym atutem jest czas spędzony na świeżym powietrzu.

•  Różnorodność urządzeń sprawnościowych systemu Sthenos pozwala na trening dostosowany do możliwości 

użytkownika.

Przykładowy plac do ćwiczeń

z zestawem urządzeń sprawnościowych STHENOS
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Urządzenia sprawnościowe System STHENOS
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•  Przedstawiamy Państwu wykaz elementów umożliwiający modyfikację naszych urządzeń Sthenos oraz kreowanie 

nowych kombinacji. Poniżej prezentujemy wykaz dostępnych modułów, które można łączyć, w efekcie tworząc 

ciekawe zestawy.

•  System STHENOS zawiera szereg elementów potrzebnych do wszelkiego rodzaju ćwiczeń gimnastycznych, jak na 

przykład: drążki, poręcze, drabinki, ścianka wspinaczkowa, obręcze do podciągania czy ławeczki. Mogą mieć one 

zastosowanie do ćwiczeń wychowania fizycznego, do treningu sportowego i wojskowego oraz innych form 

ogólnego rozwoju fizycznego.

15.01.00.001
Słup fi 114 – 3,5 m

15.01.00.006
Drążek – 952 mm

15.02.00.004
Drążek – 1452 mm

15.03.00.002
Słup fi 114 – 2,9 m

15.03.00.004
Słup fi 114 – 2,3 m

15.04.00.002
Rura rączka

15.05.00.002
Słup fi 60 – 1,3 m

15.07.00.002
Poprzeczka spiralna

15.07.00.03
Słup fi 60 – 0,7 m

15.08.00.02
Drabinka górna

15.08.01.002
Drabinka górna łamana

15.09.00.012
Obręcze do podciągania 1

15.09.00.014
Obręcz do podciągania 2

15.09.01.001
Obręcze do podciągania 3

15.09.02.000
Rura do pole dance

15.09.03.000
Lina do wspinania

15.10.00.004
Drążek fi 42 – 925 mm

15.10.00.009
Słup fi 60 – 0,93 m

15.10.00.013
Ławeczka pozioma

15.11.00.005
Ławeczka skośna

Wykaz elementów Systemu STHENOS
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15.12.00.003
Drabinka wąż

15.12.00.009
Drążek wzmocniony

15.12.01.002
Drabinka wąż jednostronna

15.13.00.002
Rura poręcz 1

15.13.00.008
Poręcz gięta

15.14.00.001
Słup fi 60 – 1,8 m

15.15.00.001
Drążek 3A

15.15.02.001
Drążek 3C

15.15.01.001
Drążek 3B

15.18.00.004

Drabinka pozioma

15.19.00.001
Pochylnia

15.20.00.014

Drabinka 3 na fi 60

15.20.00.015

Drabinka 2 na fi 60

15.20.03.001

Drążek fi 60

15.25.00.020

Rura wspornik

15.25.00.022

Lina z guzami Sthenos

15.19.00.006
Drążek – 450 mm

15.20.00.004
Drabinka na fi 60

15.20.00.005
Słup zjazdowy

15.20.00.007
Słup fi 114 – 3 m z otw. fi 70

15.12.00.011
Drążek wzmocniony 

z uchwytem

15.12.00.015
Słup zjazdowy 2

15.21.00.015
Ścianka wspinaczkowa

15.27.00.025
Drążek – 1202 mm
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Korzystanie z urządzenia polega na:

– podciąganiu się do klatki piersiowej 

   lub za kark, na drążkach różnej wysokości 

   podchwytem lub nadchwytem

– unoszeniu nóg w zwisie

Sthenos 1

Sthenos 4

Sthenos 5

Sthenos 2 Sthenos 3

Korzystanie z urządzenia polega na:

– podciąganiu się do klatki piersiowej 

   lub za kark, na drążkach różnej wysokości 

   podchwytem lub nadchwytem 

– unoszeniu nóg w zwisie

– wspinaniu się po drabince

– ćwiczeniu równoważni bokiem tzw. „flaga”

– wejściach siłowych

Korzystanie z urządzenia polega na:

– podciąganiu się do klatki piersiowej 

   lub za kark, na drążkach różnej wysokości 

   podchwytem lub nadchwytem

– unoszeniu nóg w zwisie

– ćwiczeniu „wymyków”

– ćwiczeniu równoważni bokiem

– wejściach siłowych

Korzystanie z urządzenia polega na:

– podciąganiu się do klatki piersiowej 

   lub za kark, na drążkach różnej wysokości 

   podchwytem lub nadchwytem

– unoszeniu nóg w zwisie

– wspinaniu się po drabince

– ćwiczeniu równoważni bokiem

– ćwiczeniu „wymyków”

– wejściach siłowych

Korzystanie z urządzenia polega na:

– ćwiczeniu równoważni bokiem

– wykonywaniu „pompek szwedzkich”

– unoszeniu nóg w zwisie
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Sthenos 6

Sthenos 8a Sthenos 8b

Korzystanie z urządzenia polega na:

– podciąganiu się do klatki piersiowej 

   lub za kark, na drążkach różnej wysokości 

   podchwytem lub nadchwytem

– unoszeniu nóg w zwisie

– wspinaniu się po drabince

– ćwiczeniu równoważni bokiem

– ćwiczeniu „wymyków”

– wejściach siłowych

Korzystanie z urządzenia polega na:

– podciąganiu się do klatki piersiowej 

   lub za kark, na drążkach różnej wysokości 

   podchwytem lub nadchwytem 

– unoszeniu nóg w zwisie

– wspinaniu się po drabince

– ćwiczeniu równoważni bokiem tzw. „flaga”

– wejściach siłowych

Sthenos 9a Sthenos 9b

Korzystanie z urządzenia polega na:

– podciąganiu się na obręczach, 

   do klatki piersiowej lub do karku

– unoszeniu nóg w zwisie

– ćwiczeniach równowagi

Sthenos 10

Korzystanie z urządzenia polega na:

– wykonywaniu skłonów w pozycji 

   leżącej tzw. „brzuszki”

– zginaniu przedramion w podporze tyłem

– wykonywaniu pompek

– wznoszeniu nóg w pozycji leżącej

Sthenos 7

Korzystanie z urządzenia polega na:

– wykonywaniu skłonów w pozycji 

   leżącej tzw. „brzuszki”

– wykonywaniu pompek

– ćwiczeniach równowagi

– zginaniu przedramion w podporze tyłem
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Korzystanie z urządzenia polega na:

– wykonywaniu skłonów w pozycji 

   leżącej tzw. „brzuszki”

– wykonywaniu pompek

– wznoszeniu nóg w pozycji leżącej

Sthenos 11 Sthenos 12a Sthenos 12b

Korzystanie z urządzenia polega na:

– podciąganiu się do klatki piersiowej 

   lub za kark, na drążkach,

   podchwytem lub nadchwytem

– unoszeniu nóg w zwisie

Sthenos 13

Korzystanie z urządzenia polega na:

– wykonywaniu „pompek szwedzkich”

– uginaniu przedramion przodem

– podciąganiu nóg do klatki piersiowej 

   i wznosy nóg do kąta prostego

Sthenos 14

Korzystanie z urządzenia polega na:

– podciąganiu nóg do klatki piersiowej 

   i wznosy nóg do kąta prostego

– wykonywaniu „pompek szwedzkich”

Sthenos 15a

Korzystanie z urządzenia polega na:

– podciąganiu się do klatki piersiowej 

   lub za kark, podchwytem 

lub nadchwytem

– unoszeniu nóg w zwisie

Sthenos 15b

Sthenos 12c
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Sthenos 16

Korzystanie z urządzenia polega na:

– ćwiczeniu równoważni bokiem

– unoszeniu nóg w zwisie

Sthenos 17

Sthenos 18

Korzystanie z urządzenia polega na:

– ćwiczeniach równowagi

– zginaniu przedramion w podporze tyłem

– staniu na rękach na słupkach

– wykonywaniu pompek

Korzystanie z urządzenia polega na:

– wykonywaniu „pompek szwedzkich”

– wykonywaniu pompek

– przechodzeniu stojąc na rękach pomiędzy 

szczeblami urządzenia

– ćwiczeniu równoważni

Sthenos 19

Sthenos 50 Sthenos 51
Sthenos 52

Sthenos 20a Sthenos 20b

Korzystanie z urządzenia polega na:

– wykonywaniu „pompek szwedzkich”

– wznoszeniu nóg w pozycji podpartej

– ćwiczeniu równoważni

Korzystanie z urządzenia polega na:

– podciąganiu się do klatki piersiowej 

   lub za kark, podchwytem lub 

nadchwytem 

– unoszeniu nóg w zwisie

– ćwiczeniu równoważni bokiem tzw. „flaga”

Korzystanie z urządzenia polega na:

– podciąganiu się na obręczach, 

   do klatki piersiowej lub do karku

– unoszeniu nóg w zwisie

– ćwiczeniach równowagi

Korzystanie z urządzenia polega na:

– wspinaniu się po rurze w górę, 

za pomocą rąk i nóg

– ćwiczeniu równoważni bokiem tzw. „flaga”

– ćwiczeniach równowagi

Korzystanie z urządzenia polega na:

– wspinaniu się po linie w górę, 

za pomocą rąk i nóg

– ćwiczeniach równowagi

Sthenos 
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Korzystanie z urządzenia polega na:

– wspinaniu się przy użyciu guzów chwytnych 

i otworów w ściance

Korzystanie z urządzenia polega na:

– wspinaniu się po linie z koralikami, 

za pomocą rąk i nóg

– ćwiczeniach równowagi

Korzystanie z urządzenia polega na:

– wspinaniu się po rurze w górę, 

za pomocą rąk i nóg

– ćwiczeniach równowagi

Sthenos 53 Sthenos 54 Sthenos 54
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4
5

0

Skrzynia 1000x1000x450 mm

9
0

0

Skrzynia 1000x1000x900 mm

1
8

5
0

Skrzynia 1000x1000x1850 mm Ścianka pionowa

1
9

0
0
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Platforma 400

4
0

0

Platforma 600

6
0

0

Sthenos 55

WIDOK 1

WIDOK 2

4
5

0

Skrzynia 300x1300x450 mm

1000

1000

PodestSchody

1000

1240

1
3

5
0

Urządzenia sprawnościowe System STHENOS



U
rz

ą
d

ze
n

ia
 s

p
ra

w
n

o
śc

io
w

e
 S

y
st

e
m

 S
T

H
E

N
O

S

153

Przykładowe zestawienia elementów Systemu STHENOS

Sthenos 56

WIDOK 1

WIDOK 2

Urządzenia sprawnościowe System STHENOS
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Przykładowe zestawienia elementów Systemu STHENOS

Sthenos 57

WIDOK 1

WIDOK 2
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Ławka żeliwna „Comes”
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.70.00

Ławka stalowa z oparciem „Jacek”
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.71.00

Ławka stalowa „Junior”
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.72.00

Wymiary [m]

Długość: 1,8

Szerokość: 0,6

Wysokość: 0,7

Liczba użytkowników: 4

Elegancka ławka o żeliwnych nogach doskonale 

pasuje do zabytkowych przestrzeni parkowych 

i wszędzie tam, gdzie stawia się na „klasyczne 

wzornictwo”. Deski plastikowe albo drewniane.

Wymiary [m]

Długość: 1,8

Szerokość: 0,5

Wysokość: 0,75

Liczba użytkowników: 4

Jeden z najbardziej popularnych wzorów ławek 

z oparciem. Solidna i prosta konstrukcja 

wkomponuje się zarówno w przestrzeń placu 

zabaw, szkoły, parku czy tereny osiedla.

Deski plastikowe albo drewniane.

Wymiary [m]

Długość: 1,9

Szerokość: 0,75

Wysokość: 0,9

Liczba użytkowników: 4

Jeden z najbardziej popularnych 

wzorów ławek z oparciem. Solidna 

i prosta konstrukcja wkomponuje się 

zarówno w przestrzeń placu zabaw, 

szkoły, parku czy tereny osiedla.

Dostępna alternatywna wersja 

nr katalogowy 09.98.00.

Deski plastikowe.

Nr katalogowy 09.98.00
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Ławka stalowa „Julia”
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.74.00

Ławka stalowa bez oparcia „Agatka”

Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.73.00

Ławka młodzieżowa „Kibic”
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.75.00

Wymiary [m]

Długość: 1,5

Szerokość: 0,44

Wysokość: 0,4

Liczba użytkowników: 4

Jeden z najbardziej popularnych wzorów ławek 

bez oparcia. Solidna i prosta konstrukcja 

wkomponuje się zarówno w przestrzeń placu 

zabaw, szkoły, parku czy tereny osiedla.

Deski plastikowe.

Wymiary [m]

Długość: 1,6

Szerokość: 0,6

Wysokość: 0,51

Liczba użytkowników: 4

Jeden z najbardziej popularnych 

wzorów ławek bez oparcia. 

Solidna i prosta konstrukcja 

wkomponuje się zarówno w przestrzeń 

placu zabaw, szkoły, parku czy tereny 

osiedla, a dzięki możliwości wykonania 

tematycznych okładek bocznych będzie 

jeszcze lepiej współgrać z otoczeniem.

Deski plastikowe.

Wymiary [m]

Długość: 1,6

Szerokość: 0,52

Wysokość: 0,88

Liczba użytkowników: 3

Ławka bez oparcia z podporami na stopy to 

doskonała propozycja nie tylko na tereny 

sportowe, szczególnie lubiana przez młodzież, 

jest chętnie stosowana przy rekreacyjnych 

terenach szkolnych czy osiedlowych. 

Deski plastikowe.

design „leśny” szyszka design „indiański” design „leśny” grzybek
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3 - 7 7 - 15

Stół żeliwny „Comes”
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.77.00

Ławka parkowa betonowa „Kompan”
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.80.00

Stolik z ławkami „Szach”
Grupa: Ławki i stoliki

Wymiary [m]

Długość: 1,55

Szerokość: 1/ 1,1*

Wysokość: 0,6/ 0,75*

Strefa bezpieczeństwa: 4,55 x 4,0/ 4,55 x 4,1

Liczba użytkowników: 4

Stolik z ławkami „Szach” to świetna 

propozycja do szkolnych i przedszkolnych 

ogrodów, do parków i na skwery miejskie. 

To doskonałe uzupełnienie placu zabaw 

czy terenu siłowni plenerowej, może być 

wykorzystywany nie tylko do gry, 

ale np. jako stolik piknikowy. 
Produkt jest dostępny w dwóch rozmiarach.

Wymiary [m]

Długość: 1,8

Szerokość: 0,64

Wysokość: 0,7

Liczba użytkowników: 4

Elegancki stół z żeliwnymi nogami w komplecie z ławką 

w tej samej stylistyce to doskonała propozycja nie 

tylko do parków, ale również na place zabaw. 

Umożliwia wygodne „piknikowanie” i jest dostępny 

także w wersji z miejscem na zamontowanie parasola 

ogrodowego. 

Wymiary [m]

Długość: 1,5

Szerokość: 0,54

Wysokość: 0,7

Liczba użytkowników: 3

Solidna i trwała betonowa ławka z oparciem, 

to doskonała propozycja na rekreacyjne tereny 

osiedlowe, sportowe, tereny placów zabaw, 

promenady – jednym słowem wszędzie tam, 

gdzie liczy się trwałość.

Nr katalogowy 09.76.00

Nr katalogowy 09.76.01
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Stół z ławkami betonowy „Biesiada”
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.81.00

Ławka betonowa bez oparcia „Elegant”
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.82.00

Ławka betonowa bez oparcia „Sam”
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.83.00

Wymiary [m]

Długość: 1,8¸2

Szerokość: 1,6

Wysokość: 0,8

Liczba użytkowników: 8

Stół z ławkami to jednoelementowy zestaw, 

który świetnie sprawdzi się zarówno na placach 

zabaw, terenach sportowych, czy przy ośrodkach 

wypoczynkowych. Zapewnia wygodne 

„piknikowanie” i trwałość na długi czas.

Wymiary [m]

Długość: 1,8

Szerokość: 0,4

Wysokość: 0,44

Liczba użytkowników: 4

Elegancja i funkcjonalna ławka bez oparcia 

z drewnianymi listwami na betonowej 

podstawie, to doskonałe rozwiązanie wszędzie 

tam, gdzie przestrzeń wymaga zastosowania 

drewnianych lecz trwałych elementów małej 

architektury.

Wymiary [m]

Długość: 0,4

Szerokość: 0,4

Wysokość: 0,44

Liczba użytkowników: 1

Eleganckie i funkcjonalne jednoosobowe 

siedzisko bez oparcia z drewnianymi listwami 

na betonowej podstawie, to doskonałe 

rozwiązanie wszędzie tam, gdzie przestrzeń 

wymaga zastosowania drewnianych lecz 

trwałych elementów małej architektury.
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7 - 15

Ławka „Duo”
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.87.00

Stół betonowy do ping-ponga 
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.88.00

Wymiary [m]

Długość: 1,5

Szerokość: 0,87

Wysokość: 0,87

Liczba użytkowników: 6

Ławka z oparciem i podwójnymi siedziskami 

to doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie 

pojawia się problem zbyt małej przestrzeni.

Wymiary [m]

Długość: 2,8

Szerokość: 1,5

Wysokość: 0,8

Strefa bezpieczeństwa: 5,5 x 8,8

Liczba użytkowników: 4

Stół do ping-ponga to idealna propozycja na 

osiedlowe, czy szkolne tereny rekreacyjne 

oraz place zabaw. Solidna, betonowa konstrukcja 

to gwarancja trwałości na długi czas.

Dostępne wersje: do ustawienia na nawierzchni 

utwardzonej lub do wkopania na trawniku.

Leżak plenerowy

Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.47.00

Wymiary [m]

Długość: 2,3

Szerokość: 0,9

Wysokość: 0,77

Liczba użytkowników: 1

Nowoczesny leżak plenerowy to doskonała 

propozycja nie tylko do parków i placów zabaw 

– świetnie sprawdzi się również na skwerach, 

deptakach czy miejskich placach. Nasz leżak to 

doskonała propozycja dla każdego kto potrzebuje 

chwili odpoczynku, relaksu. Można się na nim 

poopalać, poczytać książkę.
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Ławka betonowa wolno stojąca

Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.91.00

Ławka z wieszakami
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.90.00

Ławka „Krzyś”
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.92.00

Wymiary [m]

Długość: 1,8

Szerokość: 0,9

Wysokość: 1,6

Liczba użytkowników: 4

Pomysłowe połączenie ławeczki z konstrukcją 

wieszaka na ubrania, worki z butami itp. 

to idealne rozwiązanie na szkolne lub 

przedszkolne place zabaw oraz tereny 

rekreacyjno-sportowe. 

Wymiary [m]

Długość: 2,1

Szerokość: 0,43

Wysokość: 0,46

Liczba użytkowników: 4

Elegancka i prosta forma ławki bez oparcia 

to połączenie trwałości i funkcjonalności.

Deski plastikowe albo drewniane.

Wymiary [m]

Długość: 2,05

Szerokość: 0,7

Wysokość: 0,8

Liczba użytkowników: 4

Ławka z oparciem w całości wykonana  

z trwałej stali, to prosta i elegancka opcja, 

która pasuje niemalże wszędzie.
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Ławka żeliwna bez oparcia 

Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.93.01

Ławka żeliwna z oparciem 
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.93.02

Ławka żeliwna bez oparcia
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.94.00

wzór Retro 1

wzór Retro 2

wzór Retro 3

Wymiary [m]

Długość: 1,8

Szerokość: 0,6

Wysokość: 0,43

Liczba użytkowników: 4

Elegancka żeliwna ławka bez oparcia, 

z drewnianym siedziskiem, doskonale 

komponuje z terenami zabytkowych parków 

i ogrodów, na terenach użyteczności 

publicznej i wszędzie tam, gdzie liczy się 

jakość i piękne wzornictwo. 

Wymiary [m]

Długość: 1,8

Szerokość: 0,7

Wysokość: 0,7

Liczba użytkowników: 4

Elegancka żeliwna ławka z oparciem 

oraz drewnianym siedziskiem, doskonale 

komponuje z terenami zabytkowych parków 

i ogrodów, na terenach użyteczności 

publicznej i wszędzie tam, gdzie liczy się 

jakość i piękne wzornictwo.

Wymiary [m]

Długość: 1,13

Szerokość: 0,6

Wysokość: 0,5

Liczba użytkowników: 2

Elegancka żeliwna ławka bez oparcia, 

z drewnianym siedziskiem oraz 

żeliwnymi podporami bocznymi 

– doskonale komponuje z terenami 

zabytkowych parków i ogrodów, na 

terenach użyteczności publicznej 

i wszędzie tam, gdzie liczy się jakość 

i piękne wzornictwo. 
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Ławka narożna kątowa
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.96.00

Ławka narożna łukowa
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.95.00

Ławka prosta
Grupa: Ławki i stoliki Nr katalogowy 09.97.00

Wymiary [m]

Długość: 1,8

Szerokość: 1,8

Wysokość: 0,55

Liczba użytkowników: 4

Ławka bez oparcia w nowoczesnej formie, 

to propozycja przeznaczona szczególnie 

na modernistyczne przestrzenie rekreacyjne, 

wyposażenie miejskich skwerów, rynków 

czy terenów sportowych.

Wymiary [m]

Długość: 1,8

Szerokość: 1,76

Wysokość: 0,55

Liczba użytkowników: 5

Ławka bez oparcia w nowoczesnej formie, 

to propozycja przeznaczona szczególnie 

na modernistyczne przestrzenie rekreacyjne, 

wyposażenie miejskich skwerów, rynków 

czy terenów sportowych.

Wymiary [m]

Długość: 1,85

Szerokość: 0,5

Wysokość: 0,55

Liczba użytkowników: 3

Ławka bez oparcia w nowoczesnej formie, 

to propozycja przeznaczona szczególnie 

na modernistyczne przestrzenie rekreacyjne, 

wyposażenie miejskich skwerów, rynków 

czy terenów sportowych.
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Stolik z ławkami dla dzieci
Grupa: Ławki i stoliki

Wymiary [m]

Długość: 1,9

Szerokość: 1,9

Wysokość: 0,65

Liczba użytkowników: 4

Stolik z siedziskami dla dzieci to 

propozycja skierowana głównie do żłobków, 

przedszkoli czy na place zabaw. Może posłużyć jako 

miejsce odpoczynku ale także do nauki gry w szachy 

lub warcaby.

Nr katalogowy 09.85.00

Stolik z ławkami „Senior”
Grupa: Ławki i stoliki

Wymiary [m]

Długość: 2,5

Szerokość: 1,6

Wysokość: 0,9

Liczba użytkowników: 4

Stolik z ławkami „Senior” to świetna 

propozycja do parków, ogrodów i na skwery miejskie. 

To doskonałe uzupełnienie placu zabaw 

czy terenu siłowni plenerowej, może być 

wykorzystywany nie tylko do gry, 

ale np. jako stolik piknikowy. 

Nr katalogowy 09.99.00
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Barierka odgradzająca B dł. 1,5 m
Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.80.01

Wymiary [m]

Długość: 1,56

Szerokość: 0,06

Wysokość: 0,5

Barierka odgradzająca o prostej konstrukcji 

to idealne rozwiązanie, które jest 

funkcjonalne i nie dominuje w przestrzeni.

Klasyczny i funkcjonalny kosz na odpadki, 

łatwy do opróżnienia – to obowiązkowy 

element wyposażenia każdej przestrzeni 

publicznej. Możliwość montażu na stopach 

stalowych.

Wymiary [m]

Długość

Szerokość

Wysokość

Pojemność

0,45/0,47

0,36/0,41

1,1/1

około

30 l

Kosz parkowy „6”
Grupa: Urządzenia komunalne

wersja IIwersja I

Nr katalogowy 10.81.00

Nr katalogowy 10.81.01

Wymiary [m]

Długość: 4,06

Szerokość: 0,06

Wysokość: 0,7

Barierka odgradzająca o prostej konstrukcji 

to idealne rozwiązanie, które jest 

funkcjonalne i nie dominuje w przestrzeni.

Barierka odgradzająca A dł. 4 m
Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.80.00
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Kosz parkowy okrągły „Retro”
Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.97.00

Wymiary [m]

Długość: 0,43

Szerokość: 0,43

Wysokość: 0,8

Pojemność: około 30 l

Elegancki kosz na żeliwnych nogach, 

to doskonały element małej architektury 

do stosowania w przestrzeniach parkowych 

oraz miejskich  wszędzie tam, gdzie liczy się 

klasyka i prostota.

Kosz parkowy kwadratowy
Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.90.00

Wymiary [m]

Długość: 0,45

Szerokość: 0,45

Wysokość: 0,8

Pojemność: około 30 l

Elegancki kosz na czterech nogach, 

to doskonały element małej architektury 

do stosowania w przestrzeniach parkowych 

oraz miejskich  wszędzie tam, gdzie liczy się 

klasyka i prostota.

Kosz parkowy okrągły na jednej nodze
Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.97.02

Wymiary [m]

Długość: 0,43

Szerokość: 0,43

Wysokość: 0,76

Pojemność: około 30 l

Elegancki kosz na jednej ozdobnej nodze, 

to doskonały element małej architektury 

do stosowania w przestrzeniach parkowych 

oraz miejskich, wszędzie tam, gdzie liczy się 

klasyka i prostota.
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Płotek strefy bezpieczeństwa
Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.83.00

wersja I

furtka przęsło
wersja II

furtka przęsło

Płotek ogrodzeniowy dostępny w dwóch 

wzorach do wyboru, to przykład funkcjonalnego 

ogrodzenia, które doskonale spisuje się 

na placach zabaw i terenach rekreacyjnych.

Wymiary [m]

Długość przęseł
(możliwość dokładnego

dopasowania 

do długości ogrodzenia)

0,425

0,725

1,025

1,325

1,625

Długość bramy

Długość furtki

Wysokość

2,5

1,195

1,1

Płotek panelowy
Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.91.00

furtka

przęsło

Wymiary [m]

Długość przęsła: 2,5

Szerokość: 0,05

Wysokość: 1

Solidny płotek panelowy, to przykład 

klasycznego i funkcjonalnego ogrodzenia, 

które doskonale spisuje się na placach 

zabaw i terenach rekreacyjnych.
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Stojak rowerowy „Tur”
Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.85.00

Wymiary [m]

Długość: 1,5/ 0,9

Szerokość: 0,05/ 0,06

Wysokość: 0,8

Stojak rowerowy o prostej konstrukcji to idealne 

rozwiązanie, które jest funkcjonalne i nie dominuje 

w przestrzeni. W opcji wersja z miejscem na reklamę.

Nr katalogowy 10.85.04

Stojak rowerowy „Bóbr”
Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.86.01

Wymiary [m]

Długość: 2

Szerokość: 0,2

Wysokość: 0,5

4-stanowiskowy stojak rowerowy o klasycznej 

(możliwość konfiguracji od 2 do 6 stanowisk), 

prostej konstrukcji to idealne rozwiązanie, które 

jest funkcjonalne i nie dominuje w przestrzeni.

Stojak rowerowy „Żubr”
Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.87.00

Wymiary [m]

Długość: 2

Szerokość: 0,7

Wysokość: 0,5

8-stanowiskowy stojak rowerowy 

to doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, 

gdzie liczy się funkcjonalność i oszczędne 

gospodarowanie przestrzenią.
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Stojak rowerowy „Modern 1”
Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.79.00

Wymiary [m]

Długość: 0,8

Szerokość: 0,05

Wysokość: 0,8

Pojedynczy stojak rowerowy o prostej 

konstrukcji to idealne rozwiązenie, które jest 

funkcjonalne i nie dominuje w przestrzeni. 

Stojak rowerowy „Modern 2”
Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.79.01

Wymiary [m]

Długość: 2,85

Szerokość: 0,7

Wysokość: 0,7

Wielostanowiskowy stojak rowerowy o prostym 

i nowoczesnym kształcie doskonale wkomponuje 

się w każdą przestrzeń, zwłaszcza w tereny 

miejskie. Ciekawa forma z pewnością będzie 

cieszyć oko użytkowników.

Stojak na hulajnogi
Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.77.00

Wymiary [m]

Długość: 1,5

Szerokość: 0,1

Wysokość: 0,56

Solidny, 7-stanowiskowy stojak na hulajnogi. 

Specjalne zabezpieczenia umożliwiają 

przypięcie hulajnogi własną kłódką. Stojak 

można zamontować do podłoża lub poprzez 

przykręcenie do muru.
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Stojak rowerowy „Retro”
Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.99.00

Wymiary [m]

Długość: 2,3

Szerokość: 0,4

Wysokość: 0,9

Elegancki stojak rowerowy doskonale komponuje 

się z terenami zabytkowych parków, ogrodów, na 

terenach użyteczności publicznej i wszędzie tam 

gdzie liczy się jakość i piękne wzornictwo.

Regulamin placu zabaw
Grupa: Urządzenia komunalne

Regulamin 1 Regulamin 2

Klasyczna, prosta forma regulaminu 

placu zabaw, który jest jego nieodłącznym 

i obowiązkowym elementem. W opcji wersja 

na jednej lub dwóch nogach.

Wymiary [m]

Długość

Długość

Regulamin 1

Regulamin 2

Szerokość

Szerokość

Wysokość

Wysokość

0,78

0,66

0,04

0,04

2,15

2,10

Nr katalogowy 10.88.00
Nr katalogowy 10.88.01

Regulamin ze stojakiem rowerowym
Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.95.00

Wymiary [m]

Długość: 0,8

Szerokość: 0,4

Wysokość: 2,15

Regulamin placu zabaw połączony 

ze stojakiem to oszczędność miejsca 

połączona z funkcjonalnością.
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Brama na plac zabaw
Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.96.00

Wymiary [m]

Długość: 2,76

Szerokość: 0,1

Wysokość: 2,95

Brama na plac zabaw to doskonałe rozwiązanie 

wszędzie tam, gdzie należy w widoczny sposób 

oznaczyć wejście na teren. Dodatkowym atutem 

jest opcja samozamykania się furtki i możliwość 

zamontowania regulaminu. 

Trzepak osiedlowy
Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.92.00

Nr katalogowy 10.92.00

Nr katalogowy 10.92.02

Nr katalogowy 10.92.03

Wymiary [m]

Długość: 3,55

Szerokość: 0,6

Wysokość: 1,8

Solidny, klasyczny trzepak, to 

nieodłączny element wyposażenia 

nie tylko osiedli mieszkaniowych, 

ale także placówek oświatowych 

czy ośrodków wypoczynkowych. 

Powyżej przedstawiamy Państwu 

trzy wzory trzepaków osiedlowych.

Grill ogrodowy
Grupa: Urządzenia komunalne Nr katalogowy 10.98.00

Wymiary [m]

Długość: 1,55

Szerokość: 0,7

Wysokość: 1,9

Grill ogrodowy w prostej formie, 

nieskomplikowany w obsłudze, funkcjonalny 

i trwały. Polecany jako element wyposażenia 

osiedlowych terenów rekreacyjnych.



WARIANT PODSTAWOWY

OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI

PROGRAM RZĄDOWY „OSA”

• Otwarte strefy aktywności z COMES! W styczniu 2018 roku ruszył nabór wniosków do nowego programu rządowego 

pod nazwą „Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”. Dzięki niemu będzie można otrzymać dofinansowanie do budowy 

obiektów sportowo-rekreacyjnych w granicach od 50% do nawet 70 % wartości inwestycji! Serdecznie zachęcamy do 

zapoznania się z naszymi propozycjami, które zawierają gotowe projekty sporządzone według programowych 

wytycznych. Nic prostszego – wystarczy wybrać wariant i zwrócić się do nas. Bezpłatnie przygotujemy dla Państwa 

kompletną wycenę wybranego wariantu, niezbędną do złożenia wniosku.

• Czym jest „OSA”? Jest to ogólnodostępne plenerowe miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku, które składa się z: 

urządzeń siłowni plenerowej, sprawnościowego placu zabaw dla dzieci, strefy relaksu i gier, zagospodarowania zieleni. 

Strefy mają sprzyjać integracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i są skierowane do 

różnych grup wiekowych. Integracyjne obiekty zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie mają na celu umożliwienie pierwszej 

aktywności fizycznej dzieciom, rodzinom oraz osobom starszym. 

• Na jakie warianty stref można otrzymać dofinansowanie? W ramach programu będzie można otrzymać 

dofinansowanie na budowę stref w dwóch wariantach: podstawowym i rozszerzonym.

• W skład przykładowej oferty wariantu podstawowego wchodzą:

 – siłownia plenerowa wyposażona w 6 podwójnych urządzeń na słupach:

  – Biegacz + Koła Tai Chi,

  – Krzesło + Motyl rozciągający, 

  – Jeździec + Prostownik nóg,

  – Pajacyk + Sztanga,

  – Orbitrek + Narciarz, 

  – Twister + Wioślarz,

 – strefa relaksu wyposażona w 4 ławki z oparciami, plenerowy stół do 

szachów z siedziskami, regulamin korzystania z urządzeń, kosz na 

śmieci oraz zagospodarowanie zieleni (wykonanie trawnika w całej 

strefie obiektu oraz posadzenie drzewa liściastego). 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

www.comes.pl

https://ww.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7513,Start-rzadowego-programu-budowy-Otwartych-Stref-Aktywnosci-OSA.html

• W skład przykładowej oferty wariantu rozszerzonego wchodzą:

 – siłownia plenerowa wyposażona w 6 podwójnych urządzeń na słupach:

  – Biegacz + Koła Tai Chi,

  – Krzesło + Motyl rozciągający,

  – Jeździec + Prostownik nóg,

  – Pajacyk + Sztanga,

  – Orbitrek + Narciarz, 

  – Twister + Wioślarz,

 – strefa relaksu wyposażona w 4 ławki z oparciami, plenerowy stół do 

szachów z siedziskami, regulamin korzystania z urządzeń, kosz na śmieci 

oraz zagospodarowanie zieleni (wykonanie trawnika w całej strefie 

obiektu oraz posadzenie dwóch drzew liściastych). 

 – plac zabaw wyposażony w 3 urządzenia o charakterze sprawnościowym:

  – Zestaw gimnastyczny Poligon 6-kąt,

  – Urządzenie linowe Dwie sieci z rurą,

  – Zestaw sprawnościowo – rekreacyjny Śmiglak 1,

 – bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw (piasek)

 – ogrodzenie placu zabaw

WARIANT ROZSZERZONY
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1. Tunel Nr kat. 16.00.00

2. Ścianka przejście Nr kat. 16.01.00

3. Obręcze do przeskoków Nr kat. 16.02.00

4. Obręcz do przeskoków Nr kat. 16.03.00

5. Trap Nr kat. 16.04.00

6. Kładka Nr kat. 16.05.00

7. Huśtawka Nr kat. 16.06.00

8. Stopnie Nr kat. 16.07.00

9. Slalom (6 szt.) Nr kat. 16.08.00

10. Płotek do przeskoków (1 szt.) Nr kat. 16.09.00

11. Łuk do przechodzenia (1 szt.) Nr kat. 16.10.00

12. Podest Nr kat. 16.11.00

13. Parking dla psów 1 Nr kat. 16.12.00

14. Równoważnia Nr kat. 16.13.00

15. Parking dla psów 2 Nr kat. 16.14.00

WYKAZ URZĄDZEŃ NA WYBIEG DLA PSÓW

1

3

     Kolorystyka naszych urządzeń została dobrana specjalnie z myślą o naszych czworonożnych pupilach. 

Psie oczy widzą kolor niebieski, żółty oraz odcienie szarego – odcienie zieleni, czy czerwonego widziane są 

jako kolor żółty. 

Przedstawiamy Państwu nową serię urządzeń na wybiegi dla psów Comes. Urządzenia mogą 

służyć zarówno jako sprzęt do profesjonalnych treningów Agility*, jak również dla wszystkich, 

którzy chcą zapewnić swoim pupilom niezbędną dawkę ruchu na świeżym powietrzu. 

     Ćwiczenia z wykorzystaniem urządzeń Comes są doskonałym rozwiązaniem problemu 

zestresowanych, cierpiących na brak ruchu psów, które często wyładowują nadmiar energii niszcząc 

sprzęty znajdujące się w mieszkaniu, czy na podwórku. 

     Każde urządzenie Comes wykonane jest z wysokiej jakości materiałów, jak np. stal malowana proszkowo, 

czy tworzywo HDPE, które są bezpieczne dla zwierząt; trwałe i odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne.

*sport dla psów polegający na prowadzeniu psa przez przewodnika głosowymi i ruchowymi komendami, by ten pokonał 

bezbłędnie i jak najszybciej specjalny tor przeszkód.

     Każde urządzenie Comes wyk

     Kolorystyka naszych urządzeń została dobr
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WYKAZ URZĄDZEŃ NA WYBIEG DLA PSÓW

1

3

     Kolorystyka naszych urządzeń została dobrana specjalnie z myślą o naszych czworonożnych pupilach. 

Psie oczy widzą kolor niebieski, żółty oraz odcienie szarego – odcienie zieleni, czy czerwonego widziane są 

jako kolor żółty. 

Przedstawiamy Państwu nową serię urządzeń na wybiegi dla psów Comes. Urządzenia mogą 

służyć zarówno jako sprzęt do profesjonalnych treningów Agility*, jak również dla wszystkich, 

którzy chcą zapewnić swoim pupilom niezbędną dawkę ruchu na świeżym powietrzu. 

     Ćwiczenia z wykorzystaniem urządzeń Comes są doskonałym rozwiązaniem problemu 

zestresowanych, cierpiących na brak ruchu psów, które często wyładowują nadmiar energii niszcząc 

sprzęty znajdujące się w mieszkaniu, czy na podwórku. 

     Każde urządzenie Comes wykonane jest z wysokiej jakości materiałów, jak np. stal malowana proszkowo, 

czy tworzywo HDPE, które są bezpieczne dla zwierząt; trwałe i odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne.

*sport dla psów polegający na prowadzeniu psa przez przewodnika głosowymi i ruchowymi komendami, by ten pokonał 

bezbłędnie i jak najszybciej specjalny tor przeszkód.
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BEZPŁATNIE WYKONAMY DLA PAŃSTWA WIZUALIZACJĘ,

KTÓRA ZOBRAZUJE WYGLĄD PRZYSZŁEGO PLACU ZABAW

Zapraszamy do korzystania z porad ekspertów na stronie internetowej http://architekci.comes.pl

W SPRAWIE WIZUALIZACJI I PROJEKTÓW KONTAKT: KATARZYNA JEDLIŃSKA – ARCHITEKT KRA JOBRAZU • 

E-MAIL: katarzyna.jedlinska@comes.pl
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OGÓLNA INFORMACJA TECHNICZNO-HANDLOWA

• Urządzenia firmy COMES spełniają wymogi bezpieczeństwa i wykonywane są zgodnie ze zintegrowanymi polskimi 

i europejskimi normami:

     – PN-EN 1176-1:2009     ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

  – PN-EN 1176-2:2009 huśtawki

  – PN-EN 1176-3:2009 zjeżdżalnie

  – PN-EN 1176-5:2009 karuzele

  – PN-EN 1176-6:2009 urządzenia kołyszące

  – PN-EN 1176-7:2009 wyposażenie placów zabaw

  – PN-EN 1176-11:2009 sieci przestrzenne

  – PN-EN 748:2009 bramki do piłki nożnej

  – PN-EN 749:2009 bramki do piłki ręcznej 

  – PN-EN 957-2:2009 stacjonarny sprzęt treningowy  

  – PN-EN 1270:2009 sprzęt do koszykówki     

  – PN-EN 1271:2009 sprzęt do siatkówki

  – PN-EN 1510:2009 sprzęt do tenisa

  – PN-EN 1177:2009 nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki

	 	 – PN-EN 16630:2015-06 wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe 

         wymagania bezpieczeństwa i metody badań

• Zgodność z powyższymi normami urządzeń COMES potwierdzają certyfikaty z akredytacją PCA, wydane przez 

Instytut Nadzoru Technicznego we Wrocławiu (INT) oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie.

• Montaż urządzeń, ich rozmieszczenie oraz nawierzchnie pod urządzeniami określone są w instrukcjach 

użytkowania i montażu urządzeń. 

 Każde z urządzeń posiada wyznaczoną strefę bezpieczeństwa, którą należy uwzględnić przy montażu tego 

urządzenia. Istotnym parametrem jest wiek dzieci, dla których planujemy zakup urządzeń zabawowych.

• Na wyprodukowane przez naszą firmę urządzenia udzielamy minimum 3-letniej gwarancji. Warunkiem gwarancji 

jest przestrzeganie instrukcji użytkowania, eksploatacji i okresowych przeglądów zaleconych przez producenta. 

Uszkodzenia, które nie powstały z winy producenta, będące wynikiem wandalizmu, niewłaściwego użytkowania czy 

kradzieży, nie są objęte gwarancją.

• W produkcji urządzeń COMES stosujemy elementy ze stali konstrukcyjnej i nierdzewnej oraz aluminium, 

płyt polietylenowych HDPE, sklejki wodoodpornej, gumy, wyrobów gumowanych i plastiku, a także 

lin stalowo-polipropylenowych.

• Do każdego realizowanego zamówienia dołączamy instrukcję montażu, użytkowania i konserwacji oraz certyfikat 

zgodności. Zapewniamy serwis techniczny.

 Naszym klientom służymy radą i pomocą w udzieleniu kompetentnej i fachowej informacji z zakresu 

tematu placów zabaw. Specjalizujemy się w kompleksowym wykonawstwie placów zabaw, począwszy od 

stworzenia projektu koncepcyjnego placu, jego wizualizacji, poprzez montaż urządzeń, wykonanie 

bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenia, po nasadzenia zieleni.

   Większość z naszych urządzeń montujemy w prefabrykatach betonowych, co znacznie ułatwia i skraca czas 

oddania urządzeń do eksploatacji. W przypadku fundamentów o dużych gabarytach stosujemy wylewkę betonową 

(wymiary zgodnie z instrukcją montażu).

• Produkowane przez nas urządzenia są objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu wprowadzenia wyrobu do 

obrotu gospodarczego. Opcjonalnie ubezpieczamy prace w terenie. Zarządca zobowiązany jest do ubezpieczenia 

placu zabaw od odpowiedzialności cywilnej (OC).

• Standardowo większość urządzeń dostosowana jest do montażu w prefabrykatach betonowych. 

Opcjonalnie istnieje możliwość montażu na wylewkach betonowych.

• Wykonujemy wysokiej jakości zabezpieczenia antykorozyjne, w tym na życzenie klienta cynkowanie ogniowe 

metalowej konstrukcji wybranych urządzeń zabawowych.

• Istnieje możliwość dostosowania większości konstrukcji urządzeń do montażu na stropie garażu (wymaga 

indywidualnych konsultacji).

• Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych przedstawionych w katalogu 

wyrobów.

• Urządzenia COMES są chronione prawami autorskimi, a ich wzory podlegają ochronie prawnej.

• Na stronie internetowej, w dziale „dla projektantów”, udostępniamy pełniejsze informacje, rzuty i rysunki 

przestrzenne urządzeń.

• Szczegółowe informacje techniczne dotyczące urządzeń, zawarte są w kartach technicznych, udostępnianych na 

życzenie klienta (dostępne również na stronie internetowej www.comes.pl)
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OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA PLACÓW ZABAW

• Odległość od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – co najmniej 10 m

• Odległość od miejsc gromadzenia odpadów – co najmniej 10 m

• Odległość od parkingów dla zgrupowania do 10 stanowisk włącznie – 7 m

 Dla zgrupowania od 11 do 60 stanowisk włącznie – 10 m

 Dla większych zgrupowań – 20 m

• Odległość od linii rozgraniczających ulicę – co najmniej 10 m

„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

• Ogrodzenie: bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieć progów utrudniających

 wjazd osobom niepełnosprawnym.

 Szerokość bramy w świetle – co najmniej 2,4 m

 Szerokość furtki w świetle – co najmniej 0,9 m

• Zaleca się grodzenie placów zabaw. Ogrodzenie ma zapobiec zanieczyszczeniom odzwierzęcym, niekontrolo-

wanemu wybieganiu dzieci poza plac oraz pomóc w ogólnym utrzymaniu porządku. Jeśli jednak psy czy ruch 

samochodowy lub rowerowy nie jest problemem w okolicy naszego placu, trzeba się zastanowić czy ogrodzenie 

rzeczywiście jest niezbędne.

• Na terenie placu zabaw zaleca się umieszczenie tablicy regulaminowej w formie pisemnej i graficznej, określającej 

zasady korzystania z placu oraz kilka podstawowych informacji jak numer telefonu alarmowego i pogotowia 

ratunkowego, nazwa i adres placu zabaw, telefon kontaktowy i adres administratora placu, zakaz palenia i picia 

alkoholu (nie jest wymagane umieszczanie piktogramów ukazujących jak korzystać, bądź jak nie korzystać 

z urządzeń, ponieważ mogą zachęcać dzieci do niewłaściwego korzystania z urządzeń).

• Projektant dobierając urządzenia do zagospodarowania placu zabaw powinien zwrócić uwagę na następujące 

zagadnienia: trwałość, odporność na obciążenia, warunki eksploatacji i skrajne warunki atmosferyczne, zapalność, 

toksyczność. Wymiary urządzeń i ich stopień trudności dostosowane są do określonych grup wiekowych i każde ma 

określoną maksymalną liczbę użytkowników. Producent zwykle zaleca przedział wiekowy potencjalnych 

użytkowników, który wynika z optymalnej przydatności funkcjonalnej urządzenia dla danej grupy wiekowej.

• Projektując plac zabaw należy tak planować układ urządzeń, by zachowywać ich strefy bezpieczeństwa. W strefie 

bezpieczeństwa nie może się znajdować żadna przeszkoda oraz nie powinny przecinać się główne szlaki 

komunikacyjne placu zabaw. Rodzaj nawierzchni w strefie bezpieczeństwa jest zależny od wysokości swobodnego 

upadku określonej przez PN-EN 1177 (patrz tabela nr 1). 

• Ześlizgi zjeżdżalni nie powinny być skierowane w kierunku południowym (celem ograniczenia nadmiernego 

nagrzewania).

• Nawierzchnia: wszystkie urządzenia, których wysokość swobodnego upadku jest większa niż 600 mm, powinny 

posiadać nawierzchnię bezpieczną (jedną z wymienionych w tabeli nr 1) w obszarze strefy bezpieczeństwa.

 Krytyczna wysokość upadku (HIC) powinna być co najmniej równa wysokości swobodnego upadku z urządzenia 

(WSU).

 Należy pamiętać, że darń ma również użyteczne właściwości łagodzące upadek. Dobrze utrzymana darń może być 

efektywna dla upadków z wysokości do 1 m.

 Płyty gumowe występują w kilku rozmiarach (dł. x szer):

  300 x 300 mm

  500 x 500 mm

  500 x 1000 mm

  1000 x 1000 mm

  oraz w kształcie puzzli i kostki (np. behaton).
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 Grubość płyt jest zależna od bezpiecznej wysokości upadku (HIC).

 Płyty układa się na odpowiednio wykonanym podłożu (może to być także wylewka betonowa), ze spadkiem 

jednostronnym od 0,8-1%, w celu ułatwienia spływu wód opadowych.

 Rodzaj podbudowy najlepiej dobrać do warunków w jakich będzie eksploatowana nawierzchnia. Zalecanym 

rodzajem podłoża do intensywnego użytku (szkoły, przedszkola, place zabaw ogólnodostępne) jest podbudowa 

betonowa.

 Na wykonanej podbudowie układać płyty z przesunięciem (w cegiełkę). Łączyć ze sobą za pomocą kołków. 

Dodatkowo można kleić do podłoża za pomocą kleju poliuretanowego.

• Przy tworzeniu projektu należy pamiętać o tym, by uwzględnić w projekcie istniejącą roślinność, ukształtowanie 

terenu i podłoże, tak by wszystko to tworzyło wraz ze sprzętem jedną całość. Drzewa, krzewy, kwiaty czy choćby 

pagórek, dają dziecięcej wyobraźni często większe możliwości niż karuzela czy huśtawka postawiona na pustym, 

wyłożonym gumą placu.

• Projektując miejsca zabaw, powinno się pamiętać by ławki czy inne siedziska, były tak umiejscowione, aby siedząc 

na nich, można było objąć wzrokiem maksymalnie duży obszar placu. Dobrze jest również umieszczać ławki 

w miejscach najbardziej ryzykownych jak wejścia na plac (można wtedy zatrzymać wybiegające z placu dzieci).

• Ławek nie powinno się umieszczać zbyt blisko ogrodzenia, by dzieci nie skakały z nich na przykład na lub przez 

ogrodzenie.

• Kosze na śmieci ustawiać w odległości minimum 1 m od ławek (umieszczone zbyt blisko ławek, mogą narażać 

użytkowników na np. ataki owadów).

• Zaleca się projektowanie urządzeń typu huśtawki i karuzele, na obrzeżach placu zabaw oraz z dala od wejść, w celu 

zmniejszenia ryzyka  kontaktu użytkowników placu z rozpędzonym urządzeniem.

• Jeśli plac zbaw znajduje się w pobliżu boiska, to powinien być oddzielony od niego wysokim ogrodzeniem, 

uniemożliwiającym zranienie dzieci znajdujących się na placu przez piłkę.

• Wysokość swobodnego upadku umieszczanych na placu zabaw urządzeń 

    nie może przekraczać 3 m.

• Zarządca placu zabaw ma obowiązek przeprowadzać następujące kontrole: regularna kontrola przez oględziny 

(co 1-7 dni), kontrola funkcjonalna (co 1-3 miesiące) i coroczna kontrola podstawowa. Należy pamiętać, że 

urządzenia bez nadzoru i bieżącej konserwacji mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

 Nasza firma wykonuje przeglądy roczne podstawowe, zapewniamy również możliwość przeszkolenia osób 

zaangażowanych do wykonywania przeglądów (kontroli przez oględziny, kontroli funkcjonalnej) i prowadzenia 

książki placu zabaw (dostępna również u nas).

Tabela nr 1

Opis (mm)
Maksymalna wysokość

upadku (mm)
Materiał

a Minimalna grubość

(mm)

b

darń/gleba

kora

wióry

inne materiały 
i inne grubości

Inne materiały
i inne grubości

wielkość kawałków od 20 do 80

–

wielkość ziarna od 5 do 30

wielkość ziarna od 0,25 do 8

Zgodnie z EN-1177
Krytyczna wysokość

upadku wg badania

2000

3000

2000

3000

2000

3000
c

200

200

200

300

300

300

–

Materiały odpowiednie do stosowania na placach zabaw dla dzieci.

W przypadku materiału sypkiego niezwiązanego dodać 100 mm do grubości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczenie

Bez cząstek pyłowych i iłowych

a

b

c

1000

piasek lub żwir

nawierzchnia 
bitumiczna

600– –

beton/kamień – – 600
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NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA Z PŁYT – płyty przesiąkalne dla wody 

wykonane z gumowego granulatu SBR i EPDM oraz poliuretanu, łączone za 

pomocą kołków montażowych lub klejone ze sobą za pomocą kleju. W ofercie 

posiadamy płyty w różnych kolorach i kształtach (puzzle, kwadraty, 

prostokąty, trójkąty…). W przypadku uszkodzenia płyt można bardzo łatwo 

wymienić uszkodzony fragment nawierzchni. 

NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE WYLEWANE – wykonane są jako jedno- 

rodny, porowaty materiał z granulatu gumowego. Nawierzchnie mogą być 

wykonane w szerokiej gamie kolorów. Zastosowanie poliuretanu umożliwia 

również wykonanie niezliczonej ilości wzorów na wykonanej nawierzchni. 

Wysoki współczynnik tłumienia uderzeń przekłada się na obniżenie grubości 

nawierzchni, lepszego przenikania wód opadowych oraz zmniejszenia 

kosztów inwestycji. W przypadku ubytków nawierzchni wywołanych 

najczęściej aktami wandalizmu jest możliwość naprawy miejscowej 

polegającej na wycięciu oraz uzupełnieniu miejsca samym materiałem.

NAWIERZCHNIE Z MAT GUMOWYCH PRZEROSTOWYCH – 

to atestowane maty gumowe, które po przerośnięciu trawą 

tworzą biologicznie czynną powierzchnię amortyzującą 

upadek do wysokości 3,4 m. Maty są całkowicie przepusz-

czalne dla wody i nie wymagają stosowania obrzeży.     

ZRĘBKI DREWNA – to neutralizujące wstrząsy nawierzchnie (bez konserwantów 

i środków impregnujących). Są dostępne w kolorach: naturalnym, niebieskim, 

zielonym, czerwonym oraz złotoszarym. Neutralizują wstrząsy z krytycznej 

wysokości 3 metrów. W większości przypadków nie wymagają zastosowania 

ograniczników, czy krawężników, nawet na stromych lokalizacjach.

NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE MIĘKKIE

NAWIERZCHNIE „NATURALNE” – piasek oraz żwirek to jedne z najpopularniejszych 

naturalnych nawierzchni na placach zabaw, zaraz obok klasycznego trawnika. 

Zalecana wielkość ziaren waha się od 0,25 mm do 8 mm, natomiast grubość warstwy 

piasku czy żwiru to w zależności od wymaganego stopnia amortyzacji od 20 do 30 cm 

(patrz tabela nr 1 na str. 179).

SZTUCZNA TRAWA  – dzięki unikalnej strukturze oraz zastosowaniu wyselekcjono-

wanych surowców znajduje zastosowanie przy budowie miejsc rekreacyjnych, między 

innymi placów zabaw. Innowacyjny system splotu przędzy zapewnia wysoką 

wytrzymałość runa, odporność na wyrywanie źdźbeł, równomierny rozkład oraz 

możliwość dopasowania nawierzchni pod względem kolorystycznym do wymagań 

klienta. Nawierzchnia z syntetycznej trawy jest całkowicie przepuszczalna dla wód 

opadowych oraz przyjazna środowisku dzięki zastosowaniu tworzywa akrylowego. 

Na place zabaw pod sztuczną trawę stosowana 

jest mata elastyczna (pianka poliuretanowa).
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Przykład posadowienia urządzeń zabawowych

z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych.
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