Sprzęt

Kule wyczynowe stalowe IAAF

Lekkoatletyka

Materiał: stalowe, toczone na całej powierzchni
Wypełnienie: mieszanka ołowiu i śrutu
Przeznaczenie: wyczynowe
Modele:
PK - 4/100 4 kg 238,- zł
PK - 5/110 5 kg 248,- zł
PK - 6/115 6 kg 288,- zł
PK - 7,26/113 7,113 kg - 308,- zł

4878,- zł

Stojaki do skoku
wzwyż STW-02 IAAF

Kule treningowe
stalowe
Materiał: stalowe, malowane
lakierem proszkowym
Przeznaczenie: treningowe
Modele:
PK-2 2 kg - 118,- zł
PK-3 3 kg - 128,- zł
PK-4 4 kg - 168,- zł
PK-5 5 kg - 178,- zł
PK-6 6 kg - 188,- zł

Konstrukcja: teleskopowa,
podstawa w kształcie litery T,
malowana proszkowo,
wyposażona w kółka
Materiał: profil aluminiowy
anodowany
Wysokosć: od 115 do 265 cm
Kolor: srebrny
Przeznaczenie: wyczynowy

Oszczepy
szkolne

2

Poprzeczka do skoku
wzwyż PT040
Materiał:
włókno szklane
Długość: 4 m
Przeznaczenie:
treningowa

288,- zł

Trzon: hartowane duraluminium,
malowane lakierem proszkowym
Uchwyt: sznurek bawełniany
Grot: stalowy
Przeznaczenie: treningowy
szkolny
Modele:
W-4-SK 400 g - 188,- zł
W-5-SK 500 g - 208,- zł
W-6-SK 600 g - 278,- zł
W-7-SK 700 g - 288,- zł
kup online - www.SPD.pl

Sprzęt

2498,- zł

Materac
gimnastyczny
zeskok
Poszycie: dax eko
Wypełnienie: pianka T-25 i T-19
Kolor: czerwony, niebieski
Elementy dodatkowe: uchwyty transportowe, wentylacja (siatka PCV)
Wymiary: 300 x 200 x 40 cm

218,- zł

Konstrukcja: składana, wykonana z rury
aluminiowej ø 18 mm
Wymiary: szerokość 82 cm,
podstawa 43,3 cm, waga 2 kg
Regulacja wysokości: 7 poziomów wysokości
(55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 84 cm)
Przeznaczenie: szkolny

Lekkoatletyka

Płotki treningowe
składane aluminiowe

Płotki
treningowe składane,
stalowo - aluminiowe
Konstrukcja: składana, dokręcane stopy
z rury stalowej ze stałymi obciążnikami,
rama wykonana z rur i kształtowników
stalowych malowanych lakierem
proszkowym, aluminiowe rury
teleskopowe z zatrzaskowym
systemem regulacji wysokości.
Poprzeczka: tworzywo sztuczne
Przeznaczenie: szkolny
Modele:
PP-174 - 6 poziomów wysokości: 68,6, 76,2, 84, 91,4, 99, 106,7 cm PP-175 - 5 poziomów wysokości: 60, 68,6, 76,2, 84, 91,4 cm
PP-185 - 3 poziomy wysokości: 50, 60, 76,2 cm
kup online - www.SPD.pl
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280,- zł
268,- zł
288,- zł

Sprzęt

Pałeczki sztafetowe
Materiał: cienkościenna rurka aluminiowa
malowana proszkowo
Przeznaczenie: konkurencje biegowe
Modele:
PPA-32/6 – szkolne, ø 32 mm, komplet 6 szt
PPA-38/6 – wyczynowe, ø 40 mm, komplet 6 szt -

88,- zł
98,- zł

Lekkoatletyka

Blok startowy
stalowo-aluminiowy
PBS-03 IAAF
698,- zł
Konstrukcja: stalowo-aluminiowa,
19-stopniowy zakres ustawienia na szynie, wyposażony w szpilki na żuzel
Przeznaczenie: wyczynowy

Dyski uniwersalne z tworzywa drzewnego
Konstrucja: obręcz ze stali cynkowanej gawalnicznie,
dekiel z forniru drewnianego nasączonego specjalnymi
żywicami i prasowanego pod wysokim ciśnieniem
Przeznaczenie: treningowe
Modele:
HPD-1: 1 kg - 228,- zł
HPD-2: 2 kg - 278,- zł

Dyski treningowe o regulowanej wadze
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Konstrukcja :
obręcz ze stali cynkowanej gawalnicznie,
dekiel z tworzywo sztuczne z wysoką
zawartoscią włókna szklanego
W zestawie:
klucz imbusowy i torba
Przeznaczenie: treningowe
Zakres wagi:
DA075-S284: 0,75 - 1,25 kg - 398,- zł
DA100-S247: 1 - 1,5 kg
- 398,- zł
DA150-S248: 1,5 - 2 kg
- 418,- zł
DA175-S286: 1,75 - 2, 25 kg - 418,- zł
DA200-S249: 2 - 2,5 kg
- 418,- zł
kup online - www.SPD.pl

PAMIĘTAJ!
Systematyczna konserwacja,
sprawdzanie stanu technicznego
- znacznie przedłuża żywotność
wyposażenia sali gimnastycznej
oraz zapewnia bezpieczeństwo
młodzieży.
Firma Speed Sport Service oferuje
profesjonalne przeglądy
wyposażenia sal gimnastycznych.

NIE CZEKAJ AŻ TWÓJ SPRZĘT BĘDZIE W TAKIM STANIE:
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JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA PRZEGLĄD!
mail: sekretariat@SPEEDservice.pl
kup online - www.SPD.pl

infolinia: 22 786 87 40

