
Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna sprzętu 

 

Oferowany sprzęt powinien posiadać wszelkie certyfikaty i dokumenty dopuszczające go do użytku na  

terenie Polski. Oferowane urządzenia i akcesoria winny być fabrycznie nowe. 

 

Urządzenia strefy aerobowej (cardio) takie jak bieżnie elektryczna, maszyna eliptyczna, rower pionowy i 

poziomy winny stanowić jednolity zestaw urządzeń pod kątem stylistycznym oraz technologicznym i mają 

pochodzić od jednego producenta celem zachowania jednolitości obsługowej i serwisowej. 

 

 

Bieżnia elektryczna 

Bieżnia o napędzie elektrycznym przeznaczona do powszechnego użytku komercyjnego w salach aerobowych 

ogólnodostępnych bez limitowania godzin i intensywności pracy o następujących wymaganiach:: 

 moc silnika - min. 4 KM  

 powierzchnia do biegania długość min. 150 cm, szerokość min. 50 cm 

 prędkość w zakresie co najmniej od  1 km/h do minimum 20km/h 

 zakres nachylenia w zakresie co najmniej od 0 - 15% 

 konsola wyposażona w łącze USB z funkcją zapisywania ustawień osobistych oraz treningowych w 

pamięci zewnętrznej i ponownego ich wprowadzania, 

 wyświetlacz prezentujący nie mniej niż wskazane parametry treningu; tętno, nachylenie, tempo, czas, 

METS, kalorie, dystans, prędkość, podsumowanie treningu, profil treningu. 

 bieżnia musi posiadać przycisk bezpieczeństwa do natychmiastowego awaryjnego zatrzymania 

urządzenia 

 możliwość korzystania z minimum 10 predefiniowanych programów z podziałem na kategorie i grupy 

programów np.: Walking Hill, Speed Interval, High Intensity, 10 Weeks Running 

 możliwość korzystania z programów docelowych; Czas, Dystans i Kalorie (wartość docelowa definiowana 

przez ćwiczącego i programowana na początku treningu) 

 możliwość korzystania z minimum 3  programów opartych na stałej kontroli tętna ćwiczącego  

 możliwość korzystania z testu fitness w oparciu o pułap tlenowy (V02 max) 

 możliwość pomiaru tętna podczas treningu poprzez dotyk sensorów, za pomocą położenia dłoni na 

uchwytach maszyny lub paska z transmiterem – pomiar telemetryczny 

 dopuszczalna maksymalna waga ćwiczącego do 180 kg 

  wymiary urządzenia muszą się mieścić w przedziałach (długość 200-220cm, szerokość 85-100cm, 

wysokość 140-160cm)  

 

Urządzenie eliptyczne (Cross Trainer) 

Urządzenie przeznaczenie do ogólnego, powszechnego użytku, bez limitowania godzin i 

intensywności pracy o następujących wymaganiach: 

  generator 

 system hamowania – elektromagnetyczny 

 długość kroku zawierająca się w przedziale od 50 do 55 cm 



 niskie obciążenie startowe dla celów rehabilitacji ruchowej - minimalne obciążenie wyrażone w WATT nie 

więcej niż 15 WATT 

 maksymalne obciążenie wyrażone w WATT nie mniej niż 600 WATT 

 automatyczna regulacja kąta nachylenia rampy w zakresie nie mniejszym niż od 13% do 40%  

 konsola wyposażona w łącze USB z funkcją zapisywania ustawień osobistych oraz treningowych w 

pamięci zewnętrznej i możliwość ich ponownego wprowadzania, 

 wyświetlacz prezentujący nie mniej niż wskazane parametry treningu; Tętno, poziom oporu, nachylenie, 

czas, kalorie, moc, dystans, ilość kroków na minutę (SPM), podsumowanie treningu, profil treningu 

 możliwość korzystania z predefiniowanych programów z podziałem na kategorie i grupy programów 

 możliwość korzystania z programów docelowych; Czas, Dystans i Kalorie (wartość docelowa definiowana 

przez ćwiczącego i programowana na początku treningu) 

 możliwość korzystania z minimum 3  programów opartych na stałej kontroli tętna ćwiczącego  

 możliwość korzystania z testu fitness w oparciu o pułap tlenowy (V02 max) 

 możliwość pomiaru tętna podczas treningu poprzez dotyk sensorów, za pomocą położenia 

 dłoni na uchwytach maszyny lub paska z transmiterem – pomiar telemetryczny 

 dopuszczalna maksymalna waga ćwiczącego do 180 kg 

 wymiary urządzenia muszą się mieścić w przedziałach (długość 200-220 cm, szerokość 80-90cm, 

wysokość 160-180cm)  

 
 
Rower stacjonarny poziomy 
Urządzenie przeznaczenie do ogólnego, powszechnego użytku, bez limitowania godzin i 

intensywności pracy o następujących wymaganiach: 

 własne zasilanie – generator 

 system hamowania – elektromagnetyczny 

 niskie obciążenie startowe dla celów rehabilitacji ruchowej - minimalne obciążenie wyrażone w WATT nie 

więcej niż 15 WATT 

 maksymalne obciążenie wyrażone w WATT nie mniej niż 600 WATT 

 skala obciążenie minimum 20 stopniowa 

 możliwość regulacji obciążenia klawiszami na ramionach 

 czytelna konsola LED 

 konsola wyposażona w łącze USB z funkcją zapisywania ustawień osobistych oraz treningowych w 

pamięci zewnętrznej i możliwość ich ponownego wprowadzania, 

 wyświetlacz prezentujący nie mniej niż wskazane parametry treningu; Puls, poziom oporu, czas, RPM 

(obroty na minutę) kalorie, moc, dystans, prędkość, podsumowanie treningu, profil treningu 

 możliwość korzystania z predefiniowanych programów z podziałem na kategorie i grupy programów 

 możliwość korzystania z programów docelowych; Czas, Dystans i Kalorie (wartość docelowa definiowana 

przez ćwiczącego i programowana na początku treningu) 

 możliwość korzystania z minimum 3 programów opartych na stałej kontroli tętna ćwiczącego  

 możliwość korzystania z programu typu Race; wyścig z wirtualnym przeciwnikiem na minimum trzech 

dystansach 



 możliwość korzystania z testu fitness w oparciu o pułap tlenowy (V02 max) 

 możliwość korzystania z programów zbudowanych przez użytkownika i zapisywaniu ich na USB, aby móc 

je stosować w przyszłości 

 możliwość pomiaru tętna podczas treningu poprzez dotyk sensorów, za pomocą położenia dłoni na 

uchwytach maszyny lub paska z transmiterem – pomiar telemetryczny 

 rama urządzenia stalowo-aluminiowa w kolorze srebrnym 

 dopuszczalna maksymalna waga ćwiczącego do 180 kg 

 wymiary urządzenia muszą się mieścić w przedziałach (długość 150-170cm, szerokość 70-80cm, 
 wysokość 120-140cm) 
 
 
Rower stacjonarny pionowy 
Urządzenie przeznaczenie do ogólnego, powszechnego użytku, bez limitowania godzin i 

intensywności pracy o następujących wymaganiach: 

 własne zasilanie – generator 

 system hamowania – elektromagnetyczny 

 niskie obciążenie startowe dla celów rehabilitacji ruchowej - minimalne obciążenie wyrażone w WATT nie 

więcej niż 30 WATT 

 maksymalne obciążenie wyrażone w WATT nie mniej niż 600 WATT 

 konsola wyposażona w łącze USB z funkcją zapisywania ustawień osobistych oraz treningowych w 

pamięci zewnętrznej i możliwość ich ponownego wprowadzania, 

 wyświetlacz prezentujący nie mniej niż wskazane parametry treningu; Puls, poziom oporu, czas, RPM 

(obroty na minutę) kalorie, moc, dystans, prędkość, podsumowanie treningu, profil treningu 

 możliwość korzystania z predefiniowanych programów  

 możliwość korzystania z programów docelowych; Czas, Dystans i Kalorie (wartość docelowa definiowana 

przez ćwiczącego i programowana na początku treningu) 

 możliwość korzystania z minimum 4 programów opartych na stałej kontroli tętna ćwiczącego  

 możliwość korzystania z programu typu Race; wyścig z wirtualnym przeciwnikiem na minimum trzech 

dystansach 

 możliwość korzystania z testu fitness w oparciu o pułap tlenowy (V02 max) 

 możliwość pomiaru tętna podczas treningu poprzez dotyk sensorów, za pomocą położenia dłoni na 

uchwytach maszyny lub paska z transmiterem – pomiar telemetryczny 

 dopuszczalna maksymalna waga ćwiczącego do 180 kg 

 Wymiary urządzenia muszą się mieścić w przedziałach (długość 120-130cm, szerokość 60-70cm, 

wysokość 140-150cm)  

 
Ergometr wioślarski  

Urządzenie przeznaczenie do ogólnego, powszechnego użytku, bez limitowania godzin i intensywności pracy. 

 monitor LCD dla kontroli treningu z możliwością zapisu danych treningowych w pamięci wewnętrznej lub 

zewnętrznej  parametry treningu czas, dystans, tempo, praca, moc, tętno  

 zasilanie autonomiczne monitora LCD poprzez baterie 

 wysokość siedziska nie mniej 35,0 cm 



 dopuszczalna maksymalna waga ćwiczącego do 180 kg 

 
Urządzenia strefy siłowej muszą stanowić jednolity zestaw urządzeń pod kątem stylistycznym oraz 
technologicznym i mają pochodzić od jednego producenta celem zachowania jednolitości obsługowej i 
serwisowej. Zasadnicze części konstrukcji urządzeń (za wyjątkiem stojaka do przysiadów oraz klatki 
funkcjonalnej modułowej) warunkujące sztywność i wytrzymałość powinny być wykonane z profili 
stalowych o przekroju nie mniejszym niż 50x100x2,5mm lub równoważnym wskaźniku wytrzymałości na 
zginanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia tych parametrów.  
 
Maszyna na mięśnie pośladkowe 
- przyrząd do ćwiczeń mięśni pośladkowych w pozycji stojącej – wypychanie ciężaru do tyłu 
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu 
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon 
- podparcie pod klatkę piersiową tapicerowane 
- minimalna waga stosu 90kg 
 
Maszyna na mięśnie przywodzicieli i odwodzicieli (2 w 1) 
- urządzenie dwu-funkcyjne do ćwiczeń mięśnie przywodzicieli i odwodzicieli 
- pozycja ćwiczącego siedząca 
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu 
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon 
- minimalna waga stosu 60kg 
 
Maszyna na mięśnie proste brzucha - spięcia 
- urządzenie do ćwiczeń mięśni prostych brzucha (spięcia brzucha) 
- pozycja ćwiczącego siedząca 
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu 
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon 
- minimalna waga stosu 90kg 
- przeniesienie ciężaru na lince  
 
Maszyna na mięśnie naramienne 
- urządzenie do ćwiczeń mięśni naramiennych – typ maszyny Lateral Raise (unoszenie boczne) 
- pozycja ćwiczącego siedząca 
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu 
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon 
- minimalna waga stosu 90kg 
 
Maszyna na biceps ze stosem 
- urządzenie do ćwiczeń mięśni dwugłowych ramienia (modlitewnik ze stosem) 
- pozycja ćwiczącego siedząca 
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu 
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon 
- minimalna waga stosu 90kg 
- przeniesienie ciężaru na lince 
 
Maszyna na mięśnie dwugłowe ud 
- urządzenie do ćwiczeń mięśni dwugłowych uda (uginanie nóg) 
- pozycja ćwiczącego siedząca 
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu 
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon 
- minimalna waga stosu 90kg 
- przeniesienie ciężaru na lince 
 
Maszyna na mięśnie czworogłowe ud 
- urządzenie do ćwiczeń mięśni czworogłowych uda (wyprosty nóg) 
- pozycja ćwiczącego siedząca 
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu 
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon 
- minimalna waga stosu 90kg 



- przeniesienie ciężaru na lince 
 
Maszyna na łydkę ze stosem 
- urządzenie do ćwiczeń mięśni łydki 
- pozycja ćwiczącego siedząca 
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu 
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon 
- minimalna waga stosu 90kg 
- przeniesienie ciężaru na lince 
 
Maszyna na klatkę i plecy (2 w 1) – Butterfly 
- urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej oraz barków – maszyna motylek Butterfly 
- pozycja ćwiczącego siedząca 
- maszyna wyposażona w dwie pary uchwytów (dwa poziome i dwa pionowe) dla różnych wariantów ćwiczenia 
- regulacja kąta pracy ramion maszyny 
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu 
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon 
- minimalna waga stosu 90kg 
- przeniesienie ciężaru na lince 
 
Maszyna na barki – wyciskanie w górę 
- urządzenie do ćwiczeń mięśni barków (wypychanie ciężaru w górę) 
- pozycja ćwiczącego siedząca 
- maszyna winna posiadać system wspomagania startu 
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu 
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon 
- minimalna waga stosu 90kg 
- przeniesienie ciężaru na lince 
 
Maszyna na klatkę piersiową – wypychanie 
- urządzenie do ćwiczeń mięśni klatki piersiowej – wyciskanie ciężaru siedząc 
- pozycja ćwiczącego siedząca 
- maszyna winna posiadać system wspomagania startu 
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu 
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon 
- minimalna waga stosu 90kg 
- przeniesienie ciężaru na lince 
 
Maszyna do podciągania ze wspomaganiem 
- urządzenie do ćwiczeń mięśni grzbietu i tricepsów 
- urządzenie winno stymulować podciąganie na drążku z odciążeniem ciężaru ćwiczącego poprzez stos 
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu 
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon 
- minimalna waga stosu 90kg 
- przeniesienie ciężaru na lince  
 
Wieża 5-stacyjna (wyciąg górny, wyciąg dolny, brama) 
- wieża 5-stosowa 
- urządzenia posiada 5 stanowisk treningowych (dwa wyciągi linowe – brama, wyciąg zewnętrzny triceps, wyciąg 
   dolny i wyciąg górny – wyciągi dolne i górne z siedziskami i gryfami zaczepowymi) 
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu 
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon 
- minimalna waga stosu  5 x 90kg 
- przeniesienie ciężaru na lince  
 
Ławka regulowana na brzuch 
- ławka na brzuch z regulowanym kątem podparcia 
- tapicerowane wałki pod nogi na dwóch wysokościach 
- wyposażona w kółka transportowe 
- urządzenie wykonane z profili stalowych o przekroju nie mniejszym niż 50×100mmx2.5mm lub równoważnym 
wskaźniku wytrzymałości na zginanie 
 



Ławka na prostowniki grzbietu 
- ławka na prostowniki grzbietu z regulowanym kątem podparcia 
- ławka winna być wyposażona w tapicerowane wałki pod nogi oraz bezpieczne antypoślizgowe platformy na nogi 
 
Poręcze do ćwiczeń mięśni brzucha 
- poręcze do ćwiczeń mięśnie brzucha oraz pompek na poręczach 
- stabilna konstrukcja poręczy o wadze nie mniejszej niż 50kg 
- dostawka z drążkami do podciągania  
 
Maszyna na krążki do wypychania na nogi – 45% w górę 
- pozycja ćwiczącego siedząca 
- urządzenie winno posiadać haki do odwieszania krążków 
- tuleje haków o średnicy dopasowanej pod krążki fi50 
- maksymalne obciążenie 450kg 
 
 
Maszyna na mięśnie grzbietu z podparciem – obciążenie na krążki 
- pozycja ćwiczącego siedząca 
- ćwiczenie polega na przyciąganiu ciężaru do siebie 
- urządzenie winno posiadać dwie pary haków do odwieszania krążków 
- tuleje haków o średnicy fi50 
- maksymalne obciążenie 300kg 
 
 
 
Modlitewnik – przyrząd na biceps 
- stojak do ćwiczeń mięśni dwugłowych ramienia (modlitewnik ze sztangą wolną) 
- regulowana wysokość siedziska 
 
Ława olimpijska prosta – ze stojakami 
- ławka płaska olimpijska zespolona ze stojakami. 
- możliwość odwieszenie gryfu na minimum trzech wysokościach 
- ławka wyposażona w minimum dwie pary haków do odwieszania krążków 
 
Ława olimpijska kątem w górę – ze stojakami 
- ławka olimpijska kątem w górę zespolona ze stojakami 
- ławka musi być wyposażona w zintegrowany podest dla osoby asekurującej ćwiczącego  
- możliwość odwieszenie gryfu na minimum trzech wysokościach 
- ławka wyposażona w minimum dwie pary haków do odwieszania krążków 
 
Maszyna Smitha 
- wyciskanie sztangi w prowadnicach z odciążeniem sztangi 
- urządzenie winno posiadać minimum trzy pary haków do odwieszania krążków 
- tuleje haków o średnicy fi50 
- maksymalne obciążenie 200kg 
 
Ławka uniwersalna – regulowana 
- ławka regulowana z regulacją kąta siedziska oraz kąta oparcia 
 
Stojak do przysiadów 
- stojak do wyciskania sztangi w pozycji siedząc 
- minimum 7 pozycji wysokości odwieszania sztangi 
 
Wyciąg z góry – wyciąg z dołu 
- urządzenie do ćwiczeń mięśni grzbietu z wyciągiem z góry i wyciągiem z dołu 
- pozycja ćwiczącego siedząca 
- maszyna winna być wyposażona w zewnętrzną osłonę stosu 
- maszyna winna być wyposażona w zintegrowany stojak na bidon 
- minimalna waga stosu 90kg 
- przeniesienie ciężaru na lince  
 
Klatka funkcjonalna modułowa 



- klatka funkcjonalna modułowa 
- dwa moduły HALF RACK (stojak do przysiadów i wyciskania) oraz STRETCHING STATION (moduł do ćwiczeń 
rozciągających) 
- moduły połączone drabinką 
 
 
AKCESORIA TRENINGOWE – HANTLE, OBCIĄŻENIA, GRYFY, DODATKI, PODŁOGA OCHRONNA 
 
 
Zestaw hantli ogumowanych 1-10kg wraz ze stojakiem 
- zestaw hantli ogumowanych typu HEX sześciokątnych 10 par 
- gradacja ciężaru co 1kg 
- dwustronny pionowy stojak dedykowany do zestawu 
 
Stojak na hantle gumowe 
- stojak trzyrzędowy przygotowany do magazynowania hantli typu HEX 
- długość min 1,5m 
- dwa stojaki zaoferowane w zestawie zdolne pomieścić 20 par hantli w przedziale od 2,5 do 50kg 
 
Zestaw hantli ogumowanych 2,5 – 50kg 
- hantli ogumowanych typu HEX sześciokątnych - zestaw hantli 20 par 
- waga zestawu łącznie 1050kg 
- gradacja ciężaru co 2,5kg (począwszy od 2,5 – 5kg - … - 50kg) 
 
 
Kettlebell zestaw 4-24kg 
- zestaw hantli Kettlebell krytych winylem 
- wagi hantli w zestawie po 2 szt. (4kg,6kg,8kg,10kg) 
- wagi hantli w zestawie po 1 szt. (12kg, 16kg 20kg,24kg) 
 
Stojak na hantle Kettlebell 
- dwupoziomowy stojak na hantle typu Kettlebell 
 
Drabinka podwójna 2,25 x 1,8 
- Waga 31kg 
- Boki wykonane są z drewna iglastego 30x100 mm, 
- Szczeble ze sklejki równoległowarstwowej 30x40 mm.  
 
Step fitness 
- stopień przeznaczony do zajęć spalających i wydolnościowych 
- wyposażony w uchwyty dzięki , którym można wykonywać efektywny trening z akcesoriami takimi jak taśmy. 
- szerokość: 42 cm 
- wysokość: 15 cm 
- długość: 98 cm  
 
Gryf olimpijski 220cm – 680 obciążenie 
- gryf prosty o długości 220cm z tulejami fi50 
- maksymalne obciążenie gryfu 680kg 
 
Gryf prosty 180cm 
-   gryf prosty o długości 180cm z tulejami fi50 
 
Gryf prosty 150cm 
-   gryf prosty o długości 150cm z tulejami fi50 
 
Gryf francuski – kratownica 
- gryf francuski – uchwyt młotkowy – tuleje fi50 
 
Gryf łamany 120cm 
-   gryf łamany o długości 120cm z tulejami fi50 
 
Gryf prosty 120cm 



-   gryf prosty o długości 120cm z tulejami fi50 
 
Gryf do martwego ciągu 
- gryf trapezowy z uchwytami przygotowany do wykonywania bezpiecznie ćwiczeń takich jak martwy ciąg 
 
Stojak na gryfy – magazynowanie w pozycji pionowej 
- stalowy stojak do przechowywania gryfów olimpijskich fi50 
- minimum osiem otworów 
 
Stojak na krążki 
- stojak na krążki olimpijskie fi50 
- zalecany stojak tej samej marki co wyposażenie siłowni 
 
Obciążenia olimpijskie: 
 - ogumowane talerze przystosowane do gryfów z tulejami fi50 
- wagi talerzy 2,5kg – 5kg – 10kg – 15kg – 20kg (ilości krążków Zamawiający określa w SIWZ) 
- ergonomiczne uchwyty pozwalające na swobodne nakładanie i zdejmowanie obciążeń 
- wyraźne oznaczenie wagi np. w kolorze żółtym lub czerwonym (Zamawiający nie dopuszcza krążków jednolicie 
czarnych) 
 
Maty fitness 
- mata posiadać ma metalowe oczka, umożliwiające przechowywanie jej na wieszaku na maty.  
- wymiary maty 120 x 60 x 1,5 cm  
- kolor maty do uzgodnienia z Zamawiającym 
 
Piłka gimnastyczna 
- klasyczna piłka do ćwiczeń fitness; duża piłka o wszechstronnym zastosowaniu, przeznaczona do ćwiczeń 
wzmacniających, równoważnych i koordynacyjnych 
- średnica 65 cm 
 
Zestaw worków treningowych wraz ze stojakiem 
- zestaw worków treningowych 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg wraz ze stojakiem 
 
Zestaw do treningu w podwieszeniu 
- zestaw do treningu w podwieszeniu typu TRX PRO 3 
 
 
Piłka do treningu balansowego / funkcjonalnego 
-   piłka balansowa do treningu równowagi i ćwiczeń balansowych typu BOSU 
 
Zestaw piłek medycznych 1-10kg wraz ze stojakiem 
- zestaw piłek medycznych typu SLAM BALL wraz ze stojakiem (piłki od 1-10kg po jednej sztuce 
 
Zestaw sztang prostych 10-55kg wraz ze stojakiem 
- zestaw sztang prostych z obciążeniem stałym ogumowanym 
- 10 szt. w zestawie – gradacja co 5kg 
 
Zestaw sztang łamanych 10-55kg wraz ze stojakiem 
- zestaw sztang łamanych z obciążeniem stałym ogumowanym 
- 10 szt. w zestawie – gradacja co 5kg 
 
Poręcze typu Parralel 
- zestaw poręczy do ćwiczeń wymiary 73cm x 60cm x 39cm 
- przekrój profilu nie mniej niż 38mm 
- grubość profilu nie mniej niż 2 mm 
 
Obciążenia talerze typu Bumper: 
- obciążenia talerzowe typu Bumper (przystosowane do ćwiczeń CrossFit) 
- kolor czarny 
- tuleje FI 50 
- zestaw 130kg – ilość krążków: 2 x 20kg, 2 x 15kg, 4 x 10kg, 4 x 5kg 
 



Podłoga ochronna typu PUZZLE 
- podłoga modułowa typu PUZZLE 
- grubość 15mm 
- powierzchnia 120mkw. (120 pojedynczych modułów w rozmiarze 1 x 1m) 
- kolor czarny 


