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Podłogi

Podłoga o grubości 6 mm przeznaczona do domu 

lub pod maszyny typu cardio. Zapewnia 

podstawową ochronę podłoża.

Podłoga Home gym

Podłoga wykonana z drobnoziarnistej gumy SBR  

i dodatkowo poddana procesowi prasowania 

ciśnieniowego, dzięki czemu puzzle mają jednolitą 

fakturę i kolor oraz neutralny zapach.  

Dostępna wersja czarna, oraz wersje z 5 lub 10% 

wtrąceniem kolorowej mieszanki EPDM. 

Podłoga gumowa 2.0Podłoga jest niezwykle ważnym elementem każdego miejsca treningowego oraz istotnym elementem inwestycji. 

Ma za zadanie chronić podłoże, amortyzować uderzenia i wibracje, wygłuszać hałas oraz zapewniać stabilność 

dla trenujących. Nasze podłogi mają formę puzzli lub kwadratów, co pozwala na ich szybki  montaż. Puzzle 

można docinać do pożądanego kształtu. Ułożone elementy są mocno ze sobą połączone, co sprawia, że podłoże 

tworzy jednolitą i stabilną powierzchnię, która nie wymaga klejenia. 

 

Trawa treningowa stanowi uzupełnienie podłóg gumowych i jest najczęściej wykorzystywana podczas treningu 

siłowego z sankami obciążeniowymi.

6MM

10/15/20MM

5% wtrącenia kolorystycznego 10% wtrącenia kolorystycznego
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Model o podwyższonej odporności na ścieranie oraz 

bardzo gładkiej powierzchni. Może być stosowana 

zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 

Dostępne spady do wykończenia brzegów podłóg  

o grubości 20,30, 40 lub 50mm.

Kwadratowa wersja podłogi PRO dostępna w kilku 

grubościach.

Najwyższy model podłogi składający się z dwóch 

warstw gumy - górnej EPDM oraz dolnej SBR. Bardzo 

wytrzymała oraz łatwa w czyszczeniu. Występuje  

w wersji o grubości 20mm.

Podłoga PRO

Podłoga PRO - kwadrat

Podłoga Elite

Kostki o wymiarach 50x50cm dostępne 

w 6 grubościach od 3 do 8cm. Kostki można 

połączyć za pomocą specjalnych kołków i wpustów 

znajdujących się po bokach podłoża.

Wykonana jest z włókna polietylenowego.  

Tak stworzoną mieszankę charakteryzuje wysoka 

wytrzymałość.  

Uniwersalna trawa treningowa PRO jest polecana do 

większości klubów. 

 

 

Podłoże do zrzucania obciążeń

Trawa treningowa

10/15/20/30/40/50MM

10/15/20/30/40/50MM

30/40/50/60/70/80MM

20MM
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Pomosty ciężarowe

Pomosty są wykonane w całości z antypoślizgowej gumy, która charakteryzuje 

doskonałą przyczepnością zapewniającą bezpieczeństwo i stabilność podczas 

wykonywania wymagających i skomplikowanych technicznie ćwiczeń ciężarowych. 

Pomosty dostępne są w 2 rodzajach grubości - 3cm lub 5cm, co idealnie wpisuje się 

w trening dwuboju lub trójboju olimpijskiego.  

 

Pomost składa się z łączonych ze sobą kostek o wymiarach 100x100cm.  

Tak stworzona konstrukcja tłumi i amortyzuje uderzenia oraz chroni podłoże  

w strefach wolnych ciężarów. 

Krawędzie pomostu wykończone są gumowymi spadami w formie skosów, tak aby 

pomost nie stwarzał ryzyka potknięcia się. 

Zestaw o wymiarach 1x3 metry, w grubościach  

30 lub 50mm zakończona spadami. Świetny wybór 

dla domowych siłowni lub miejsc o małej 

powierzchni. 

Zestaw o wymiarach 2x3 metry, w grubościach  

30 lub 50mm zakończona spadami. 

Najpopularniejszy wybór naszych klientów. 

Zestaw o wymiarach 2x3 metry, w grubościach  

30 lub 50mm zakończona spadami. Zestaw 

wzbogacony został o dodatkową kostkę 

pozwalającą instalację pomostu do konstrukcji 

stalowych typu power rack. 

Pomost ciężarowy 1x3M

Pomost ciężarowy 2x3M

Pomost ciężarowy 2x3M+1M



KolorGrubość
Procent wtrącenia  
kolorystycznego

Wymiary Waga Gęstość Kształt
Dostępność 

obrzeży
Przeznaczenie Zastosowanie

Home Gym czarny6mm 0% 1x1m 6kg 1000kg/m3 Puzzle - Domowe Wewnątrz

Home Gym szary/niebieski/czerwony6mm 5% 1x1m 6kg 1000kg/m3 Puzzle - Domowe Wewnątrz

Training 2.0 czarny10/15/20mm 0% 1x1m 10/15/20kg 1000kg/m3 Puzzle - Domowe/komercyjne Wewnątrz

Training 2.0 szary/niebieski/czerwony10/15/20mm 5% 1x1m 10/15/20kg 1000kg/m3 Puzzle - Domowe/komercyjne Wewnątrz

Training 2.0 szary/niebieski/czerwony10/15/20mm 10% 1x1m 10/15/20kg 1000kg/m3 Puzzle - Domowe/komercyjne Wewnątrz

PRO czarny10/15/20/30/40/50mm 0% 1x1m 11,7/17/23/28/41/52kg 1090kg/m3 Puzzle 20/30/40/50mm Domowe/komercyjne Wewnątrz/Na zewnątrz

PRO czarny10/15/20/30/40/50mm 0% 1x1m 11,7/17/23/28/41/52kg 1090kg/m3 Kwadrat - Domowe/komercyjne Wewnątrz/Na zewnątrz

Elite ciemnoszary20mm 100% 1x1m 23kg 1090kg/m3 Puzzle 20mm Domowe/komercyjne Wewnątrz/Na zewnątrz

Typ
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