
POD TRZEPAKIEM



SPIS TREŚCI Wstęp
Pod Trzepakiem

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do naszego świata marzeń, sportu oraz wspólnej zabawy. Projekt „Pod Trzepakiem” 
to nowoczesny pomysł i recepta na niedobór rekreacyjno-sportowy. W trakcie zawrotnie mijającego czasu, czy każdy 
z nas nie marzy o tym, ażeby powrócić do chwil, gdzie czas spędzano pod „trzepakiem”? Niewątpliwie możemy odczuć 
znaczący brak miejsc służącym poprawie kondycji fizycznej, czy placów służącym integracji.

„Pod Trzepakiem” to zespół ekspertów w dziedzinie zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz budownictwa.

i trenujemy! 

KS Movement
Dzięki ścisłej współpracy z Klubem Sportowym Movement udało się nam stworzyć praktyczne zestawy zarówno 
w zakresie placów street workout jak i parkour parków. Dzięki doświadczeniu znamy potrzeby lokalnych grup 
uprawiających sport i wychodzimy im naprzeciw.

Na otwarcie nowego placu zaplanuj wydarzenie i zamów profesjonalny pokaz! 

Jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalny pokaz parkour, freerunningu i kalisteniki - pełen ekstremalnych wrażeń i unikalnych 
umiejętności. Warto zaprezentować, jak należy ćwiczyć na placu - dlatego wraz z każdym pokazem jesteśmy do dyspozycji 
widzów, aby podzielić się naszymi umiejętnościami w formie warsztatów. 

Zajęcia prowadzą trenerzy posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz długoletnie doświadczenie.

My budujemy...

facebook.com/MovementTrojmiasto
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Kto z nas nie pamięta wielofunkcyjnych 
ścieżek zdrowia, które pozostają 
reliktem z PRL-u? 

Wiele z nich bezpamiętnie zostało usuniętych 
z przestrzeni publicznej. Już dziś mamy 
możliwość przywrócić ten stan rzeczy. 
Przedstawiamy wszechstronne zestawy urządzeń 
do ćwiczeń tzw. „Street workout”. 

Jest to nic innego jak forma aktywności fizycznej 
polegająca na wykorzystaniu elementów 
zabudowy miejskiej do ćwiczeń. Opierająca 
się na kalistenice, która jest treningiem 
wykorzystującym masę własnego ciała. 

Street workout daje nam nieograniczoną 
możliwość wykonywania ćwiczeń, a uliczny 
trening nic nie kosztuje!

Proponujemy Państwu kompleksowe połączenie wszystkich elementów aktywności fizycznej na świeżym 
powietrzu. Niech ten plac stanowi inspirację dla każdego do stworzenia centrum, które zaspokoi potrzeby 
niejednego miłośnika sportu.

STREET WORKOUTZestaw marzeń

ZESTAW ALBATROS

ZESTAW KORMORAN

Podstawowy zestaw, na którym można
wykonać większość standardowych
ćwiczeń. W sam raz na miejsce o niedużej 
powierzchni. Zajmuje niecałe 40 m2.

Powierzchnia: 8,3 x 5,2 m

Powierzchnia: 10,8 x 6,5 m

Plac dający możliwość wykonania większości
ćwiczeń street workout, Dobra inwestycja 
dla hotelu lub ośrodka wypoczynkowego, 
który zwraca szczególną uwagę na ofertę 
sportowo - rekreacyjną.
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ZESTAW PODWÓRKOWY

ZESTAW OSIEDLOWY

ZESTAW DZIELNICOWY

Plac do street workoutu dający też możliwości 
parkourowe. Różne wysokości drążków, drabinki 
i poręcze równoległe sprawiają, że na placu 
ćwiczyć będą mogły osoby o różnych poziomach 
zainteresowania.

Średni plac do street workoutu o niewielkiej 
powierzchni, ale z różnorodnymi urządzeniami. 
Idealny do montażu na osiedlu, w parku lub ośrodku 
sportowym.

Rozbudowany zestaw. gdzie może trenować 
ponad 20 osób.
Nagromadzenie dużej ilości urządzeń pozwala 
na wszechstronny trening, a nawet zorganizowanie 
grupowego treningu, zlotu czy zawodów.

Powierzchnia: 8,5 x 9 m

Powierzchnia: 7,7 x 8,8 m

Powierzchnia: 8,9 x 14,5 m

Dla miast i gmin

Miejsce spotkań młodzieży, zamiast osiedlowych ławek - plac do ćwiczeń.

ZESTAW OGRODOWY

Mini zestaw do podstawowych ćwiczeń. 
Najważniejsze przyrządy do street workoutu
i gimnastyki, czyli drążek i poręcze równoległe. 
Idealny do ogrodu, gdzie nie ma zbyt wiele miejsca.

Powierzchnia: 4,2 x 7,2 m

Teren prywatny

Mała siłownia na powietrzu, praktycznie bez wychodzenia z domu.

Zaproponowane zestawy są jedynie przykładem.

Mają Państwo niepowtarzalną okazję, przy pomocy naszego zespołu wybrać 

elementy z blisko 96 produktów w celu stworzenia wymarzonego placu

Na bazie wybranych pozycji stworzymy dla Państwa indywidualną, darmową 

wizualizację wraz z wyceną poszczególnych elementów. 

Stwórz własny plac

Projekt, specyfikacja techniczna

Przy inwestycji, jaką jest budowa placu do ćwiczeń służymy wsparciem 

projektowym. Kompleksowo przy zamówieniu urządzeń oferujemy dokonanie 

zgłoszenia robót budowlanych, tudzież przygotowanie projektu budowlanego. 

Służymy swoim doświadczeniem od początku inwestycji.

Wybierać można z każdej grupy urządzeń, tak 

aby móc stworzyć zestaw najlepiej dopasowany 

do grupy odbiorców.
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Pojedyncze elementy

Drążki wysokie

Drabina pionowa

Drążek fala

Rura do pole dance

Ławka zwykła

Sześcian

Murek podest

Drążki niskie

Drabinka pionowa

Drążek rogi

Słup do kickboxingu

Ławka z poręczami

Walec duży/may

Ścianka skośna

Poręcze równoległe

Kółka gimnastyczne wysokie

Drabinka skośna

Ławka skośna

Ścianka

Murek średni/wysoki

Rurka niska

Poręcze niskie

Kółka gimnastyczne - wysięgnik

Lina do wspinania

Poręcze niskie

Równoważnia

Murek zygzak

Rurki wysokie

PARKOUR

Parkour to przede wszystkim pokonywanie 
przeszkód w jak najefektywniejszy 
i najprostszy sposób przy wykorzystaniu 
własnego ciała. 

W swojej filozofii parkour zawiera również dążenie 
do doskonalenia swojej osoby w wymiarze fizycznym 
oraz psychicznym.

Nasze place pozwalają łączyć kilka dyscyplin  
tj.: parkour, freerun, street workout, a także 
gimnastykę. Dotychczasowe realizacje pokazały, 
że place tego typu cieszą się zainteresowaniem 
szerokiej grupy wiekowej.

Dajemy możliwość stworzenia placu, gdzie każdy może 
eksplorować kilka dziedzin sportu w przestrzeni 
publicznej. Ich prostota wyzwala kreatywność 
użytkowników, dzięki czemu możemy wykorzystać 
nasz plac w wszechstronny sposób.

Mieliśmy również okazję brać udział przy 
projektowaniu europejskiej normy dot. parkouru 
prPN - prEN 16899E, która ma się pojawić 
w niedalekiej przyszłości. Jest to projekt europejskiej 
normy, która będzie odnosić się stricte do 
bezpieczeństwa na parkour parkach. 
To dowód na to, iż zaprojektowane przez nas parki 
spełniają najwyższe europejskie normy.

ZESTAW MINI PLAC 
ZABAW PARKOUR

ZESTAW MAŁPI GAJ

Mały zestaw parkour dla każdego. Jednocześnie 
może spełnić funkcję mini placu do street workout 
i placyku zabaw.

Rozbudowany parkour park o podłużnym kształcie, 
jednocześnie dobrze sprawdzający się w formie toru 
przeszkód. Dla entuzjastów ruchu w każdym wieku.

Powierzchnia: 12,7 x 8,9 m

Powierzchnia: 22 x 12 m

ZESTAW GIBBON

Duży, zwarty parkour park o wielu możliwościach 
dla początkujących i zaawansowanych w różnych 
grupach wiekowych.

Powierzchnia: 15,2 x 12,7 m
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SZKOLNY PLAC 
ZABAW PARKOUR

MAXI PLAC ZABAW
PARKOUR

Mały plac zabaw dla dzieci, w różnym wieku.

Daje możliwość poprowadzenia ciekawej sekcji WF
ze zwróceniem uwagi na elementy sprawnościowe
i gimnastyczne.

Plac zabaw dający wiele możliwości kreatywnej 
zabawy - plątanina rurek, barierki i walce do 
przeskoków tworzą plac pełen wyzwań.

Opcjonalnie trampoliny - nowość na rynku, 
która uczyni plac jeszcze bardziej atrakcyjnym.

Powierzchnia: 11,3 x 9 m

Powierzchnia: 18 x 11 m

Dla dzieci

W dzisiejszych czasach wśród naszych pociech lekcje wychowania fizycznego pozostają 
jedyną formą aktywności ruchowej.

Czasami i tutaj nauczyciele ograniczeni są możliwościami, popadają w rutynę. Stworzyliśmy zestawy, 
które sprawią, że dzieci w sposób innowacyjny i niestandardowy mogą uczestniczyć w zajęciach. 
Nasze place zabaw zostały zaprojektowane z myślą realizacji podstawy programowej WF-u.

Kreatywne połączenie urządzeń z zastosowaniem bezpiecznej nawierzchni stwarza nieograniczone 
możliwości korzystania z placu. Być może nowo powstały obiekt stanie się przyczyną powstania 
sekcji parkour w Państwa placówce? MAŁY TOR PRZESZKÓD

DUŻY TOR PRZESZKÓD

TOR PRZESZKÓD
SZKOLNY

Niewielki tor przeszkód, na którym można sprawdzić 
swoje umiejętności. Jednocześnie może stanowić 
podstawowy plac do street workout.

Duży plac, na którym można zmierzyć się z drugą 
osobą na równoległym torze. 

Możliwość przeprowadzania teningów 
przygotowawczych do popularnych biegów 
z przeszkodami. Pozwala na wykorzystanie 
go także do teningu street workout i parkour.

Mini tor przeszkód idealny dla placówek oświaty, 
ośrodków itp. Pozwoli dwóm osobom zmierzyć 
się w szybkości pokonania przeszkód, ale da 
także możliwości na przeprowadzenie lekcji WF 
z elementami sprawności ogólnej i gimnastyki.

Powierzchnia: 25,6 x 5,4 m

Powierzchnia: 25,6 x 5,4 m

Powierzchnia: 25,6 x 5,4 m

Tory przeszkód

Przedstawiamy Państwu pionierskie rozwiązanie w zakresie zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej. 

W dobie popularności wszelakiej aktywności ruchowej, tory przeszkód dają nam możliwość urozmaicenia, 
choćby naszego treningu biegowego. Tor przeszkód to nie tylko indywidualne zmagania, można również 
podjąć współzawodnictwo. Włącz ekstremalny bieg z przeszkodami.
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Siłownie zewnętrzne to świetna zabawa na świeżym powietrzu dla dorosłych, jak i również dzieci. 
Nasze urządzenia wykonane są z zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06. Zadbajmy o to ażeby 
urządzenia były solidne i bezpieczne.

Nieobojętny jest również kraj pochodzenia kupowanego sprzętu, przy znaczącej podaży ofert tego 
segmentu warto zastanowić się nad jakością wykonania i zaufać rodzimemu producentowi. 
Parki, osiedla, ośrodki wypoczynkowe, ogródki działkowe, domy pomocy społecznej ale również 
i tereny prywatne to doskonałe miejsca na ruch pod chmurką. 

Siłownie zewnętrzne

Przykładowa realizacja

Pojedyncze elementy siłowni zewnętrznej

Zapytaj o ofertę, kompleksowo udzielimy odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania

Biegacz Drążek Jeździec Koła Tai Chi

Ławka bez oparcia

Ławka z oparciem

Poręcze C

Prasa ręczna

Narciarz + pylon

Pylon

Stepper

Ławka prosta

Motyl

Poręcze N

Prasa udowa

Orbitrek + pylon

Regulamin

Twister

Ławka z oparciem i rowerkiem

Narciarz

Poręcz równoległa

Prostownik pleców

Prasa ręczna + wyciąg górny

Rowerek

Wioślarz

Ławka skośna

Orbitrek

Poręcz trójkątna

Biegacz + pylon

Skośne koła Tai Chi + pylon

Skośne koła Tai Chi

Wyciąg górny



Kompleksowo dostarczamy 

i montujemy sprzęt na terenie 

całego kraju.

Nasze trampoliny wykonane są zgodnie z normą dotyczącą zewnętrznych placów zabaw 
PN-EN 1776-01:2009. Instalując nasze trampoliny stawiamy przede wszystkim na 
bezpieczeństwo. Nasze urządzenia są montowane na poziomie „0”. Udzielamy na nasz 
sprzęt dwuletnią gwarancję. Powierzchnia wydzielona do skakania jest odporna na 
warunki atmosferyczne oraz otoczona jest nawierzchnią bezpieczną typu EPDM.

Trampoliny zewnętrzne

Chcielibyśmy przedstawić Państwu nasz najnowszy 
produkt - Głośnik Solarny. 

Idealne uzupełnienie siłowni zewnętrznej, street workout, 
skate park oraz parkour park. Głośnik ten jest w pełni 
przystosowany do użytkowania na zewnątrz 
- wandaloodporny, wodoszczelny oraz przyjazny dla 
środowiska. Nasz głośnik jest w 100% zasilany energią 
słoneczną. Rewelacyjny głośnik, który zapewnia 
przestrzenne brzmienie, a dzięki technologii bluetooth, 
można korzystać z niego nawet do 15 m. 

Absolutna nowość na polskim rynku! Każdy użytkownik placu zabaw 

lub placu sportowo - rekreacyjnego może ćwiczyć w rytm ulubionej muzyki!

Dajemy możliwość stworzenia innowacyjnego miejsca do zabawy 

na świeżym powietrzu. Nasze trampoliny stanowią idealne uzupełnienie 

dla placów zabaw, siłowni zewnętrznych, czy placów typu street workout.

Głośnik solarny

15

DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia: 310 x 45 x 100 cm

Zewnętrzny głośnik zasilany baterią słoneczną. Umożliwia słuchanie muzyki 
łącząc się z nim za pomocą telefonu, smartfonu lub tabletu za pośrednictwem 
technologii bluetooth.

Możliwość łączenia z innymi w celu stworzenia różnych konfiguracji.

Moc wyjściowa 2x6 W RMS, stereo, głośniki 2x1,5 cala, wejście jack 3,5 mm, IPX4,
wbudowany mikrofon, bateria litowo-jonowa, czas pracy do 8 godz. 

DANE TECHNICZNE Trampolina mini – 80 cm x 80 cm

Trampolina mała – 100 cm x 100 cm

Trampolina średnia – 150 cm x 150 cm

Trampolina wielka – 200 cm x 200 cm

Trampolina długa – 150 cm x 300 cm

Zabezpieczenie nawierzchnią EPDM

14
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Odpowiednia cena

Masz określony budżet na plac lub dopiero szukasz pomysłu na pasujący do Twoich potrzeb projekt? 
Przygotujemy dla Ciebie propozycję placu z dokładną wyceną uwzględniającą wszelkie koszty.

Finansowanie z Unii Europejskiej

Dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Regionalnych Programów Operacyjnych UE oraz licznych 
dotacji państwowych istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na sprzęt sportowy na świeżym 
powietrzu. Służymy pomocą przy znalezieniu odpowiedniego organu oraz dotacji, która posłuży 
Państwu do stworzenia wymarzonego placu do ćwiczeń.

Finansowanie z budżetu Obywatelskiego

Budżety obywatelskie to środki stworzone do budowy placów rekreacyjnych. Wsparcie to pozwala 
społeczności dobrowolnie skierować pieniądze na określony cel. Łączy się to nie tylko 
z zadowoleniem lokalnej grupy, ale mogą być podstawą do rozwoju infrastruktury sportowej 
w przyszłych latach. Jako osoby trenujące mamy doświadczenie w składaniu wniosków 
do Budżetów Obywatelskich. Chętnie  pomożemy w tej kwestii - zarówno jeśli chodzi o wycenę, 
jak i o doradzenie co zrobić, żeby Twój projekt wygrał!

Bezpieczeństwo

Przy wyborze wykonawcy należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia sprawdzone pod kątem 
bezpieczeństwa. Nasze urządzenia zgodne są z najnowszymi normami:

- Street workout: PN-EN 1776-1:2009/ PN-EN 16630:2015-06
- Parkour: PN-EN 1776-1:2009/ PR-EN 16899E
- Tory przeszkód: PN-EN 1776-1:2009
- Siłownie zewnętrzne: PN-EN 16630:2015-06
- Trampoliny: PN-EN 1776-1:2009
- Mała architektura (stół do tenisa stołowego): PN-EN 1776-1:2009/ PN-EN 1510:2006

O czym należy pamiętać przy budowie placu?
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Nasza propozycja na wyposażenie małej architektury to połączenie tradycji, prostoty wraz 
z innowacyjnością. Niekonwencjonalne, ale praktyczne rozwiązania. Solidność oraz trwałość, 
to tym cechują się nasze elementy.

Mała architektura

Stół do tenisa stołowego

Piłkarzyki

Ławka „Elegancja”

Stolik rodzinny

Stół szachy

Ławka z oparciem 2

Ławka „Antywandal”

Kosz „Tuba”

Stół chińczyk + szachy

Ławka z oparciem

Ławka betonowa

Kosz „Kacperek”



Informacje techniczne

Zaoszczędź 2000 zł rocznie na serwisach urządzeń!

Zakup placu jest inwestycją na lata. Warto wybrać urządzenia, które poprzez odpowiednie zabezpieczenie 

– ocynkowanie całości lub wykonanie ich z elementów nierdzewnych będą służyły przez lata.

Niesprawne łożyska, liczne ogniska rdzy, urządzenia niezgodne 

z normami bezpieczeństwa to przypadki, które najczęściej 

da się zauważyć przy realizacjach ostatnich kilku lat.

Decydując się na produkty Pod Trzepakiem, macie Państwo 

gwarancję, że warunki atmosferyczne które bywają kapryśne 

i normalne użytkowanie nie wpłynął na stan urządzeń. 

Na nasz sprzęt udzielamy 3 letniej gwarancji.

Podstawowymi kolorami urządzeń w przypadku elementów street workout jest kolor czerwono – czarny, a 

siłowni zewnętrznych takimi kolorami są zielono - szary. Poza tym, jesteśmy w stanie dopasować kolor do 

indywidualnych potrzeb klienta. 

Standardowy czas oczekiwania na nasz sprzęt wynosi od dwóch do pięciu tygodni. Wszystko dostarczamy 

i montujemy na terenie całego kraju, bazując na doświadczeniu i wiedzy naszych pracowników.

Kompleksowo zajmujemy się również wykonaniem nawierzchni pod nasze elementy, biorąc pod uwagę 

bezpieczeństwo, które jest dla nas najważniejsze, a także estetykę.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji począwszy od pomocy przy stworzeniu projektu, 

aż po wbicie ostatniej łopaty.

18



20


