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Zestaw Dydaktyczny dla MDP - PAKIET VII 
 
 
Ubranie koszarowe dla dzieci i młodzieży 6 kpl 
 
Zestaw obejmuje: 
- kurtkę z napisami, 
- spodnie. 
Komplet nie zawiera czapki z daszkiem. 
Cechy charakterystyczne: 
- taśmy odblaskowe, 
- materiał (35%/65% BAWEŁNA/POLIESTER), 
- wysoka jakość wykonania, 
- kieszenie w kurtce. 
  
 

 

Hełm dla MDP „Płomyk” 6 kpl 
 
Skorupa hełmu wykonana w technologii wtryskowej 
posiada elementy odblaskowe oraz pasek podbródkowy z silikonowym 
podbródkiem 
 
 

 

 
Pas MDP z toporkiem 6kpl 
 
Pas wykonany jest z grubej naturalnej skóry, co zapewnia jego trwałość i 
wysokie walory użytkowe. 
 
 

 
Płotek lekkoatletyczny 
 
wysokość: 60 cm 
szerokość: 100 cm 
stelaż: rurki stalowe 1/2ʺ ocynkowane ogniowo lub galwanicznie 
poprzeczka: sklejka wodoodporna 
waga: 5,0 kg 
 
 
 

 

Kładka  
 
długość: 200 cm 
szerokość: 20 cm 
wysokość: 35 cm 
stelaż: stal ST-3S ocynkowany ogniowo lub galwanicznie 
kładka: drewno klejone twarde o grubości 4 cm 
górna powierzchnia kładki: farba antypoślizgowa  
śledzie do kotwienia: 4 szt.  
waga: 20,3 kg 
Uwaga: 
Wykładzina tartanowa na kładce - opcja dodatkowa. 
 
 

 

Stojak z poprzeczką 
 
wysokość: 80 cm  
szerokość: 120 cm 
podpory: stal ST-3S ocynkowane ogniowo lub galwanicznie 
poprzeczka: wałek drewniany Ø 32 mm 
waga: 7,8 kg 
 
 

 



 
Hydronetka wodna 10 l 
 
zbiornik: stalowy malowany proszkowo 
wąż hydronetki: W 25-3 mb 
prądowniczka: PW-25 z pyszczkiem Ø 4 mm 
pompa ssąco-tłoczna: mosiądz MO-58 
głowica: aluminium AK-11 
pojemność: 10 L 
gumy ażurowe 80 cm x 80 cm: 2 szt. (pole pracy hydronetki) 
waga pustej hydronetki: 8,8 kg 
 
 

 

Chorągiewka startowa 
 
wysokość: 35 cm 
szerokość: 50 cm 
materiał: strech 
 
 

 

 
Chorągiewki sędziowskie 3 szt 
 
kolory: biały, czerwony, niebieski 
wysokość: 21 cm  
szerokość: 26 cm 
materiał: strech 
 
 

 

Oznaczenia funkcyjnych - numery startowe 
 
komplet: 10 szt.  
materiał: bawełna 20 cm x 20 cm 
nadruk: sitodruk 
wysokość cyfr: 13 cm 
sposób noszenia: gumka pasmanteryjna 
 
 

 

 
Warunki dostawy: 

- Dostawa sprzętu na terenie Polski - wliczona w w/w ceny 
- Termin realizacji: uzależniony od stanów magazynowych 
- Warunki płatności: przelew. 
- Ważność oferty: 90 dni od daty maila 
- Zastrzegamy możliwość modyfikacji błędów edycyjnych 

 

CENA 5000 zł brutto 
 

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku                             

w godzinach  0730 - 1530  pod numerami tel.: 

 

 

Lublin 

 Łukasz Smyk  

tel. 81/536-13-10  

mail: lublin@zosprp.pl 

Biała Podlaska  

Bożena Krzyżanowska 

tel. 83/343-24-88 

mail: biala.podlaska@zosprp.pl 

Zamość 

Maria Pieńkosz 

tel. 84/639-34-19 

mail: zamosc@zosprp.pl 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
 
 

 


