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O FIRMIE

X Tenis ziemny: słupki aluminiowe, stanowiska sędziowskie, rakiety od

SPORT PLUS to przodujący w kraju dystrybutor profesjonalnego sprzę-

podstawowych po profesjonalne, torby, pokrowce, piłki, naciągi, owijki,

tu sportowego. Oferuje kompleksowe i profesjonalne wyposażenie

akcesoria.

obiektów sportowych (boisk, hal sportowych, siłowni, klubów fitness)

X Siłownie i sale rehabilitacyjne: atlasy, wieże, stacje, ławki, stojaki, gry-

ze szczególnym uwzględnieniem obiektów piłkarskich, siatkarskich i

fy, obciążniki żeliwne, sztangielki, rowery treningowe, bieżnie mechanicz-

lekkoatletycznych. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w doborze

ne i elektryczne (Master Sport, Kettler, BH Fitness, Hektor Sport).

sprzętu i jego montażu. Prowadzi sprzedaż zarówno hurtową, jak i deta-

X Bilard: stoły i akcesoria.

liczną. Działa na terenie całego kraju, a także poza nim.

X Badminton: słupki, stojaki przejezdne z obciążeniem, rakietki, lotki,
akcesoria.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I OFERTA

X Lekkoatletyka: bloki startowe, płotki, kule, dyski, oszczepy, pałeczki

Oferta SPORT PLUS obejmuje sprzedaż następującego wyposażenia:

sztafetowe.

X Piłka nożna: bramki profesjonalne, treningowe oraz halowe 5/2 m (Pe-

X Basen: deski do nauki pływania, okularki i czepki (Crowell), płetwy,

smenpol), siatki do bramek, piłki (Select, Molten, Mitre, Adidas, Puma,

maski, fajki.

Nike), ochraniacze, rękawice, stroje bramkarskie, chorągiewki boiskowe i

X Trofea sportowe: puchary, medale, dyplomy, statuetki.

sędziowskie, wózki do kredowania linii, stroje i getry piłkarskie.

X Oferta turystyczna na cały rok: śpiwory, karimaty, namioty, materace,

X Koszykówka: tablice do hal sportowych i na obiekty zewnętrzne, kon-

sprzęt campingowy.

strukcje mocujące, obręcze, siatki, piłki (Spalding, Molten, Meteor).

X

X Piłka ręczna: bramki 3/2 m – stalowe i aluminiowe, siatki na bramki, piłki

kozły, konie gimnastyczne, równoważnie.

męskie, damskie, juniorskie – turniejowe i treningowe (Select, Adidas), stroje.

X Unihokej: bramki, kije, piłki, torby, akcesoria.

X Siatkówka: słupki aluminiowe i stalowe, szyny ścienne, stanowiska

X Akcesoria magazynujące: wózki zamykane na piłki i stojaki, wózki na

sędziowskie, siatki turniejowe i treningowe, piłki szyte i klejone (Gala, Mol-

materace.

Wyposażenie ruchome obiektów: materace, skrzynie, odskocznie,

ten, Mikasa), stroje i ochraniacze.

Produkcja:

X Wyposażenie stałe obiektów sportowych: urządzenia do gier zespoło-

X Materace sportowe (gimnastyczne, zeskokowe i rehabilitacyjne), ma-

wych (Pesmenpol), kotary grodzące z napędem elektrycznym i ręcznym,

terace ochronne.

liny i drabinki do wspinania, drabinki gimnastyczne i rehabilitacyjne, wypo-

X Siłownie zewnętrzne i urządzenia do aktywnej rekreacji w plenerze.

sażenie szatni sportowych, ławki, ławko-wieszaki, szafki zamykane.

Firma dostarcza towar do klienta, na życzenie wykonuje również montaż

X Tenis stołowy: stoły turniejowe i treningowe, siatki, tablice wyników,

zamówionych urządzeń. Pełna oferta na stronie sklepu internetowego:

rakietki treningowe i profesjonalne.
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