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Gimnastyka – 
Trening – 

Szkoła, Przedszkole, Klub –

AirFloor 
10cm

GRUBOŚĆ  10cm
SZEROKOŚĆ	 2m
DŁUGOŚĆ  3m / 4m / 6m / 8m / 10m / 12m / 15m lub na zapytanie

OPIS: Idealna ścieżka do ćwiczeń niskich. Ścieżka o szerokości 2m jest 
idealna do treningu odbicia. Dzięki miękkiej ścieżce trening odbicia mi-
nimalizuje ryzyko urazów.

CHARAKTERYSTYKA:
• bardzo lekka (2,6 kg/m)  i szybka w montażu (ok. 1  min)
• ścieżka może być ułożona na każdej innej powierzchni sportowej np. 

planszy gimnastycznej
• istnieje możliwość połączenia z innymi ścieżkami dla uzyskania 

większych rozmiarów
• możliwość regulacji ciśnienia do uzyskania oczekiwanej twardości
• cicha praca podczas ćwiczeń



Polskok Sp. z o.o. ul. Wodzińska 1, 32-500 Chrzanów, tel: 32 642 37 47
e-mail: polskok@polskok.com.pl

Gimnastyka / Akrobatyka – 
Pokazy /  Styl wolny – 

Szkoła –

AirTrack 
20cm / 33cm

GRUBOŚĆ  20cm / 33cm
SZEROKOŚĆ	 2m / 2,8m
DŁUGOŚĆ  6m / 8m / 10m / 12m / 15m lub na zapytanie

OPIS: Idealna ścieżka do ćwiczeń dynamicznych.

RÓŻNICE	POMIĘDZY	20CM	I	33CM:
• ścieżka 20cm posiada mniejsze odbicie i jest zalecana dla doświad-

czonych gimnastyków
• ścieżka 33cm posiada największe odbicie i jest zalecana dla gimna-

styków na wszystkich szczeblach zaawansowania
• ścieżka 20cm dostępna jest tylko w szerokości 2m
• ścieżka 33cm dostępna w wersji 2m i 2,8m

CHARAKTERYSTYKA:
• istnieje możliwość połączenia z innymi ścieżkami dla uzyskania 

większych rozmiarów
• możliwość regulacji ciśnienia do uzyskania oczekiwanej twardości
• cicha praca podczas ćwiczeń
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Gimnastyka / Akrobatyka – 
Pokazy /  Styl wolny – 

Szkoła –

Plansze 
AirTrick

GRUBOŚĆ  10cm / 20cm / 33cm
ROZMIARY	 	 4x4m / 4x6m / 4x8m / 6x6m / 8x6m

OPIS: 
• Idealna plansza do każdej aktywności ruchowej
• W zależności od wybranej grubości posiada zalety Air Floor lub Air Track

AKCESORIA:
Pompka OV10

Pompka Hitachi

Manometr

• dla ścieżek AirFloor 10cm oraz innych 
produktów o małym rozmiarze

• dla ścieżek AirTrack 20 i 33cm oraz 
plansz AirTrick

• do pomiaru ciśnienia w powietrznych 
ścieżkach i planszach akrobatycznych


