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Jesteśmy polską firmą z polskim kapitałem, działającą nieprzerwanie od 
2003 roku. Posiadamy własny park maszynowy oraz kadrę doświadczo-
nych i wykwalifikowanych pracowników, dzięki którym wyrobiliśmy sobie 
markę i uznanie wśród klientów w kraju i poza jego granicami.

Na swoim koncie mamy tysiące realizacji zagospodarowania ścieżek       
edukacyjnych, przyrodniczych, rowerowych i sportowych.

Co warte podkreślenia, jesteśmy firmą aktywną! W naszych szeregach 
znajdziecie m.in. maratończyków i ultramaratończyków, byłych reprezen-
tantów Polski w lekkoatletyce oraz sportowców amatorów, ruszających 
się rekreacyjnie. Bierzemy również udział w lokalnych rozgrywkach piłkar-
skich. Dla nas sport nie jest modą, ale wspólną pasją. 

Postaw na jakość! Stwórz własną Trasę Zdrowia w swojej gminie/placów-
ce i dołącz do grona tysięcy zadowolonych klientów naszej firmy.

Nasze bogate portfolio i ugruntowana pozycja na rynku sprawiły, że 
swoim zaufaniem obdarzyła nas Grupa PZU. To właśnie we współpracy 
z jednym z największych ubezpieczycieli w Europie Środkowo-Wschod-
niej przez niemal dwa lata budowaliśmy Trasy Zdrowia na terenie całej 
Polski.
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O TRASACH ZDROWIA, CZYLI DLACZEGO TO ROBIMY

Czy przechodząc obok nowoczesnych, połyskujących metalowym 
blaskiem siłowni zewnętrznych i widząc dobrze zbudowanych ludzi, 
ćwiczących na skomplikowanych maszynach, masz poczucie, że są 
one skierowane do wąskiej grupy odbiorców? Chciałbyś, aby                  
w Twojej okolicy powstał kompleks otwarty na wszystkich, niezależ-
nie od wieku i stopnia zaawansowania sportowego? Jeżeli tak, to 
nasza oferta jest właśnie dla Ciebie.

Mając na uwadze dobro obecnego i przyszłych pokoleń, grupa pasjo-
natów aktywności fizycznej wróciła do korzeni i opracowała zestaw 
prostych i funkcjonalnych urządzeń treningowych, które od ponad 
dwóch lat skutecznie udowadniają, że ruch jest dla wszystkich, nie 
musi wiązać się z heroicznym wysiłkiem, a sport i edukacja nie są 
wrogami, ale znakomicie wzajemnie się uzupełniają. Jako alternaty-
wa dla zwykłych siłowni zewnętrznych tworzymy profesjonalne    
kompleksy sportowo-rekreacyjno-edukacyjne, które wyróżnia:

          bogata oferta dla osób z różnych grup wiekowych i społecznych, 

          uniwersalność,

          trwałość, 

          ekologiczność, 

          gwarancja oraz bezpieczeństwo potwierdzone licznymi 

          certyfikatami. Do zobaczenia na Trasie Zdrowia! 

Aktywność fizyczna to nie tylko trend, którym żyje dziś niemal 
cały świat. Ruch daje nam energię, dynamikę i siłę do działania, 
tak potrzebne przy stawianiu czoła codziennym wyzwaniom; 
pomaga dzieciom prawidłowo się rozwijać, dorosłym zachować 
formę fizyczną i psychiczną a seniorom dłużej cieszyć się spraw-
nością i samodzielnością. Dlatego nowoczesny kompleks sporto-
wo-rekreacyjny musi uwzględniać potrzeby wszystkich tych 
grup.

Cieszmy się, że udało nam się dotrzeć do Państwa z informacja-
mi zawartymi w niniejszym katalogu, a w razie pytań do kontaktu 
z naszymi przedstawicielami.
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Bogate doświadczenie w budowie ścieżek edukacyjnych oraz sportowo--
rekreacyjnych pozwoliły nam na opracowanie kompleksu łączącego             
w sobie najlepsze cechy ich obu. 

Wraz z Trasą - poprzez propozycje ćwiczeń zawarte na tablicach informa-
cyjnych i programy treningowe - dostarczamy niezbędnej amatorom 
wiedzy o tym, jak w mądry i  bezpieczny sposób rozpocząć swoją przygodę 
z aktywnością fizyczną. Ćwiczenia skierowane są do dorosłych, jak          
również do dzieci i seniorów, dzięki czemu łatwiej będzie zachęcić ich do 
prowadzenia aktywnego trybu życia.

Nasi eksperci opracowali nawiązujące do Trasy i atrakcyjne wizualnie 
pomoce dydaktyczne, zgodne z podstawami nauczania na różnych         
szczeblach edukacji. Dzięki nim Trasa Zdrowia jest miejscem łączącym 
naukę z aktywną zabawą, idealnym do prowadzenia lekcji Wychowania 
Fizycznego dla grup przedszkolnych i szkolnych.

Trasa zawiera również gry interaktywne promujące zdrowy tryb życia oraz 
ciekawostki przyrodnicze zamieszczone na wspomnianych tablicach 
informacyjnych będących integralną częścią urządzeń treningowych.    
Znakomita zabawa, aktywność fizyczna, integracja przez sport oraz        
edukacja przyrodnicza i ekologiczna - to wszystko znajdziesz na Trasie 
Zdrowia!

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I EDUKACJA
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Instalacje

01 RÓWNOWAŻNIA ZYGZAK
Funkcje

Ćwiczenie mięśni brzucha, grzbietu, kończyn 

górnych i dolnych, wzmacnianie mięśni 

głębokich, ćwiczenie równowagi.
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02 DRABINKA
Funkcje

Ćwiczenie mięśni obręczy barkowej, ogólnie 

mięśni górnej partii ciała, siły dłoni.

03 PACHOŁKI SLALOM
Funkcje

Ćwiczenia mięśni kończyn dolnych, ćwiczenia 

równowagi i koordynacji, szybkości 

i rozciągające.

Urządzenie zbudowane z trzech belek zamocowanych równolegle do podłoża na dwóch wysokościach 

(środkowa belka wyżej od pozostałych). Znakomite miejsce do ćwiczenia mięśni brzucha, grzbietu, rąk i nóg, 

jak również do ćwiczeń wyrabiających równowagę. Rozmiar instalacji sprawia, że jest ona znakomitym 

miejscem do treningów grupowych: rodzinnych, grup sportowych, szkolnych czy przedszkolnych.

Urządzenie z drabinką umocowaną na palach w lekkim skosie. Służy przede wszystkim do wzmacniania 

obręczy barkowej oraz ogólnie mięśni górnej partii ciała. Uwielbiana przez dzieci próbujące pokonać długość 

drabinki, przechodząc w zwisie szczebel po szczeblu. Znakomicie wyrabia “chwytność” dłoni.

Urządzenie zbudowane z palików o różnej wysokości, ułożonych w niestandardowy sposób. Wykorzystywana 

w różnorodnych wyścigach dzieci. Może służyć również jako stopień, równoważnia, do ćwiczeń rozciągają-

cych oraz ćwiczeń koordynacyjno-szybkościowych.



Instalacje

04 DRĄŻKI
Funkcje

Ćwiczenie mięśni brzuch i ramion, rozciąganie, 

ćwiczenia relaksacyjne w zwisie, dla dzieci tor

 slalomowy i miejsce przewrotów w przód 

na poręczy.
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05 KŁODY SKOŚNE
Funkcje

Ćwiczenie mięśni kończyn dolnych, kończyn 

górnych i tułowia. Wyrabianie szybkości i gibkości. 

Tor przeszkód dla dzieci.

06 PORĘCZE
Funkcje

Ćwiczenie mięśni górnej części ciała: barków, 

ramion, przedramion.

Urządzenie zbudowane z poziomych drążków, zamocowanych na różnej wysokości (daje to możliwość 

ćwiczenia osobom różnego wzrostu oraz wieku). Jest to jeden z bardziej lubianych przez dzieci, a także 

mężczyzn przyrządów do ćwiczeń. Nie należy do najłatwiejszych, gdyż do poprawnego wykonywania ćwiczeń 

trzeba mieć silne ręce oraz obręcz barkową. Nieodłączna pomoc przy ćwiczeniu przewrotów w przód                   

(w czasach, gdy znikają trzepaki, dzieci zatraciły tą podstawową niegdyś umiejętność).

Urządzenie zbudowane z trzech równoważni o różnych wysokościach, ułożonych równolegle względem siebie 

od najniższej do najwyższej. Wykorzystywane do ćwiczeń mięśni kończyn dolnych, kończyn górnych i tułowia 

oraz do budowania szybkości i gibkości. W zabawach z dziećmi posłuży jako tor przeszkód.

Urządzenie złożone z dwóch drążków na palach, zamontowanych równolegle do siebie w odległości ok. 70 

cm. Wzorowane na instalacji do gimnastyki artystycznej. Służy przede wszystkim do ćwiczeń górnej partii 

ciała: barków, ramion, przedramion.



Instalacje

07 ŁAWECZKA
Funkcje

Ćwiczenie mięśni ramion, brzucha, kończyn 

górnych i dolnych. Rozciąganie i odpoczynek.
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08 KŁODY  POZIOME
Funkcje

Ćwiczenia mięśni kończyn dolnych i górnych. 

Ćwiczenia kondycyjne, koordynacyjne

i sprawnościowe.

09 RÓWNOWAŻNIA  PROSTA
Funkcje

.

Prosta, wielofunkcyjna, masywna instalacja, służąca do ćwiczenia wielu partii mięśniowych. Można na niej 

wzmacniać m.in. mięśnie brzucha, mięśnie ramion, używać jej jako stopień. Może również służyć do rozciąga-

nia i jako zwykła ławeczka w chwilach przerwy pomiędzy ćwiczeniami.

Urządzenie zbudowane z masywnych belek, skierowane zarówno do dorosłych jak i do dzieci. Wszechstronny 

przyrząd do ćwiczeń, który pozwoli zadbać o poprawę kondycji, sprawności oraz koordynacji ruchowej, jak 

również wzmocnić ręce oraz nogi.

Urządzenie zbudowane z pojedynczej belki ułożonej równolegle do ziemi na niskiej wysokości. Przyrząd, 

mający wszechstronne zastosowanie. Można na nim ćwiczyć równowagę, mięśnie nóg oraz rąk. Znakomita 

instalacja dla dzieci, które w bezpieczny sposób, poprzez zabawę, mogą wykonywać proste ćwiczenia ogólno-

rozwojowe.



Instalacje

10 SZCZUDŁA
Funkcje

Ćwiczenia koordynacyjne, ćwiczenia mięśni 

kończyn dolnych, tor slalomowy dla dzieci.
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11 PALE PIONOWE
Funkcje

Ćwiczenia sprawnościowe dla najmłodszych 

z użyciem mięśni kończyn dolnych i górnych.

12 TRATWA
Funkcje

Urządzenie zbudowane z pojedynczej belki ułożonej równolegle do ziemi na niskiej wysokości. Przyrząd, 

mający wszechstronne zastosowanie. Można na nim ćwiczyć równowagę, mięśnie nóg oraz rąk. Znakomita 

instalacja dla dzieci, które w bezpieczny sposób, poprzez zabawę, mogą wykonywać proste ćwiczenia ogólno-

rozwojowe.

Urządzenie zbudowane z trzech masywnych pali z wyżłobieniami na stopy – na dwóch różnych wysokościach 

– umożliwiającymi wspinaczkę. Opcjonalnie może zostać uzupełniona o siatkę do wspinaczki, rozwieszoną 

pomiędzy palami. Służy przede wszystkim dzieciom jako miejsce ćwiczeń sprawnościowych i zabawy.



Instalacje

13 SKOCZNIA POZIOMA - SKOK W DAL
Funkcje

Ćwiczenie mięśni kończyn dolnych, górnych 

i tułowia, skocznia do skoku w dal, zabawa.
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14 SKOCZNIA PIONOWA - WZWYŻ
Funkcje

Sprawdziany skocznościowe, monitorowanie 

postępów treningowych, zabawa dla dzieci.

15 TOTEM EDUKACYJNY
Funkcje

Edukacyjna

Urządzenie służące do ćwiczeń ogólnorozwojowych, poszerzone o funkcjonalność skoczni w dal; złożone z 

długiej równoważni prostej, zamontowanej na piaszczystym podłożu, z wbudowaną aluminiową miarą. Miara 

może pokazywać zarówno odległość w centymetrach, jak i ciekawostki: “tak daleko skacze zając”, “tak daleko 

skacze kangur” itp.

Urządzenie zbudowane z wysokiego pala z wmontowaną miarką, służące testom skoczności. Znakomite 

miejsce na sprawdziany przede wszystkim dla grup szkolnych czy grup sportowych, ale też dla zwykłych 

użytkowników Trasy chcących sprawdzić wpływ treningu na zwiększenie siły i dynamiki pracy kończyn 

dolnych.

Urządzenie zbudowane z zadaszonego pala, z zamontowanymi trzema obrotowymi kostkami. Mogą one 

zawierać ciekawostki przyrodnicze, ciekawostki zdrowotne czy ze świata sportu. Idealne uzupełnienie eduka-

cyjnej oferty Trasy Zdrowia.



Instalacje

16 GRA EDUKACYJNA - LABIRYNT
Funkcje
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17 GRA EDUKACYJNA - MEMO/OBRACANA
Funkcje

18 GRA EDUKACYJNA - LABIRYNT  |
Funkcje

Ruchoma gra edukacyjna w formie, która pozwala nie tylko najmłodszym użytkownikom Trasy na dowiedze-

nie się, ile kalorii zawierają najpopularniejsze przekąski typu fast food, chipsy, słodycze itp.

Relaks, odpoczynek, funkcja edukacyjna.

SPRAWDŹ
KALORIE



Instalacje

19 KIERUNKOWSKAZ - KONIK
Funkcje

Informacyjna, treningowa (rozciąganie).
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20 KIERUNKOWSKAZ PROSTY
Funkcje

informacyjna

21 FOTOŚCIANKA  |
Funkcje

Pamiątkowa, reklamowa

Z INDYWIDUALNYM
PROJEKTEM

Urządzenie łączące w sobie funkcję treningową i informacyjną. W treningu służące przede wszystkim do 

rozciągania, w szczególności kończyn dolnych. Jest również znakomitym miejscem do nauczania najmłod-

szych podstaw przewrotu w przód na drążku. Zbudowane w formie kierunkowskazu może wskazywać drogę 

do kolejnego urządzenia.

Kierunkowskaz nawiązujący wyglądem do całości Trasy Zdrowia, idealnie pasujący do wszelkich terenów 

zielonych. Drewniany słupek z górną częścią uciętą pod skosem. Na płaskiej części wycięta strzałka wskazują-

ca kierunek poruszania się po kompleksie.

Instalacja pozwalająca rodzinom, znajomym, wycieczkom szkolnym i przedszkolnym, mieszkańcom i 

turystom na uwiecznienie swojego pobytu na Trasie Zdrowia. Ścianka może pełnić nie tylko funkcję pamiątko-

wą, ale również reklamową, w zależności od projektu uzgodnionego z zamawiającym.



Instalacje

22 TABLICA INSTALACYJNA  |
Funkcje

Informacyjna, edukacyjna.
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23 TABLICA STARTOWA  |
Funkcje

Informacyjna

24 STÓŁ Z PÓŁBALA DĘBOWY
Funkcje

Relaksacyjna

DUŻA

DWUSTRONNA

Dwustronna tablica informacyjna, będąca integralną częścią każdej instalacji treningowej. Użytkownicy Trasy 

znajdą na niej wskazówki użytkowania konkretnej instalacji w postaci opisanych i zobrazowanych zestawów 

ćwiczeń oraz elementy edukacyjne w formie ciekawostek przyrodniczych.

Duża tablica informacyjna zawiera wszelkie niezbędne informacje, takie jak regulamin korzystania z urządzeń, 

wykaz instalacji treningowych, zestaw telefonów alarmowych oraz inne (do ustalenia ze zleceniodawcą – np. 

mapa danej Trasy, herb/logotyp zakupującego, hasło reklamowe itp.).

Masywny stół z ławkami po dwóch przeciwległych stronach. Służy przede wszystkim do odpoczynku, spokoj-

nego zjedzenia posiłku czy też gier karcianych lub planszowych. Znakomite miejsce codziennej integracji, 

które zaprawionym sportowcom może również posłużyć jako przyrząd treningowy.



Instalacje

25 KOSZ NA  ŚMIECI DĘBOWY  |  
Funkcje

Sanitarna
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Jesteśmy polską firmą z polskim kapitałem, działającą nieprzerwanie od 2003 roku. Posiadamy własny park maszynowy oraz kadrę 
doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, dzięki którym wyrobiliśmy sobie markę i uznanie wśród klientów w kraju i poza 
jego granicami.

Na swoim koncie mamy tysiące realizacji zagospodarowania ścieżek edukacyjnych, przyrodniczych, rowerowych i sportowych.

ZESTAW 1

 urządzenia za22

 urządzeń treningowych12  urządzeń edukacyjnych10  urządzeń sanitarnych0

9x2x

Po aktualne 
ceny prosimy
o kontakt

1  Równoważnia Zygzak 2  Drabinka 3  Pachołki Slalom 4  Drążki 5  Kłody Skośne 6  Poręcze

19  Kierunkowskaz Konik8  Kłody Poziome 9  Równoważnia Prosta 22  Tablica Instalacyjna 23  Tablica Startowa

7  Ławeczka

20  Kierunkowskaz prosty



Jesteśmy polską firmą z polskim kapitałem, działającą nieprzerwanie od 2003 roku. Posiadamy własny park maszynowy oraz kadrę 
doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, dzięki którym wyrobiliśmy sobie markę i uznanie wśród klientów w kraju i poza 
jego granicami.

Na swoim koncie mamy tysiące realizacji zagospodarowania ścieżek edukacyjnych, przyrodniczych, rowerowych i sportowych.

 urządzeń za30

 urządzeń treningowych17  urządzeń edukacyjnych11  urządzenia sanitarne2

2x

ZESTAW 2

3x 10x

"Labirynt"

"Sprawdź kalorie"

1  Równoważnia Zygzak 2  Drabinka 3  Pachołki Slalom 4  Drążki 5  Kłody Skośne 6  Poręcze

8  Kłody Poziome 9  Równoważnia Prosta 10  Szczudła 11 Pale Pionowe

20  Kierunkowskaz Prosty 23  Tablica Startowa22  Tablica Instalacyjna

16 Gra edukacyjna 

25  Kosz na śmieci18 Gra edukacyjna 19  Kierunkowskaz Konik

7  Ławeczka

Po aktualne 
ceny prosimy
o kontakt



Jesteśmy polską firmą z polskim kapitałem, działającą nieprzerwanie od 2003 roku. Posiadamy własny park maszynowy oraz kadrę 
doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, dzięki którym wyrobiliśmy sobie markę i uznanie wśród klientów w kraju i poza 
jego granicami.

Na swoim koncie mamy tysiące realizacji zagospodarowania ścieżek edukacyjnych, przyrodniczych, rowerowych i sportowych.

 urządzenia za44

 urządzeń treningowych18  urządzeń edukacyjnych20  urządzenia sanitarne3ZESTAW 3

2x 2x 14x 2x 3x

1  Równoważnia 
     Zygzak

2  Drabinka 3  Pachołki Slalom 4  Drążki 5  Kłody Skośne 6  Poręcze

10  Szczudła 11 Pale Pionowe

22  Tablica Instalacyjna 23  Tablica Startowa20 Kierunkowskaz 
prosty

7  Ławeczka

16  Gra edukacyjna
       "Labirynt”

25 Kosz na śmieci24  Stół z półbala

8  Kłody Poziome 9  Równoważnia
     Prosta

17  Gra edukacyjna
       "Memo/obracana”

12 Tratwa 13  Skocznia 
Pozioma

15 Totem Edukacyjny14  Skocznia 
Pionowa 

18  Gra edukacyjna
       "Sprawdź kalorie”

21 Fotościanka19 Kierunkowskaz 
Konik

Po aktualne 
ceny prosimy
o kontakt



Trasy Zdrowia w całej Polsce

Oferujemy Państwu produkt sprawdzony, przetestowany i zoptymali-
zowany dla zapewnienia satysfakcji jak najliczniejszej grupie               
odbiorców. Trasa Zdrowia to znakomite uzupełnienie oferty kurortów 
wypoczynkowych, sanatoriów, parków miejskich, parkingów leśnych, 
lasów i wszelkich innych terenów zielonych, jak również najwyższej 
jakości infrastruktura dla przedszkoli czy szkół.

W sumie na swoim koncie mamy ponad 60 realizacji Tras Zdrowia, 
których sieć obejmuje obecnie całą Polskę.Ty też możesz dołączyć do 
licznego grona zadowolonych użytkowników naszych instalacji.
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“Projekt Edukacyjne Trasy Zdrowia tworzymy od dwóch lat. Naszym celem było 
połączenie infrastruktury sportowej z edukacją, nadanie nowej formy miej-
scom do rekreacji, ruchu i zabawy. Nasze trasy to produkt dla każdej grupy 
wiekowej, ekologiczny, nowoczesny i uniwersalny. Dziś, szanowni państwo, 
uznaliście nas za ekspertów w tej dziedzinie. Dziękujemy ”

powiedział w trakcie Gali właściciel firmy – Paweł Majchrzak.

W bieżącej edycji nasz produkt “Edukacyjne Trasy Zdrowia” został 
nagrodzony również Wyróżnieniem Nadzwyczajnym „Medalem Nowo-
czesności”.

“Dla nas wszystkich, stanowi to źródło głębokiej satysfakcji oraz motywacji do 
dalszej, intensywnej pracy nad Projektem Edukacyjnych Tras Zdrowia. Ta 
nagroda, to kolejny dowód, że obrana przez nas strategia rozwoju i budowy 
produktów przynosi sukces. Edukacyjne Trasy Zdrowia są doskonałym produk-
tem promującym zdrowy i aktywny sposób życia osób w każdym wieku.”

- dodaje Paweł Pytlarczyk

EDUKACYJNE TRASY ZDROWIA 
po raz kolejny nagrodzone prestiżowym Laurem Eksperta.
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Potrzebujesz więcej informacji? 

www.trasazdrowia.pl 

oraz do kontaktu z naszym przedstawicielem

+ 48 22 354 65 56
biuro@trasazdrowia.pl

Zapraszamy na naszą stronę internetową 
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