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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Opis sprzętu sportowego dla SMS Zakopane 2013 

Część I zamówienia: 

Lp Wrotki z butami -wyczynowe par sztuk razem 

1 Wrotki z butami DUGECO 3 
 

3 

2 Kółka do wrotek DUGECO 
 

80 80 

 
Wrotki z butami firmy DUGECO w rozmiarze 39,41,45,do treningu wrotkarstwa szybkiego ,na kółkach o 
rozmiarze 110 mm. Kółka do wrotek firmy DUGECO – uniwersalne o  rozmiarze 110 mm.   
 
Termin realizacji całej dostawy do 30.06.2013 r. 

Część II zamówienia: 

Lp. Łyżwy i płozy -VIKING par razem 

1 Łyżwy Viking 1 1 

2 Płozy Viking 4 4 

 

Łyżwy Viking bez butów ,płoza srebrna-rozmiar 44 do łyżwiarstwa szybkiego wykonane ze stali PM – 

bimetal ,twardość 66 HRC ,grubość płozy 1,1mm ,wspornik Red Nagano Bracked .Płozy Viking –srebrne 

„PM” przedłużone-rozmiar 40,42,43,44,grubość rury 0,75mm,grubość płozy 1,1mm ,twardość 66 HRC, 

wysokość 40mm. 

Termin realizacji całej dostawy do 30.09.2013 

Część III zamówienia: 

Lp. Dres i kombinezon treningowy komplet sztuk razem 

1 Dres ocieplany z zamkami -startowy 10 
 

10 

2 Kombinezon treningowy  
 

16 16 

 

Dres przeznaczony do zawodów w  łyżwiarstwie szybkim wykonany z lycry ocieplanej. Górna część  bez 

kieszeni, lekko wydłużony w tylnej części ,zachodzący na pośladki, zapinany na zamek rozdzielny. Część 

dolna  dopasowana z rozdzielnymi zamkami na nogawkach ,umożliwiającymi szybkie rozbieranie w czasie 

zawodów. Kolor granatowy 

Kombinezon treningowy do treningu specjalistycznego w łyżwiarstwie szybkim. Wykonany z lycry 

ocieplanej ,obcisły zapinany na zamek nierozdzielny w części przedniej, bez kaptura.                               

Kolor granatowo-niebieski. 

Termin realizacji 30.09.2013 

 

 

 

 

 



OPIS  SPRZETU  SPORTOWEGO  DO  SMS  W  BIAŁYMSTOKU 

Część IV zamówienia: 

Lp. Nazwa asortymentu Sztuk/par razem 

1 Płozy  łyżwiarskie Model-Bont Platinum K390  10 10 

2 Płozy  łyżwiarskie EVO  Argon ST PM     9 9 

3 Buty  wyczynowe  (odlewy) -  APEX 3 3 

4 Buty  łyżwiarskie  EVO 4 4 

 

Płozy do short-tracku Model-Bont Platinum K390 wykonane z rury serii Acrinalyn, K390, ostrze 

hartowane do 64 Rockwell, ostrza w standardowym promieniu 9m, maksymalna długość 18”, aluminiowe 

kubki, dostępne w różnych wysokościach 25mm-30mm. Możliwość zamówienia płóz prostych lub 

maszynowo giętych. Grubość płozy 1,1 mm. 

 

Płozy  łyżwiarskie EVO  Argon STPM 

 Zaprojektowane, aby zapewnić maksymalną sztywność i stabilność przy maksymalnym 
przeciążeniach na wirażu 

 Zapewnia doskonałą przyczepność na całej długości płozy 

 Płozy PM oferują lepsze właściwości ślizgowe i utrzymanie doskonałej ostrości 

 Zaprojektowany w Kanadzie lub w Holandii 

 Jakość Dutch Premium pochodzą z aluminium i stali 

 Długości dostosowania, rozszerzona do 17,0 i 17,5 "(+1 = 5 mm i +2 = 10mm  przesunięty do 
przodu) 

 Innowacyjny system Evo zapewnia prosty i skuteczny montaż, konfigurację i dopasowanie. 

Buty  wyczynowe  (odlewy) -  APEX 
 
Buty do short-tracku odlewane indywidualnie dla każdego zawodnika. Konstrukcja 

karbonowa/kevlarowa/epoksydowa z możliwością wyboru sztywności  But wykonany z cevlaru, skóry, 

syntetycznie laminowana zapewniająca nie rozciąganie, część górna odporna na przecinanie. Zewnętrzna 

cześć syntetyczna, wnętrze ze skóry licowej. Język buta gąbkowany thermofoam z wyborem sztywności. 

But integralnie połączony z aluminiową częścią do montażu z wyborem gwintowanego lub płaskiego 

załącznika. Odlew wykonywany osobiście przez producenta.  

Buty  łyżwiarskie EVO  

 Wysoka jakość wykonania zapewnia komfortowe dopasowanie i wyjątkową trwałość 

 Lekka skorupa z włókna węglowego zapewnia sztywność i wsparcie 

 Rhenoplastic zintegrowany ze skorupą buta pozwala na cieplne formowanie buta do stopy 

 Wyprofilowanie  buta  pozwala na zwiększenie zakresu ruchu  

 Wzmocniona górna i dolna rzepa  

Termin realizacji całej dostawy do 30.06.2013 r. 

http://evoskate.ca/shop/images/1386/Short-Track-Balde-2.png/


Część V zamówienia: 

Lp. Nazwa asortymentu komplet razem 

1 Kombinezony  nieprzecinalne MAPLE     18 18 

2 Kombinezony  treningowe do short-tracku 20 20 

3 Dresy  sportowe   20 20 

Kombinezony  nieprzecinalne MAPLE     

 

Maksymalne  pełne zabezpieczenie. Bardzo elastyczne, mocne i odporne na cięcia.  
- Włókna Dyneema ® Super.  
- Zaawansowane właściwości elastyczne.  
- Anti Alergiczne  
- regulacja  ciepła i potu  
- Zgodnie z zasadą 1265. ISU 
 
Kombinezony  treningowe do short-tracku 

• materiał ocieplany GAVIA - Super Roubaix® z możliwością sublimacji 
• komfortowa konstrukcja  
• ochraniacz na kolana i piszczel 
• mocny zamek spiralny 
 
Dresy  sportowe      

• konstrukcja komfortowa, sportowa 
• materiał ocieplany GAVIA - Super Roubaix® z opcją sublimacji na panelu bocznym 
• możliwość stosowania materiałów ocieplanych 
• mocne zamki kostkowe lub spiralne 
• spodnie na szelkach dodatkowo rozpinane z przodu 

Termin realizacji całej dostawy do 30.07.2013 r. 

http://www.speedskatingshop.com/resize/domain/speedskatingshop/files/1338883604maple-suit.jpg?w=1024&h=768

