
PODIA SPORTOWE CREATORIA (2021) 
 
 

Podia jednolite 

(nie składane) 

 
 

1. NOVA 250x80x60 

Wymiar całkowity: 2500x800x600mm (dł. x szer. x wys.). 
Wymiar stopnicy: 770x800mm (dł. x szer. x wys.). 
Powierzchnia stopnic: 1,92m2 
Materiał: PCV, płyta meblowa, sklejka, inne. 
Podium nie składane 

 

2. 250x60x54 

Wymiar całkowity: 2500x600x540mm (dł. x szer. x wys.). 
Wymiar stopnicy: 800x600mm (dł. x szer. x wys.). 
Powierzchnia stopnic: 1,44m2 
Materiał: PCV, płyta meblowa, sklejka, inne. 

 
Podium nie składane 

 

3. 200x50x50 

Wymiar całkowity: 2000x500x500mm (dł. x szer. x wys.). 
Wymiar stopnicy: 600x500mm (dł. x szer. x wys.). 
Powierzchnia stopnic: 0,97m2 
Materiał: PCV, płyta meblowa, sklejka, inne. 
Podium nie składane 

 

 

Podia Modułowe 

(składane lub nie składane) 

 

4. 150x50 (x3) 

Wymiar całkowity po połączeniu: 4500x500x600mm (dł. x szer. x wys.). 
Wymiar stopnicy: 1; 1500x500x600mm, 2; 1500x500x450mm, 3; 1500x500x400mm (dł. x szer. x wys.). 
Powierzchnia stopnic: 2,25m2 
Materiał: PCV, płyta meblowa, sklejka, inne. 
Podium nie składane lub składane 

 

5. 120x80 (x3) 

Wymiar całkowity po połączeniu: 3600x800x600mm (dł. x szer. x wys.). 
Wymiar stopnicy: 1; 1200x800x600mm, 2; 1200x800x450mm, 3; 1200x800x400mm (dł. x szer. x wys.). 
Powierzchnia stopnic: 2,88m2 
Materiał: PCV, płyta meblowa, sklejka, inne. 
Podium nie składane lub składane 



 

6. 100x100 (x3) 

Wymiar całkowity po połączeniu: 3000x1000x600mm (dł. x szer. x wys.). 
Wymiar stopnicy: 1; 1000x1000x600mm, 2; 1000x1000x450mm, 3; 1000x1000x400mm (dł. x szer. x wys.). 
Powierzchnia stopnic: 3,0m2 
Materiał: PCV, płyta meblowa, sklejka, inne. 
Podium nie składane lub składane 

 

7. 100x50 (x3) 

Wymiar całkowity po połączeniu: 3000x500x600mm (dł. x szer. x wys.). 
Wymiar stopnicy: 1; 1000x500x600mm, 2; 1000x500x450mm, 3; 1000x500x400mm (dł. x szer. x wys.). 
Powierzchnia stopnic: 1,5m2 
Materiał: PCV, płyta meblowa, sklejka, inne. 
Podium nie składane lub składane 

 

8. 90x60 (x3) 

Wymiar całkowity po połączeniu: 2700x600x600mm (dł. x szer. x wys.). 
Wymiar stopnicy: 1; 900x600x600mm, 2; 900x600x450mm, 3; 600x600x400mm (dł. x szer. x wys.). 
Powierzchnia stopnic: 1,62m2 
Materiał: PCV, płyta meblowa, sklejka, inne. 
Podium nie składane lub składane 

 
 

9. 70x70 (x3) 

Wymiar całkowity po połączeniu: 2100x700x600mm (dł. x szer. x wys.). 
Wymiar stopnicy: 1; 700x700x600mm, 2; 700x700x450mm, 3; 700x700x400mm (dł. x szer. x wys.). 
Powierzchnia stopnic: 1,47m2 
Materiał: PCV, płyta meblowa, sklejka, inne. 
Podium nie składane lub składane 

 

10. 50x50 (x3) 

Wymiar całkowity po połączeniu: 1500x500x500mm (dł. x szer. x wys.). 
Wymiar stopnicy: 1; 500x500x500mm, 2; 500x500x400mm, 3; 500x500x350mm (dł. x szer. x wys.). 
Powierzchnia stopnic: 0,75m2 
Materiał: PCV, płyta meblowa, sklejka, inne. 
Podium nie składane. 

 

11. Okrągłe 120 (x3) 

Wymiar stopnicy: 1; 1200x600mm, 2; 1200x450mm, 3; 1200x400mm (średnica x wys.). 
Powierzchnia stopnic: 3,39m2 
Materiał: PCV, płyta meblowa, sklejka, inne. 
Podium nie składane. 

 

12. Olimpijskie 250x120 (x3) 

Wymiar całkowity po połączeniu: 7500x1200x750mm (dł. x szer. x wys.). 
Wymiar stopnicy: 1; 2500x1200x750mm, 2; 2500x1200x550mm, 3; 2500x1200x450mm (dł. x szer. x wys.). 
Powierzchnia stopnic: 9,0m2 
Materiał: PCV, płyta meblowa, sklejka, inne. 
Podium nie składane. 

 



 

13. Treningowe (skrzynia plyometryczna) 60x60 (x3) 

Wymiar całkowity po połączeniu w podium: 1800x600x600mm (dł. x szer. x wys.). 
Wymiar stopnicy: 1; 600x600x450mm, 2; 600x600x300mm, 3; 600x600x150mm (dł. x szer. x wys.). 
Powierzchnia stopnic: 1,08m2 
Materiał: PCV, płyta meblowa, sklejka, inne. 
Podium nie składane. 

 

14. Bandy 250 (x3) 

Wymiar całkowity po połączeniu: 7500x500x250mm (dł. x szer. x wys.). 
Wymiar band: 1; 2500x250x500mm, 2; 2500x250x400mm, 3; 2500x250x350mm (dł. x szer. x wys.). 
Podium nie składane. 

 

15. SPORTIVO 120x60 (x3) 

Wymiar całkowity po połączeniu: 3900x600x600mm (dł. x szer. x wys.). 
Wymiar stopnicy: 1; 1200x600x600mm, 2; 1200x560x450mm, 3; 1200x560x400mm (dł. x szer. x wys.). 
Powierzchnia stopnic: 2,16m2 
Materiał: PCV, płyta meblowa, sklejka, inne. 
Podium nie składane. 

 

16. 200x60 (x3) 

Wymiar całkowity po połączeniu: 6000x600x600mm (dł. x szer. x wys.). 
Wymiar stopnicy: 1; 2000x600x600mm, 2; 2000x600x450mm, 3; 2000x600x400mm (dł. x szer. x wys.). 
Powierzchnia stopnic: 3,6m2 
Materiał: PCV, płyta meblowa, sklejka, inne. 
Podium nie składane lub składane 

 

17. 200x120 (x3) 

Wymiar całkowity po połączeniu: 60001200x600mm (dł. x szer. x wys.). 
Wymiar stopnicy: 1; 2000x1200x600mm, 2; 2000x1200x450mm, 3; 2000x1200x400mm (dł. x szer. x wys.). 
Powierzchnia stopnic: 7,2m2 
Materiał: PCV, płyta meblowa, sklejka, inne. 
Podium nie składane lub składane 

 

18. 250x50 (x3) 

Wymiar całkowity po połączeniu: 7500x500x600mm (dł. x szer. x wys.). 
Wymiar stopnicy: 1; 2500x500x600mm, 2; 2500x500x450mm, 3; 2500x500x400mm (dł. x szer. x wys.). 
Powierzchnia stopnic: 3,75m2 
Materiał: PCV, płyta meblowa, sklejka, inne. 
Podium nie składane lub składane 

 

19. 120x120 (x3) 

Wymiar całkowity po połączeniu: 3000x1000x600mm (dł. x szer. x wys.). 
Wymiar stopnicy: 1; 1000x1000x600mm, 2; 1000x1000x450mm, 3; 1000x1000x400mm (dł. x szer. x wys.). 
Powierzchnia stopnic: 4,32m2 
Materiał: PCV, płyta meblowa, sklejka, inne. 
Podium nie składane lub składane 

 

 



Standard wyposażenia: 
 
Większość modeli jest w pełni rozbieralna, czyli można w przyszłości zamówić np. uszkodzony element. Dostawa 
podiów jest realizowana na paletach euro lub dedykowanych wraz z zabezpieczeniem w postaci płyt mdf.  
Dla zamówień hurtowych przygotowujemy zestawy montażowe w opakowaniach kartonowych do samodzielnego 
montażu. 
 
Na stopnicach standardowo stosujemy homologowaną gumę ryflowaną antypoślizgową o strukturze piramidki o 
grubości 2,5mm w kolorze czarnym lub szarym klejoną i oklejaną. Na życzenie również inne wykładziny gumowe, 
materiałowe, maty gumowe, mikroguma kolorowa, silikon lub folia antypoślizgowa. 
 
Uchwyty na dłonie wyklejone okleiną elastyczna w kolorze czarnym. W cenie również oznaczenia 1,2 i 3 w  dowolnym 
stylu oraz do 3 logotypów na 1 stronie podium zgodnie z projektem zadrukowane technologią druku UV. Standardowy 
kolor podiów to biel dla płyty oraz PCV. Podnóżki plastikowe 4szt -długie na 1 stopień nabijane, plastikowe. 
 

Dodatkowe informacje: 
 
Inne wymiary, proporcje lub kształty podiów na indywidualne zamówienie - ceny proporcjonalne do powyższych opcji. 
Możliwe zaokrąglenia krawędzi, inne bryły, podświetlenia elementów lub całych powierzchni, dodatkowo ścianki 
reklamowe, schodki, bandy, etc. 
 
Druk na całej powierzchni wyceniamy zgodnie z projektem oraz obszarem zadruku jak również materiałem bazowym 
(pcv lub płyta). Możliwość uzyskania dowolnego koloru lub grafiki na 100% powierzchni włącznie ze stopnicami w cenie 
60zł netto/m2. Dowolne kolory płyt, tekstury oraz jakość powierzchni, od matowej do połysku na płycie akrylowej. 
Podia składane są ciężkie podczas przenoszenia 3 modułów naraz i mają zastosowanie tylko do zmniejszenia 
przestrzeni nad podium podczas transportu lub przechowywania.  
 
Wykonujemy również podia multimedialne, podświetlane fronty, etc. Każde podium może mieć dowolnej długości 
nóżki lub kółka za dopłatą. Podia jednolite oraz NOVA  występują w różnych proporcjach (na stronie www.creatoria.pl 
jest kilka przykładów). Dodatkowo koszt specjalnej wykładziny gumowej grubej oraz kątowników, wzmocnień i 
otworów odprowadzających wodę ze stopionego śniegu (tylko dla wersji PCV), przykład: 660 zł netto dla wersji 120x80. 

 
 
 

Creatoria, ul. Chabrowa 43, 25-224 Kielce 
tel. 504121510, www.creatoria.pl, email:baza@creatoria.pl 

www.sport-podium.com 
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Wzory podiów chronione są znakiem patentowym Creatoria. 
 


