
P U M P  I T
M O D U Ł O W E  T O R Y

P U M P T R A C K



PUMPTRACK

Pumptrack to nowoczesna infrastruktura sportowa o specjalnym kształcie. 

Przeznaczony jest do jazdy na na rowerze, hulajnodze, deskorolce i rolkach. 

Kształt toru umożliwia czerpanie radości z jazdy zarówno dzieciom, 

jak i profesjonalnym sportowcom. Im szybciej poruszamy się po torze, tym jest to

trudniejsze. Specjalnie zaprojektowany przez nas kształt elementów składowych

został skonsultowany z czołowymi zawodnikami oraz trenerami w całej Europie.

Dodatkowo tor został przetestowany przez dzieci i młodzież w różnym wieku

podczas ponad 100 festiwali Kocham Rower, które odbyły się w Polsce i Czechach.



Created b A

Uniwersalna rozrywka, przeznaczona dla osób w każdym wieku

Miejsce spotkań i wymiany doświadczeń

Interdyscyplinarność  (rowery, deskorolki, rolki, hulajnogi)

Sprzyja budowaniu lokalnych społeczności

Unikalne wrażenia płynące z jazdy na torze są doskonałym
motywatorem do podejmowania wysiłku fizycznego

Doskonała infrastruktura do organizacji wydarzeń sportowych

Świetny sposób na urozmaicenie i wzbogacenie
miejskich przestrzeni rekreacyjnych

Obiekt bezpieczny dla użytkowników

Jazda na pumptrack'u to nie tylko trening dla doświadczonych rowerzystów, jest

to również świetna atrakcja dla najmłodszych, którzy bez problemu są w stanie

opanować podstawy jazdy na torze. Dostarcza ona niesamowitej frajdy i niesie ze

sobą wiele korzyści - ćwiczymy refleks, kondycję oraz zmysł równowagi.

ZALETY  TORU  PUMPTRACK



Każdy element pumptrack'u zbudowany jest 

z włókna szklanego oraz drewna, które stanowi

wypełnienie konstrukcji laminowanej. Dzięki temu nasz

tor jest całkowicie odporny na warunki atmosferyczne. 

Zdecydowaliśmy się na zwiększenie szerokości toru 

z 100 cm do 120 cm, co zdecydowanie ułatwiło

korzystanie z toru osobom początkującym. Warstwa

jezdna toru pokryta jest specjalną warstwą

antypoślizgową. Łączenia toru wykonywane są za

pomocą śrub, które zabezpieczamy odpowiednimi

zaślepkami.

Prosty w rozłożeniu / instalacji

Łatwy transport

Możliwa rozbudowa z wykorzystaniem 

Instalacja na każdej płaskiej powierzchni

Możliwość instalacji wewnątrz budynku / sali / hali

Dużo niższe koszty inwestycji w porównaniu 

Minimalne koszty utrzymania

Brak ingerencji w środowisko oraz konieczności
ściągania ciężkiego sprzętu

Brak konieczności posiadania pozwolenia na budowę

posiadanych już elementów 

do asfaltowych pumptrack’ów

Posiadamy certyfikat Instytutu Nadzoru Technicznego.

Nasze pumptracki sa zgodne z normą 

PN-EN 14974:2019-07

Pumptrack
modułowy

CECHY  PRODUKTU :



Opis
techniczny

Pumptrack modułowy zbudowany jest z kilku

rodzajów części, które są ze sobą połączone. Z uwagi

na odpowiedni kształt elementów, możemy stworzyć

tor dopasowany do każdych potrzeb, o dowolnej

długości. Na każdym etapie pomagamy inwestorowi

w doborze układu toru oraz ilości elementów

składowych. Staramy się maksymalnie wykorzystać

potencjał inwestycji i stworzyć małym nakładem

środków jak najlepszą infrastrukturę sportową 

z myślą o jej rozbudowie w przyszłości.

Element skręcający toru, każda część bandy

skręca dokładnie o 15 stopni, co pozwala nam

na łatwy dobór promieni zakrętów. 

Wysokość bandy to 110 cm.

BANDA

Element łączący bandę z muldą. Przejście

wykonane jest w łagodny sposób, który pozwala

na płynny przejazd z elementu rozpędzającego

w zakręt. 

ŁĄCZNIK

Element napędzający toru o wysokości 50 cm lub 40 cm

(zależy od układu toru). Taka wysokość muldy pozwala 

na odpowiednie rozpędzenie się podczas przejazdu kilku

sekcji tych elementów. Szerokość muldy to 120 cm.

MULDA

Element startowy toru oraz przedłużenie muldy.

Nie jest on konieczny podczas instalacji toru. 

STOLIK



Dł . pow . jezdnej : 41 ,60m
Ilość elementów : 39

Dł . pow . jezdnej : 51 ,36m
Ilość elementów : 39

Dł . pow . jezdnej : 40 ,48m 

Ilość elementów : 34

Układy toru

Przedstawiamy Państwu kilka wariantów doboru elementów

składowych toru. Z chęcią pomożemy Państwu w wyborze

odpowiedniego układu biorąc pod uwagę kształt posiadanej

działki oraz możliwości finansowe. 

Zajmujemy się także budową infrastruktury towarzyszącej –

ławki, stojaki na rowery, śmietniki, wiaty, ogrodzenia

i inne elementy uzupełniające kompleks sportowy. 

Do każdego toru opracowujemy regulamin korzystania 

z zainstalowanych przez nas atrakcji.

JEDEN

DWA

TRZY

*podane ceny są cenami netto

KOSZT: 95 000 PLN

KOSZT: 105 000 PLN

KOSZT:  115 000 PLN



CZTERY SZEŚĆ

SIEDEMPIĘĆ

Dł . pow . jezdnej : 45 ,61m
Ilość elementów : 41

Dł . pow . jezdnej : 62 ,24m
Ilość elementów : 44

Dł . pow . jezdnej : 69 ,36m
Ilość elementów : 48

Dł . pow . jezdnej : 96 ,62 m 

Ilość elementów : 76

*podane ceny są cenami netto

KOSZT: 125 000 PLN KOSZT: 150 000 PLN

KOSZT: 219 000 PLNKOSZT: 129 000 PLN



OFERTA  SPECJALNA

Dł . pow . jezdnej : 110 ,72m
Ilość elementów : 82

+ STWÓRZ  WŁASNY  UKŁAD

Dł . pow . jezdnej : 67 ,60m
Ilość elementów : 54

OSIEM DZIEWIĘĆ

W cenie:
Dopasujemy układ elementów do
Państwa terenu i budżetu 

TRANSPORT
INSTALACJA

SZKOLENIE Z MONTAŻU
WSPARCIE POZAKUPOWE DARMOWA KONSULTACJA I WIZUALIZACJA!

*podane ceny są cenami netto
DO KOŃCA MARCA 2022

Dla konfiguracji "osiem"
koszt całkowity poniżej 40 000 €

KOSZT: 159 000 PLN KOSZT: 229 000 PLN



Tor, który powstał dla marki "Kinder+Sport"

został zbudowany w wersji podstawowej

składającej się z 34 elementów, o łącznej

powierzchni jezdnej przekraczającej 40 m.

Pumptrack powstał na potrzeby wydarzeń

organizowanych w ramach działań 

CSR-owych firmy Ferrero. Ważnym więc

było utrzymanie wysokiej wytrzymałości

przy zachowaniu kompaktowych

gabarytów i zarazem niedużej wagi

elementów.

Nasza konstrukcja jest wykorzystana

jako jedna z atrakcji podczas kilkunastu

pikników sportowych dla dzieci

i młodzieży, a także podczas strefy

"Kinder+Sport" na Tour de Pologne.

Na życzenie inwestora przygotowaliśmy

tor w wariancie niebieskim. Kolorystyka

toru miała bezpośrednio nawiązywać

do identyfikacji wizualnej marki.

Wraz z klientem, zaprojektowaliśmy

również dedykowane banery na wymiar,

które mocowane są do konstrukcji toru.

Przykładowe
realizacje

KINDER + SPORT



Inwestycja, którą realizowaliśmy w miejscowości Rzyki jest

połączeniem modułów naszej konstrukcji, z przylegającym

do nich torem asfaltowym. Pozwala to na płynne

przejeżdżanie między jednym a drugim rodzajem

nawierzchni.

Tor, który przygotowaliśmy dla stacji narciarskiej "Czarny

Groń" złożony jest z 51 elementów. Jak w przypadku

wszystkich naszych projektów, konstrukcja w Rzykach

również jest w pełni laminowana, co umożliwiło

inwestorowi jej częściowe zasypanie i utworzenie bardzo

ciekawego wizualnie projektu pumptrack'u.

Założeniem tego projektu jest maksymalna dynamika

układu przy jednoczesnym zachowaniu pełnej płynności

jazdy.

CZARNY GROŃ

Kompleks
rekreacyjno-wypoczynkowy



Jedną z pierwszych naszych realizacji był tor przygotowany na

potrzeby Fundacji Kult i organizowanych przez nią wydarzeń

rowerowych. Pumptrack powstał w w wersji podstawowej, zawierającej

34 elementy.

Bardzo ważnym aspektem tej konstrukcji była jej odporność

na wielokrotne rozkładanie na różnych powierzchniach. Fundacja Kult 

od roku 2015 zorganizowała ponad 100 wydarzeń z udziałem tego toru.

Po złożeniu wszystkie elementy mieszczą się na pakę busa o wielkości

10 palet.

Pumptrack w trakcie użytkowania przez fundację jest bardzo mocno

eksploatowany, gdyż w ramach organizowanych przez nią pikników

rowerowych, na torze przeprowadzane są zajęcia z techniki jazdy.

Fakt, że Fundacja Kult, dalej z niego korzysta jest najlepszym

dowodem na jego wytrzymałość.

Jego budowa, podobnie jak w przypadku wszystkich naszych torów,

pozwala na bezpieczne poruszanie się osób zaawansowanych jak i tych

rozpoczynających jazdę na torze.

FUNDACJA KULT



Pumptrack, który powstał w Bike Park Kasina jest

jedną z najciekawszych inwestycji tego typu w Polsce.

Inwestor zdecydował się na wybudowanie toru, który

łączy w sobie 3 rodzaje nawierzchni - asfaltową,

kamienną oraz kompozytową. 

Cześć modułowa, za którą byliśmy

odpowiedzialni, składa się z 32 elementów.

Są one idealnie dopasowane do

pozostałych części toru.

Inwestor zdecydował się na wybór

produktu PUMP IT, ze względu na

zwiększoną w stosunku do konkurencji

szerokość powierzchni jezdnej oraz

znacznie dłuższą żywotność produktu

(konstrukcja torów PUMP IT jest

całościowo laminowana).

Pumptrack jest doskonałym

uzupełnieniem kompleksu Bike Park

Kasina, którego główną częścią są

trasy rowerowe. Znajduje się on na

Arenie Młodego Rowerzysty, gdzie

młodsi i mniej zaawansowani

miłośnicy jednośladów mogą stawiać

swoje pierwsze kroki w kolarstwie

górskim. Bardziej zaawansowani

rowerzyści korzystają z niego w

ramach rozgrzewki lub treningu.

BIKE PARK KASINA



/pumpitpumptracks

/pump_it_pumptracks

Zapraszamy

do kontaktu

JERZY  MENDREK

jerzy@pumpit.pl

792 547 183

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie

Państwa pytania i doradzimy przy

planowaniu inwestycji.

SOCIAL MEDIA

PREZES  ZARZĄDU  PUMP  IT

https://www.facebook.com/pumpitpumptracks
https://www.instagram.com/pump_it_pumptracks/
https://www.facebook.com/pumpitpumptracks
https://www.instagram.com/pump_it_pumptracks/



