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Pragniemy przewidywać Twoje potrzeby i być zawsze o krok do przodu, aby Cię usatysfakcjonować.
Dlatego przygotowaliśmy katalog na 2014 rok pełen produktów które z łatwością wkroczą w Twoje codzienne życie.
We want to foresee your needs and always be one step ahead to make you satisfied.
That is why we prepared this catalogue for 2014 filled with products that will easily step into your everyday life.

W 2013 roku firma obchodziła 20-to lecie swojego
istnienia. Czas ten obfitował nie tylko w liczne inwestycje
ale również w rozmaite pomysły właścicieli nadające ton
coraz to nowym liniom produktowym.
Aktualnie, zarówno produkty jak i infrastruktura cechują
się nowoczesnym wykonaniem, zgodnym z trendami
pojawiającymi się na światowych rynkach. Jednocześnie
nowe kolekcje dążą do zapewnienia funkcjonalności
umożliwiającej wygodę użytkowania.
Dostosowanie się do potrzeb naszych klientów stanowi
dla nas priorytet, a szeroki asortyment pozwala zaspokoić
potrzeby naszych odbiorców bez względu na porę roku,
zainteresowania czy też wiek.

2

In 2013 the company celebrated its 20th anniversary. This
time was rich in numerous investments as well as various
ideas of the owners, which influenced rapidly growing
production lines.
Currently, both products and facilities are marked with
modern performance which follows up the trends
appearing on the worlds markets. Moreover the collections
aim to ensure functionality which enables comfort in use.
Adaptation to the needs of our clients is a priority, and the
wide range of products enables us to satisfy requirements
of the customer independently of the season, hobby or
the age.

Co nas

wyróżnia
Prosperplast to stabilna, dynamicznie zarządzana firma.
Stawia na nowoczesność, elastyczność i stały rozwój.
Każdego roku oferta firmy powiększa się o kilkanaście
Pozycji asortymentowych.
Rośnie powierzchnia produkcyjna i magazynowa.
Powstają nowe oddziały produkcyjne wyposażone
w nowoczesne, energooszczędne maszyny. Efektem jest
lepszy i tańszy produkt.
I ostatecznie – coraz atrakcyjniejsza oferta.

What is so

special

Prosperplast is a stable, dynamically managed company.
We pay attention to modernity, flexibility and permanent
development. Every year our range of products is wider
of many assortment positions.
Permamently increases the productive and warehouse
area of our company. We build new divisions equipped
with modern, energy-saving machines. As a result
of these actvities we offer Better products at better prices.
3

ochrona środowiska i aspekt ekonomiczny

Recycling:

environmental protection
& economic aspects
4

Produkcja, której surowcem jest plastik (np. pod
postacią polipropylenu), to wbrew obiegowej
opinii technologia przyjazna środowisku.
Kiedy w grę wchodzą nowoczesne, wydajne
maszyny, kiedy zużycie wody jest w całym
procesie produkcji stosunkowo niskie, możemy
śmiało powiedzieć, że DBAMY O ŚRODOWISKO.
Jest z resztą więcej płaszczyzn, na których
możemy realizować ten postulat. Stale
powiększa się paleta produktów z serii ECO,
wytwarzanych z surowców wtórnych. Sposób
pakowania naszych produktów (UNIPACK
system – jeden idealnie wchodzi w drugi)
pozwala na przewożenie dużych ilości jednym
samochodem. To często wielokrotnie redukuje
ilość spalin w powietrzu.

Production that uses plastic as raw material
(such as polypropylene) is, despite what
many believe, an environmentally friendly
technology. When it comes to modern, efficient
machines, and when water consumption in
the whole process is relatively low, we can
definitely say that we C ARE about the
ENVIR ONMENT .

Setki nowych drzew -świerków i buków
rozpoczęło nowe, leśne życie. To efekt naszej
akcji, która w porozumieniu z bielskim
nadleśnictwem
uzupełniła
drzewostan
Skrzycznego. Wierzymy, że podobnie jak
sam Prosperplast jeszcze długo będą służyły
pokoleniom, które przyjdą po nas.

In fact, there are more fields in which we can
implement this postulate. We are constantly
expanding the product range of ECO series,
produced from recycled materials.
The way we pack our products (usually one
packaging fits perfectly into another) allows
us transporting large volumes in one vehicle.
his often causes a multiple reduction of the
amount of exhaust gas in the atmosphere.

Hundreds of new trees – spruces and beeches
have begun their new forest life. This is the result
of our action, thanks to which, in agreement
with the forest inspectorate in Bielsko-Biała, the
tree stand of Skrzyczne has been replenished.
We believe that like Prosperplast itself they will
serve generations to come after us for a long
time.
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colours:

BOBO
łopata / shovel

200

Ǝ

880 mm

Ǝ

Mała, lekka łopata dla dzieci. Przyjazny
kształt. Zastosowanie wielosezonowe.
A small lightweight spade for children.
Friendly shape. Multi-season use.

250

ILO1

14045

5905197140452

250

200

880

~293

Ǝ

colours:

BOBO comfort
łopata / shovel

200

Ǝ

900 mm

Ǝ

Lekka i mocna łopata dla dzieci z wygodnym
uchwytem. Pogodne, przyciągające uwagę kolory.
Zimą do śniegu, latem do piasku.
A light and strong spade with a comfortable handle
for use by children. Cheerful and attention-drawing
colours. For snow in winter, for sand in summer.

250

12

Ǝ

ILO2

14046

5905197140469

250

200

900

~306

colours:

BOBO comfort alu
łopata / shovel

200

Ǝ

900 mm

Ǝ

Najlżejsza z łopat dla dzieci. Jednocześnie, dzięki
aluminiowemu sztylowi – wyjątkowo wytrzymała
i estetyczna. Przeznaczenie: śnieg lub piasek.
The lightest shovel for children. Thanks to the
aluminium handle, it is also extremely durable
and aesthetic. Designed for snow or sand.

250

ILO2A

14038

5905197140384

250

200

900

~265

Ǝ
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colours:

IGLOO
łopata / shovel

220

Ǝ

900 mm

Ǝ

Łopata dla dzieci. Służy przede wszystkim
do zabawy, jednak jej kształt i wytrzymałość
kwalifikują ją również do całkiem wydajnej pracy.
A shovel for children. Designed, above all, for play.
However, considering the shape and the strength
of this shovel it can also be used for quite efficient

290

ILM1 14047 5905197140476 290

220 900 ~359

Ǝ

colours:

IGLOO comfort
łopata / shovel

220

Ǝ

940 mm

Ǝ

Doskonałe cechy popularnej Igloo i przyjazne kolory
oraz dodatkowo komfortowy uchwyt.
To zabawa, ale również pierwsza samodzielna praca.
The fine features of the popular Igloo, friendly colours
and, additionally, a comfortable handle. Just for play
but also for learning how to work independently.

290

14

Ǝ

ILM2 14048 5905197140483 290

220 940 ~421

colours:

IGLOO comfort alu
łopata / shovel

220

Ǝ

940 mm

Ǝ

Większa z łopat adresowanych do dzieci
z aluminiowym sztylem. Doskonały towarzysz
terenowych zabaw latem i zimą.
The larger of the shovels for children with
an aluminium handle. An excellent companion
for outdoor fun during summer and winter.

290

ILM2A 14037 5905197140377 290

220 940 ~347

Ǝ
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colours:

SNOWBOARD S

680 mm

Mała deska snowboardowa odpowiednio wyprofilowana,
z ryflowanym, antypoślizgowym miejscem na buty zapewnia
świetną zabawę niezależnie od płci i wieku.
A small snowboard, properly shaped, with a grooved,
non-slip area for boots. Great fun for girls and boys both,
regardless of age.

Ǝ

ślizg / slide

200

16

Ǝ

ISNOB 19086

5905197190860

680

200

35

~471

colours:

FREE
ślizg / slide

465 mm

Ǝ

Free to rozpoznawalny kształt
popularnego „jabłka”, sprawdzona
kolorystyka i wysoka odporność.
Free means a distinctive popular
apple-shape, well-tried colours
and high hardness.

335

ISF

19019

5905197190198

335

465

~138

Ǝ
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colours:

KID
ślizg / slide

520 mm

Ǝ

Wypróbowana forma, głęboki
profil, wyśmienita zabawa.
Tried-and-tested form,
deep profile, splendid fun.

335

18

Ǝ

ISG

19020

5905197190204

335

520

~188

colours:

KID 2
ślizg / slide

500 mm

Ǝ

Nowoczesne uzupełnienie owocowej „zabawy”.
Zwraca uwagę gruszkowaty kształt i głębokie
ugięcie grzbietu. Duża prędkość.
A modern supplement to the fruit „fun”.
The pear shape and the deep bending
of the ridge attract attention. High speed.

360

ISG2

19022

5905197190228

360

500

~224

Ǝ
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colours:

BIG M
ślizg / slide

780 mm

Ǝ

Mniejszy z serii BIG. Niemal identyczne
proporcje. Jest lekki, bardzo poręczny.
Do tego szybki i elegancki.
The smaller of the BIG series.
Almost identical proportions. It is light and
very handy, as well as quick and elegant.

600

20

Ǝ

ISDM

19016

5905197190167

780

600

150

~1109

colours:

BIG
ślizg / slide

940 mm

Ǝ

Duży ślizg o futurystycznym kształcie.
Wytrzymały, zapewnia świetną zabawę.
Kolorowa linka w komplecie.
A big tough runner with a futuristic
shape. Great fun! A colourful rope
is included in the set.

700

ISDS

19023

5905197190235

940

700

150

~1357

Ǝ
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colours:

SPEED S
ślizg / slide

560 mm

Ǝ

Nieduża powierzchnia, uchwyty
i kształt talerza to świetna zabawa
dla dużych i małych.
A small surface area. The grips
and shape of the plate mean great
fun for big and small.

560

ISTO

19013

5905197190136

560

560

70

~ 528

Ǝ

colours:

SPEED M
ślizg / slide

600 mm

Ǝ

Nieco wieksza powierzchnia.
Talerz od spodu zaopatrzony w bruzdy
ułatwiające sterowanie.
A slightly larger area.
The bottom of the plate has
grooves for easier control.

600

22

Ǝ

ISTM

19015

5905197190150

600

600

90

~590

colours:

SPEED
ślizg / slide

665 mm

Ǝ

Doskonały ślizg dla dzieci i dorosłych.
Okrągły kształt gwarantuje wyśmienitą
zabawę na stoku.
An excellent runner for children and
adults. The round shape guarantees
splendid fun on the slope.

665

ISTL

19025

5905197190259

665

665

130

~897

Ǝ
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colours:

SNOW
sanki / sledge

870 mm

Ǝ

Doskonałe, głębokie sanki z lekko
podniesionym siedzeniem.
W komplecie z kolorową linką.
An excellent deep sledge with
a slightly raised seat. A colourful rope
is included in the set.

370

ISAN

19024

5905197190242

370

870

150

~1198

Ǝ

colours:

RACE
sanki / sledge

870 mm

Ǝ

Głębokie sanki z dźwigniami do hamowania
i sterowania. Szybkie i piękne. Dodatkowo
w komplecie kolorowa linka.
A deep sledge with brake and manual
control levers. Fast and beautiful. A colourful
rope is additionally included in the set.

400

24

Ǝ

ISRC

19026

5905197190266

400

870

180

~1297

colours:

HORNET
sanki / sledge

800 mm

Ǝ

Niewielkie sanki o świetnych właściwościach
jezdnych. Hamulce pozwalają w prosty
sposób kontrolować tor jazdy.
A small sled with excellent ridability.
The brakes allow for easy control
of direction.

400

ISRHOR 19014

5905197190143

800

400

115

~964

Ǝ
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colours:

BULLET
sanki / sledge

1025 mm

Ǝ

Lekkie sanki o opływowym, wyścigowym
kształcie. Płozy zaprojektowane w sposób,
który pozwala na szybką ale pewną jazdę.
A lightweight sled with an aerodynamic,
racing shape. The runners are designed
to allow a fast but safe ride.

400

26

Ǝ

ISP

19080

5905197190808

1025

400

230

~2622

colours:

BULLET control
sanki / sledge

1025 mm

Ǝ

Sanki BULLET wyposażone w płozę sterującą
z kierownicą. Doskonałe właściwości jezdne
i niemal wyczynowa przyjemność.
A sled equipped with a steering runner
with handle. Excellent ridability and an
almost high-performance pleasure.

400

ISPC

19082

5905197190822

1025

400

450

~3523

Ǝ
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colours:

TATRA
sanki / sledge

1090 mm

Ǝ

Piękne sanki o sportowym charakterze.
Są stabilne, z dobrym poślizgiem. Wyposażone
dodatkowo w rączkę ze sznurkiem.
A beautiful sled with a sporty character.
Stable, with a good glide. Also equipped
with a handle with a cord.

400

28

Ǝ

IST

19084

5905197190846

1090

400

310

~2995

TATRA

BULLET control

BULLET

dedicated to:

colours:

SEAT 1
siodełko / chair

265 mm

Ǝ

Siedzisko dla najmłodszych. Bezpieczne
i wygodne. Możliwość zamocowania
we wskazanych typach sanek.
A seat for children. Safe and comfortable.
Can be mounted on the types
of sled indicated.

300

ISEAT1 19093

5905197190938

430

300

265

~776

Ǝ

29

colours:

LITTLE BEETLE
sanki / sledge

790 mm

Ǝ

Klasyczne, metalowe sanki dla dzieci i młodzieży
z wygodnym siedziskiem. Lekkie i wytrzymałe.
Dołączona kolorowa linka z rączką.
Classic design metal sledges with a comfortable seat.
Perfect for children and teenagers. They are lightweight
and durable with a colourful string ended with handle.

ISMB

370

30

Ǝ

14273

5905197142739

790

370

230

~3168

colours:

LITTLE BEETLE seat
sanki / sledge

790 mm

Ǝ

Klasyczne, metalowe sanki wyposażone
w oparcie dla najmłodszych użytkowników.
Dołączona kolorowa linka z rączką.
Metal sledges in classic design equipped with seat
back perfect for the youngest users. It comes
with a colourful string ended with handle.

ISMBS 14269

370

5905197142692

790

370

~430 ~3915

Ǝ
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Podwójne ścianki, lekka
sprężysta konstrukcja,
„miękkie” krawędzie
i ergonomiczna linia wpływają
na komfort użytkowania.

Strengthened surface,
light resilient form, soft edges
and ergonomic line make it very
comfortable during the usage.

32

colours:

LITTLE SEAL
sanki / sledge

860 mm

Ǝ

Mocne i szybkie sanki. Spody okute stalowymi płozami.
W komplecie wygodna rączka i sznurek. Przód sanek
przypomina sympatyczną mordkę małej foki.
A strong, fast sled. The bottoms are fitted with steel
runners. Includes a convenient handle and cord.
The front of the sled suggests the face of a small seal.

460

ISBSEAL 19017

5905197190174

860

460

250

~2561

Ǝ
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ZIGI-ZET
sanki / sledge

913 mm

Ǝ

Nowa wyróżniająca się generacja sanek o lekkiej, sprężystej
konstrukcji. „Miękkie” krawędzie i rasowa, sportowa linia wpływają
na komfort użytkowania. W komplecie z kolorową linką.
A new sledge generation of light design.
Safe edges, sport line and colourful string
are additional benefits of this model.

449

ISZG

14270

5905197142708

913

449

291

L

Ǝ

colours:

ZIGI-ZET stering
sanki / sledge

913 mm

Ǝ

Piękna linia, sportowe akcenty, dynamiczna
jazda. Wiatr we włosach i ta prędkość!
Dodatkowo w komplecie kolorowa linka.
Elegant design with sporty look elements.
Speed, dynamics and pleasure!
A colorful string are included.

449

34

Ǝ

ISZGS

14271

5905197142715

913

449

362

L

colours:

ZIGI-ZET control

913 mm

W wersji wyposażonej w płozę sterowaną za pomocą kierownicy,
połączono w oryginalny sposób styl, funkcjonalność
i przyjemność jazdy. Dodatkowo w komplecie kolorowa linka.
Style, functionality and fun of sliding joined
together in this version of sledges equipped
with runner with steering wheel and colorful string.

Ǝ

sanki / sledge

449

ISZGC

14272

5905197142722

913

449

362

L

Ǝ
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colours:

SNOW TRAIN
ślizg / slide

1100 mm

Ǝ

Te sanki zostały zaprojektowane w taki sposób,
by zjazdy były szybsze i jednocześnie komfortowe.
W komplecie sznurek z uchwytem.
A sled designed to slide faster and yet
still be comfortable. Includes a cord
with a handle.

400

ISBST

19091

5905197190914

1100

400

145

~2484

Ǝ

colours:

SNOW TRAIN control
ślizg / slide

1100 mm

Ǝ

To SNOW TRAIN z centralnie zamocowanym, stalowym
elementem sterującym. Pozwala hamować i wpływać
na kierunek jazdy. W komplecie sznurek z uchwytem.
A SNOW TRAIN with a centrally mounted steel
steering element. Allows braking and changes
of direction. Includes a cord with a handle.

400

36

Ǝ

ISBSTC 19092

5905197190921

1100

400 145/280~2920

colours:

CRAZY RUN
ślizg / slide

580 mm

Ǝ

Ślizg wyposażony w ruchomą rączkę.
Dzięki technologii, w jakiej został wykonany
pozwala na bardziej „miękką” i komfortową jazdę.
A sled fitted with a movable handle.
Thanks to the production technology, it provides
a ‚softer’ and more comfortable ride.

350

ISBRUN 19018

5905197190181

580

350

85

~889

Ǝ
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colours:

F1

800 mm

Lekka i intrygująca forma tego śnieżnego pojazdu przekłada
się na jego użytkowanie. Najmłodsi trzymając kierownicę
czują się pewnie. W komplecie sznurek z uchwytem.
The light and intriguing shape of this snow vehicle translates
into the experience of using it. The very youngest can feel
safe holding the steering handle. Includes a cord with a grip.

Ǝ

sanki / sledge

500

38

Ǝ

ISBFER 19087

5905197190877

800

500

450

~3000

colours:

F1 control
sanki / sledge

800 mm

Ǝ

Wersja F1 wyposażona w sterowaną płozę zmienia
ten prosty pojazd w efektowny skibob. Konstrukcja
i proporcje zapewniają doskonałą zabawę
A version of the F1 equipped with a steered
runner, making this sled a fun skibob. The design
and proportions provide excellent entertainment.

500

ISBFERC 19088

5905197190884

910

500

450

~3884

Ǝ
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colours:

JEPP
sanki / sledge

800 mm

Ǝ

Terenowy charakter tego śnieżnego jeździka poza
walorami estetycznymi daje wszechstronne możliwości
zimowej zabawy tak dzieciom jak i rodzicom.
The off-road nature of this snow vehicle offers,
even beyond its aesthetic values, enormous potential
for winter fun for both children and parents.

520

40

Ǝ

ISBJEPP

19089

5905197190891

800

520

445 ~4421

colours:

JEPP control
sanki / sledge

890 mm

Ǝ

JEPP z płozą sterowaną za pomocą bezpiecznej
kierownicy daje najmłodszym możliwość
fantastycznych, skibobowych wyczynów.
A JEPP with a runner steered using a safe
handle, giving the very youngest the opportunity
to perform fantastic skibobbing feats.

520

ISBJEPPC

19090

5905197190907

890

520

445 ~5080

Ǝ
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