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SPORTO INVENTORIAUS IR TRENIRUOKLIŲ 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. PIRKIMO OBJEKTAS 

 

1. Oro dviratis – 2 vnt. 

2. Kardio treniruokliai: 

2.1. Bėgimo takeliai - 2 vnt. 

2.2. Dviratis treniruoklis – 1 vnt. 

3. Jėgos treniruokliai: treniruokliai turi galimybę nuolatos koreguoti vartotojo padėtį.  

3.1. Vertikalios traukos treniruoklis – 1 vnt. 

3.2. Pečių preso treniruoklis – 1 vnt. 

3.3. Kojų lenkimo gulint treniruoklis – 1 vnt. 

3.4. Kojų tiesimo treniruoklis – 1 vnt. 

3.5. Kryžminės traukos treniruoklis – 1 vnt. 

3.6. Staklės kojų presui kampu – 1 vnt. 

4. Laisvi svoriai: 

4.1. Staklės kojų presui kampu – 1 vnt. 

4.2. RACK/SMITH Machine in one unit – 1 vnt. 

4.3. Standing bicepsų suolas - 1 vnt. 

4.4. Plokščias suoliukas – 1 vnt. 

4.5. Universalus suoliukas – 2 vnt. 

4.6. Olimpinis suoliukas kampu - 1 vnt. 

4.7. Olimpinis suoliukas neigiamu kampu – 1 vnt. 

4.8. Suoliukas nugarai – 2 vnt. 

4.9. Reguliuojamas plokščias/su neigiamu kampu suoliukas – 1 vnt. 

4.10. 1-10 kg svorių paletė - 1 vnt. 

4.11. 12,5-35 kg svorių paletė - 1 vnt. 

4.12. 10 porų, 2 aukštų svorių stovas su loveliu 

4.13. Giros (svarsčiai)  

4.14. 600 kg olimpinių diskų paletė 

5. Štangos ir užraktai 

5.1. Štangos– 3 vnt. 

5.2. Lankstytos štangos – 1 vnt. 

5.3. Štangų užraktai – 4 vnt. 

 

2. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA IR TERMINAI, BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Prekių pristatymo vieta - Vilnius 

Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 120  kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos. 

Pristatomos prekės turi būti sertifikuotos (kartu su prekėmis pateikiami sertifikatai bei naudojimo 

instrukcijos lietuvių ir/ arba anglų kalba). 

Kartu su pristatomomis prekėmis pateikiama ir PVM sąskaita faktūra bei pasirašomas prekių 

priėmimo perdavimo aktas. 

Už prekes bus taikomas išankstinis apmokėjimas. 

Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos 

kiekvienai prekei atskirai. 

Jei pateikiamos lygiavertės prekės, kartu pateikiami tai įrodantys dokumentai (sertifikatai/ prekių 

techninės charakteristikos/ aprašymai/ naudojimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalba). 

 

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
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Reikalavimai sporto inventoriui ir treniruokliams: 

 

 

1. Oro dviratis - Stacionarus dviratis treniruotėms, skirtas minti tiek rankų tiek kojų pagalba. 

 

Nr. Reikalaujami techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo 

tiekėjas) 

Pastabos 

1.1. Maksimalus naudotojo svoris – 

ne mažiau 160 Kg 

Max user weight 160 kg Octane 

Fitness/USA 

1.2.  68,58 cm ventiliatorius 

(“priekinis ratas”) 

Performace Fan 26 blades front wheel 

(68,58 cm) 

 
1.3. Pagamintas iš medžiagos 

atsparios prakaitui 

(nesugerianti prakaito 

medžiaga) 

Progressive wind resistance, quick 

transition from sprints to stops 

 

1.4. Programuojama konsolė 

rodanti atstumą 

Miles and Kilometers target programs  

1.5. Programuojama konsolė 

rodanti kalorijas 

Calorie target programs  

1.6. Programuojama konsolė 

rodanti širdies ritmą 

Polar wireless heart rate compatible  

1.7. Programuojama konsolė 

rodanti treniruotės laiką 

Time target program  

1.8. Galimybė baigus treniruotę 

pažiūrėti treniruotės laiką 

(bendras ir tarpinis)  

Tracking your performance using 

Console navigating technology 

 

1.9. Galimybė baigus treniruotę 

pažiūrėti mynimo greitį. 

Possibility to track performance in 

speed 

 

1.10. Galimybė baigus treniruotę 

pažiūrėti RPM 

Possibility to track performance in RPM  

1.11. Galimybė baigus treniruotę 

pažiūrėti vatus 

Possibility to track performance in watts  

1.12. Galimybė baigus treniruotę 

pažiūrėti treniruotės metu 

sudegintas kalorijas 

Possibility to track performance in 

calories 

 

1.13. Galimybė baigus treniruotę 

pažiūrėti širdies susitraukimų 

dažnį treniruotės metu 

Possibility to track performance in heart 

rate 

 

1.14. Garantija ne mažiau 3 metai. 3 years  

 

 

 

2. Kardio treniruokliai: 

 

2.1. Bėgimo takeliai 

 

Nr. Reikalaujami 

techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo 

tiekėjas) 

Pastabos 
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2.1.1 Treniruoklio 

bendras svoris ne 

daugiau kaip 206 

kg. 

Product weight 207 kg IMPULSE (China) 

2.1.2  Darbinis paviršius – 

150-152 x 53-56 cm 

Running Surface 152 x 56 cm 

 
 

 

2.1.3  Belt Thickness 3,3 mm  

2.1.4 Plotis – 79-88 cm Width 88 cm  

2.1.5 Ilgis – 203-208 cm Length 208 cm  

2.1.6 Aukštis – 150-152 

cm 

Height 151 cm  

2.1.7 Patogios LED 

konsolės ir 

klaviatūros 

funkcijos; 

slenkantis 

pranešimų ekranas; 

galimybė nustatyti 

vartotojo konkrečias 

treniruotes 

programas, 

specialus širdies 

ritmo ekranas; 

laikiklis 

aksesuarams 

User-friendly LED console and 

keypad feature a large service 

scrolling message window, user-

specific workout programs, a 

dedicated heart rate display, Built in 

Polar ® telemetry and 2 Bottle and 

Ipad/Phone/Magazine holders 

 

2.1.8 15% maksimalus 

pakėlimo kampas; 

didžiausias 

maksimalus bėgimo 

greitis iki 20 km/h 

15% max incline, 25 km/h max 

speed 

 

2.1.9  One touch buttons 2%,5%,8% 

(incline), 3,6,9 (Speed) 

 

2.1.10 Turi būti 53-56 cm 

pločio bėgimo 

diržas 

56 wide running surface  

2.1.11 Turi būti 20-25 cm 

treniruoklio 

užlipimo aukštis 

21,8 cm step-up height  

2.1.12 Vartotojo svoris 50-

240 kg 

User weight capacity 200 kg  

2.1.13  Reversable 1” Deck, Self-

lubricating belt for improving 

exercise comfort 
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Nr. Techniniai privalumai Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo 

tiekėjas) 

Pastabos 

2.1.14 Trisluoksnė pakabos sistema, 

užtikrinanti geresnę smūgio 

absorbciją 

Pulflex® commercial Suspension 

System 

 

2.1.15 Ne mažiau kaip 3 HP min 

(nenaudojant maksimalios 

galios) kintamosios srovės 

variklis 

4 HP AC motor, peak 6 HP  

2.1.16 Galimybė parinkti treniruočių 

programą su skirtingu 

intensyvumu, reljefu ir 

ištvermės lygiais. 

Multiply workout programs with 

varying intensity, relief and endurance 

levels 

 

2.1.17  3-speed level fan  

 

 

 

 

 

2.2. Dviratis treniruoklis 

 

Nr. Reikalaujami techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo 

tiekėjas) 

Pastabos 

2.2.1  Patogi konsolė ir klaviatūra 

turi turėti didelį slinkimo 

pranešimų langą, pritaikytą 

vartotojui bei treniruočių 

programas, įskaitant 

motyvacinį takelį, specialų 

širdies ritmo rodymą 

User-friendly console and keypad 

feature a large scrolling message 

window, user-specific workout 

programs including a motivational 

track, a dedicated heart rate display 

 

IMPULSE 

(China) 

2.2.2  20 Resistance levels 

 
 

 

2.2.3  350W resistance brake power  

2.2.4  Oversized dual-sided pedals with 

integrated straps and oversized cranks 

enhance durability and accommodate 

various users 

 

2.2.5 Turi būti porankiai, kuri 

palengvintų pečių įtampą ir 

leistų labiau atpalaiduoti 

laikyseną treniruotės metu 

Armrests alleviate tension in the 

shoulders and allow for a more 

relaxed posture 

 

2.2.6  Ergonomic dual position handlebars 

integrated with two heart rate 

telemetry contacts  
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2.2.7  Watts, speed and time, calories, 
calories/hour, METS, RPM, distance, 
course profile,heart rate, heart rate 
tracking, 1/4 mile or 400 
completedmeters motivational track, 
laps 
 

 

  6 pre-set pragrams, 3 HRC programs,2 
custom programs, and quick start 
 

 

  Walk-through design, ratcheting easy 
seat adjust, accessory tray and bottle 
holder 
 

 

2.2.8 Vartotojo svoris 50-160 kg User weight capacity of 160 kg  

2.2.9 Lengvas aliuminio rėmas, 

maksimaliai apsaugantis 

nuo korozijos 

2-step powder coating frame with 

rust-resistance undercoat 

 

 

 

Nr. Techniniai privalumai Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo 

tiekėjas) 

Pastabos 

2.2.10 Dinaminis širdies ritmo 

matuoklis, kurio pagalba 

reguliuojamas treniruotės 

intensyvumo lygis bei 

intervalai pagal vartotojo 

širdies ritmą  

A dedicated heart rate display, 

Contacts and Polar® telemetry 

 

 

 

3. Jėgos treniruokliai. 

Treniruokliai turi turėti galimybę nuolatos koreguoti vartotojo padėtį.  

 

3.1. Vertikalios traukos treniruoklis 

Treniruoklis su laisvai kabančiomis, prisitaikančiomis prie vartotojo rankenomis, bei geriau 

suaktyvinantis neįtvirtintus pagrindinius liemens raumenis pratimo atlikimo metu. 

 

Nr. Reikalaujami 

techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo tiekėjas) Pastabos 

3.1.1  • IFI Certified, for use to invalids and disabled 

people 

 

INDIGO (UK) 

3.1.2   Colour contrasted seat oversized to add stability and 

comfort 

 
3.1.3  Raised weight stack  

3.1.4  2kg start weight  

3.1.5  Step up platform  

3.1.6  Height adjustable leg clamp  
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3.1.7  Rubber molded raised and coloured weight number, 

range limiter & back adjustment decals 

 

3.1.8  Single handed adjustment of thigh roller pad  

3.1.9  Seat adjustable weight stack  

3.1.10  Foldaway seat for wheelchair access  

3.1.11  7 position bar height positionadjusted with one hand 

from the seated position 

 

3.1.12  Spring assisted seat height adjustment  

3.1.13 Maksimalus 

svorių 

paletės 

svoris ne 

mažiau 50 

kg 

Weight stack 50 kg  

 

 

3.2. Pečių preso treniruoklis 

Treniruoklis,  imituojantis natūralų hantelio kilnojimą bei skirtas pečių raumenų grupei 

 

Nr. Reikalaujami 

techniniai parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo 

tiekėjas) 

Pastabos 

3.2.1  • IFI Certified, for use to invalids and 

disabled people 

 

INDIGO (UK) 

3.2.2 Maksimalus svorių 

paletės svoris ne 

mažiau 100 kg 

Weight stack 100 kg 

 
3.2.3  Colour contrasted seat oversized to add 

stability and comfort  

 

3.2.4 Reguliuojama galvos ir 

kaklo atrama 

Rubber molded raised and coloured weight 

number, range limiter & back adjustment 

decals 

 

3.2.5  • Centrally adjusted Foldaway lightweight 

seat for wheelchair access 

 

 

 

Nr. Techniniai privalumai Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo 

tiekėjas) 

Pastabos 

3.2.6  Lumbar support  

3.2.7  Oversizes instruction graphics with 

high colour contrast 

 

 

 

 

 

3.3. Kojų lenkimo gulint treniruoklis 
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Nr. Reikalaujami techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys 

(pildo tiekėjas) 

Pastabos 

3.3.1  Padidintos rankenos 

patogesniam įsikibimui su 

platėjančiu galu, kaip beisbolo 

lazdos rankenos, kad ranka 

nenuslystu. 

Oversized handles for 

improved grip strength and 

comfort with bulbed, baseball-

like bat-ends to prevent hand 

slippage 

HOIST/USA 

3.3.2 Integruotas rankšluosčių 
laikiklis 

Integrated tower hook 

 
3.3.3 Vandens butelio laikiklis Water bottle holder  

3.3.4 Palenktos kampu rankenos, 

leidžiančios padidinti judesio 

jėgą ir patogumą 

angled grip handles allow for 

increased power and comfort 

of the movement 

 

3.3.5 Savaime prisitaikantis volas, 

sumažinantis kelio apkrovą  

Self-aligning roller for 

reduced stress on the knee 

 

3.3.6 Šešios čiurnų reguliavimo 
padėtys 

Six ankle pad adjustment 

points  

 

3.3.7 Keturios padėtys judesio 
reguliavimo, pritaikomi 

įvairiam vartotojo ūgiui 

four range of motion 

adjustments to accommodate 

users of all height 

 

3.3.8 Maksimalus svorių paletės 
svoris ne mažiau 81 kg 

Weight stack 81 kg  

 

Nr. Techniniai privalumai Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo 

tiekėjas) 

Pastabos 

3.3.9 Aktyvaus judesio sistema, 

pastoviai pritaikanti 

treniruoklio padėtį prie kūno 

padėties, atliekamo pratimo  

metu. 

Dynamic rocker to constantly adjust the 

user position in relation to the moment 

arm in order to achieve optimal 

biomechanical positions throughout the 

functional exercises 

 

 

3.4. Kojų tiesimo treniruoklis 

 

Nr. Reikalaujami techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys 

(pildo tiekėjas) 

Pastabos 

3.4.1  Padidintos rankenos 

patogesniam įsikibimui su 

platėjančiu galu, kaip beisbolo 

lazdos rankenos, kad ranka 

nenuslystu. 

Oversized handles for 

improved grip strength and 

comfort with bulbed, baseball-

like bat-ends to prevent hand 

slippage 

HOIST/USA 

3.4.2 Reguliuojama galvos ir kaklo 

atrama 

Adjustable head and neck 

support for rearward rocking 

pieces to maintain a neutral 

cervical spine 
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3.4.3 Integruotas rankšluosčių 
laikiklis 

Integrated tower hook  

3.4.4 Vandens butelio laikiklis Water bottle holder  

3.4.5 Lengvai reguliuojama sėdynė Ratcheting Adjuster System - 

Quick and easy seat 

adjustments to accommodate 

varying user sizes 

 

 

3.4.6 Laisvai besisukanti čiurnų 
atrama mažinanti apkrova 
čiurnos sąnariams 

Self-aligning roller pad 

automatically adjusts to reduce 

potential stress of the ankle 

joints 

 

3.4.7 Maksimalus svorių paletės 
svoris ne mažiau 157 kg 

Weight stack 157 kg  

 

Nr. Techniniai privalumai Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo 

tiekėjas) 

Pastabos 

3.4.8 Aktyvaus judesio sistema, 

pastoviai pritaikanti 

treniruoklio padėtį prie kūno 

padėties, atliekamo pratimo  

metu. 

Dynamic rocker to constantly adjust the 

user position in relation to the moment 

arm in order to achieve optimal 

biomechanical positions throughout the 

functional exercises 

 

 

 

3.5. Kryžminės traukos treniruoklis 

Treniruoklis su integruotais laikikliais, skirtais uolų laipiojimui 

 

Nr. Reikalaujami 

techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo 

tiekėjas) 

Pastabos 

3.5.1 Reguliuojami 

skriemuliai 

Unique one-handed Hi-Lo Station adjuster IMPULSE (CHINA) 

   

 
3.5.2 Aliuminio 

rankenos 

Alu handles  

3.5.3 Aliuminio 

išlankstytos 

mažos traukos 

rankenos 

Flexible Aluminium gears  

 

Nr. Techniniai privalumai Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo 

tiekėjas) 

Pastabos 

3.5.4 Aktyvaus judesio 8istema, 

pastoviai pritaikanti 

treniruoklio padėtį prie kūno 

padėties, atliekamo pratimo  

metu. 

Dynamic rocker to constantly adjust the 

user position in relation to the moment 

arm in order to achieve optimal 

biomechanical positions throughout the 

functional exercises 
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3.5.5  Plastic Shield Protector for safety  

 

4. Laisvi svoriai: 

 

 

 

 

4.1. Staklės kojų presui kampu 

Lentelė Nr. 6 Pagrindiniai parametrai 

Nr. Reikalaujami techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami 

duomenys (pildo tiekėjas) 

Pastabos 

4.1.1  Large anti-slide footplate 

accommodates users at 

different height 

IMPULSE (CHINA) 

4.1.2 Pagalbinė rankena ties pėdų 

padu lengvam įlipimui/ 

išlipimui 

Assist bar positioned on 

footplate for easy entry/exit 

 
 

4.1.3  Reclined adjustable back 

upholstery for comfortable 

exercise and minimal 

pressure 

 

4.1.4 Atvira ašis, leidžianti 

treniruokliui veikti 

sklandžiai ir tyliai 

Fully enclosed linear bearing 

allows for a smooth and quiet 

motion 

 

4.1.5 Poliuretanu dengti laikikliai 

svoriams, siekiant apsaugoti 

treniruoklio rėmą ir 

sumažinti  triukšmą 

Polyurethane covered weight 

racks to protect frame and 

reduce noise 

 

4.1.6  Calf exercise available for 

comprehensive lower body 

training 

 

4.1.7 Didžiausias atliekamo 

pratimo svoris: ne mažiau 

400 kg 

• Maximum exercise weight 

capacity: 400 kg 

 

 

 

 

4.2. RACK/SMITH Machine in one unit 

 

Nr. Reikalaujami techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami 

duomenys (pildo tiekėjas) 

Pastabos 

4.2.1 Turi būti automatinė štangos 

fiksavimo ir paleidimo  

galimybė, saugiai stabdyti 

pratimą 

EZ-LOC latching 

mechanizm ™ automatically 

locks and unlocks weight bar 

and safety stops 

IMPULSE (CHINA) 
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4.2.2 Lengvai viena ranka 

reguliuojami  stabdymo 

fiksatoriai 

Easy one-handed adjustable 

safety stops 

 
 

4.2.3 Poliuretanu dengti laikikliai 

svoriams, siekiant apsaugoti 

treniruoklio rėmą ir 

sumažinti  triukšmą 

Polyurethane covered weight 

racks to protect frame and 

reduce noise 

 

4.2.4 Didžiausias atliekamo 

pratimo svoris: ne mažiau 

300 kg 

• Maximum exercise weight 

capacity: 300 kg 

 

 

 

4.3. Standing bicepsų suolas 

 

Nr. Reikalaujami techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys 

(pildo tiekėjas) 

Pastabos 

4.3.1 60° kampo alkūnių atrama 60° pad angle increases 

resistance while decreasing 

elbow strain 

IMPULSE (CHINA) 

4.3.2  • 5 adjustable pad positions to 

accommodate varying user 

heights 

 

 

4.3.3  High-density poly-foam 

offers comfort and 

endurability 

 
 

4.3.4  • High-precision industrial 

grade ball bearing ensures 

smooth operation and rust 

protection 

 

 

4.3.5  Anti-slide knurling 

aluminium handlebar 

 

4.3.6  Height adjustment   

4.3.7 Didžiausias atliekamo 

pratimo svoris: ne mažiau 

300 kg 

• Maximum exercise weight 

capacity: 300 kg 

 

 

4.3.8  Decal shows how to make 

exercises 

 

 

4.4. Plokščias suoliukas 
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Nr. Reikalaujami 

techniniai parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys 

(pildo tiekėjas) 

Pastabos 

4.4.1 Treniruoklio aukštis: 

16,95 colių (43 cm) 

Bench height: 16.95" (43 cm) IMPULSE (CHINA) 

4.4.2 Trikojė rėmo 

konstrukcija, 

užtikrinanti didesnį 

stabilumą 

Tripod frame design provides 

greater stability 

 
4.4.3  High-density poly-foam offers 

comfort and endurability 

 

4.4.4  • High-precision industrial grade ball 

bearing ensures smooth operation 

and rust protection 

 

 

4.4.5  Anti-slide knurling aluminium 

handlebar 

 

4.4.6 Maksimali treniruoklio 

apkrova: ne mažiau 300 

kg 

• Maximum exercise weight 

capacity: 300 kg 

 

 

 

4.5. Universalus suoliukas 

 

Nr. Reikalaujami 

techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo 

tiekėjas) 

Pastabos 

4.5.1 Septynios nugaros 

atramos padėtys, 

kurių vietos 

sureguliuojamos  -

15°, 0°, 15°, 30°, 

45°, 60° ir 80° 

Seven back pad positions adjust from -

15°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60° and 80° 
to accommodate flat, incline and 

decline bench exercises 

IMPULSE (CHINA) 

4.5.2 Sėdynė lengvai 

reguliuojama į 

penkias skirtingas 

padėtis, 

skirtingiems 

vartotojų ūgiams 

Gas-shock assisted seat easily adjusts 

into five seat positions for varying user 

heights 

                      

4.5.3  High-density poly-foam offers 

comfort and endurability 

 

4.5.4  • High-precision industrial grade ball 

bearing ensures smooth operation and 

rust protection 

 

 

4.5.5  Anti-slide knurling aluminium 

handlebar 
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4.6. Olimpinis suoliukas kampu 

 

Nr. Reikalaujami techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys 

(pildo tiekėjas) 

Pastabos 

4.6.1  High-density poly-foam offers 

comfort and endurability 

IMPULSE (CHINA) 

4.6.2  • High-precision industrial 

grade ball bearing ensures 

smooth operation and rust 

protection 

 
 

 

4.6.3  Anti-slide knurling aluminium 

handlebar 

 

4.6.4 Maksimali treniruoklio 

apkrova: ne mažiau 300 kg 

• Maximum exercise weight 

capacity: 300 kg 

 

 

 

4.7. Plokščias Olimpinis suoliukas 

 

Nr. Reikalaujami techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys 

(pildo tiekėjas) 

Pastabos 

4.7.1  High-density poly-foam 

offers comfort and 

endurability 

IMPULSE (CHINA) 

4.7.2  • High-precision industrial 

grade ball bearing ensures 

smooth operation and rust 

protection 

  
 

4.7.3  Anti-slide knurling 

aluminium handlebar 

 

4.7.4 Maksimali treniruoklio 

apkrova: ne mažiau 300 kg 

• Maximum exercise weight 

capacity: 300 kg 

 

 

 

 

4.8. Suoliukas nugarai 

 

Nr. Reikalaujami 

techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo 

tiekėjas 

Pastabos 

4.8.1 

 

Keturios 

fiksavimo 

pozicijos kas 5 

laipsnius nuo 

35° iki 50°  

• Four adjustable ratcheting angle 

positions ranging from 35° to 50° in 5° 
increments 

 

IMPULSE (CHINA) 
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4.8.2 10 reguliuojamų 

šlaunų laikiklio 

padėčių, skirtų 

įvairiems 

naudotojų 

ūgiams 

• 10 adjustable ratcheting thigh pad 

positions to accommodate varying user 

heights 

 

                                           

 
4.8.3  High-density poly-foam offers comfort 

and endurability 

 

 

4.8.4  • High-precision industrial grade ball 

bearing ensures smooth operation and 

rust protection 

 

 

4.8.5  • Anti-slide knurling aluminium 

handlebar 

 

4.8.6 Maksimali 

treniruoklio 

apkrova: ne 

mažiau 375 kg 

• Maximum exercise weight capacity: 375 

kg 

 

 

 

4.9. Reguliuojamas plokščias/su neigiamu kampu suoliukas 

 

Nr. Reikalaujami techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys 

(pildo tiekėjas 

Pastabos 

4.9.1 

  

5 padėčių kas 5 laipsnius 

reguliuojamas nuo 0º iki -20º 

suoliukas 

• 5 angled positions adjust in 5º 
increments from 0º to -20º 
for flat and decline bench 

exercises 

 

IMPULSE (CHINA) 

4.9.2 Funkcijos leidžiančios atlikti 

pilvo raumenų grupės 

pratimus 

• Multi-purpose design also 

allows for abdominal bench 

exercises 

  
 

4.9.3  High-density poly-foam 

offers comfort and 

endurability 

 

 

4.9.4 Maksimali treniruoklio 

apkrova: ne mažiau 454 kg 

• High-precision industrial 

grade ball bearing ensures 

smooth operation and rust 

protection 

 

4.9.6 

 

 • Anti-slide knurling 

aluminium handlebar 

 

 

4.10. 1-10 kg svorių paletė 
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Nr. Reikalaujami techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys 

(pildo tiekėjas 

Pastabos 

4.10.1 Nuo 1 kg iki 10 kg (didėjant 

kas 1 kg ) svorių paletė – 10 

porų kartu su vertikaliu stovu 

1-10kg (1kg increments /10 

pairs) & vertical rack   

Iron Bull (China) 

 
4.10.2 Pagaminti iš juodos gumos Rubber virtually eliminates 

"clanking" of dumbbells 

 
4.10.3 Kontūruotos chromu dengtos 

rankenos 

Contoured chrome easy grip 

handles 

 

4.10.4 Garantija: ne mažiau 1 metai 1 year warranty  

 

4.11. 12,5-35 kg svorių paletė 

 

Nr. Reikalaujami techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys 

(pildo tiekėjas 

Pastabos 

4.11.1 Nuo 12,5 kg iki 35 kg (didėjant 

kas 2,5 kg ) svorių paletė – 10 

porų 

12.5kg-35kg (2.5kg 

increments/10 pairs) 

Iron Bull (China) 

 

 
 

 

4.12. 10 porų, 2 aukštų svorių stovas su loveliu 

 

Nr. Reikalaujami techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys 

(pildo tiekėjas 

Pastabos 

4.12.1 Sidabrinis ovalus rėmas Silver oval frame Iron Bull (China) 

4.12.2 Guminiai loveliai tiksliam 

sunkių svorių padėjimui 

Rubber saddles for correct weight 

location 

 
4.12.3 Aukštis 840 mm 

Ilgis 2450 mm 

Aukštis tarp lentynų – 530 

mm 

Maksimalus rėmo svoris – 

62 kg 

Height 840mm 

Length 2450mm 

Depth 530mm 

Weight 62kg 
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4.13. Giros (svarsčiai) - Matmenys atitinka varžybinius standartus (pateikiamas sertifikatas, 

patvirtinantis atitikimą standartams). Siekiama įsigyti giras, kurios būtų vienodų matmenų tik 

skirtingų spalvų ir svorių. 

 

Nr. Reikalaujami techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo 

tiekėjas) 

Pastabos 

4.13.1 Oficialios varžybinės spalvos 

(rožinės). 

Colors and same size made to meet 

competition standards 

Iron Bull 

(China) 

4.13.2 Rankenos skersmuo 35 mm Handle diameter 35 mm 

 
4.13.3 Ilgis: 210 mm Length 210 mm  

4.13.4 Plotis: 210 mm Width 210 mm  

4.13.5 Aukštis: 280 mm Height 280 mm  

4.13.6 Skersmuo: 210 mm Diameter 210 mm  

4.13.7 Nerūdijančios rankenos. Made from steel   

4.13.8 Kalibruota (yra tai 

patvirtinantys dokumentai). 

Calibrated  

4.13.9 Garantija ne mažiau 1 metai 1 year Warranty  

 

4.14. 600 kg olimpinių diskų paletė 

 

Nr. Reikalaujami techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys 

(pildo tiekėjas 

Pastabos 

4.14.1 3 paėmimų-rankenų diskai 

lengvam ir saugiam kėlimui 

Unique 3 grip contoured 

design for easy and safe lifting 

Iron Bull (China) 

4.14.2 Klasikinis dizainas Classic Rubber Olympic Disc 

Set 

 
4.14.3 50 mm skylės skersmuo 50mm Olympic centres  

4.14.4 Diskų skersmenys: 

2,5 kg - 205 mm 

5 kg - 245 mm 

10 kg - 305 mm 

15 kg - 355 mm 

20 kg - 425 mm 

25 kg - 425 mm 

 

Diameter: 2.5kg (205mm), 

5kg (245mm), 10kg (305mm), 

15kg (355mm), 20kg 

(425mm), 25kg (425mm)  

 

 

 

 

 

5. Štangos ir užraktai 

 

5.1. Štangos 

 

 

Nr. Reikalaujami techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys (pildo 

tiekėjas) 

Pastabos 

5.1.1 Ilgis 220 cm. Length 2200 mm Manufacturer: 
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5.1.2 Svoris 20 kg Weight 20 kg Iron Bull 

(China) 

5.1.3 Vidinės grifo dalies diametras – 

28 mm 

Diameter 28 mm 

 
 

5.1.4 Svorių įmautės diametras – 50 

mm 

Sleeve diameter 50 mm  

5.1.5 Svorių įmautės turi būti atsparios 

dulkėms 

Dustproof sleeve  

5.1.6 Maksimali apkrova – ne mažiau 

890 kg 

Maximum weight 890 kg  

5.1.7  Dual bronze bushings in each sleeve 

for reliable spin 

 

5.1.8  Dual knurl markings for firm grip  

5.1.9 Garantija - ne mažiau 10 metų. 10 years  

 

 

5.2. Lankstytos štangos 

 

Nr. Reikalaujami techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys 

(pildo tiekėjas 

Pastabos 

5.2.1. 1200 mm ilgio Length 1200mm Jordan Fitness/UK 

5.2.2.  50 mm skersmens Diameter 50mm 

 
5.2.3. 10 kg svorio Weight 10kg  

5.2.4. Šiurkštaus paviršiaus, su 

guoliais, chromuotos 

High grade Olympic Bars 

featuring precision bearings for 

a smoother rotation. These bars 

also feature a unique and 

contemporary brushed steel 

finish which is far more durable 

than traditional chrome bars 

 

 

 

5.3. Štangų užraktai 

 

Nr. Reikalaujami techniniai 

parametrai 

Tiekėjo pateikiami duomenys 

(pildo tiekėjas 

Pastabos 

5.3.1 Metaliniai spyruokliniai štangų 

užraktai 

Spring collar fit to Olympic bar Jordan Fitness 

 
 


