
 

 
 

 

SZTUCZNE STOKI NARCIARSKIE 



 

 
 

 

PRĘDKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
 
Mocne emocje bez ryzyka.  
Tubby, to pontony ślizgowe, które zostały 
opracowane zgodnie z ideą do 
użytkowania przez cały rok, przez 
użytkowników w każdym wieku. 
 
Zimowe pontony ślizgowe są nadzwyczaj 
popularne w Stanach Zjednoczonych już 
od wielu lat. Neveplast, wykorzystuje 
własności ślizgowe stosowanych 
materiałów, umożliwiając użytkownikom 
uczestnictwo w zabawie w dowolnej 
porze roku i bez potrzeby śniegu. 
 
Neveplast pozwala na korzystanie z 
torów Tubby, przy minimalnych kosztach 
eksploatacyjnych i niezwykle łatwym 
montażu. Tubby umożliwia eksploatację 
w ciągu wszystkich sezonów a nawet 
lokalizację w górach, na plażach lub 
centrach miast. 
 



 

 
 

 

ZABAWA BEZ GRANIC
 
Zabawa z TUBBY nie zna granic i nie 
ograniczają jej warunki atmosferyczne. 
Jest to tor, po którym mogą wygodnie 
zjeżdżać dorośli i dzieci usadowieni w 
specjalnych pontonach. 
Szybkie i bezpieczne zakręty z bandami 
ochronnymi gwarantują dreszczyk emocji i 
zabawę w każdym wieku.  
Tory o łagodnych nachyleniach 
przewidziano dla młodszych dzieci. 
Tor może być użytkowany jednocześnie w 
bezpieczny sposób przez 30 do 40 osób, 
co sprawdziło się na 200 torach TUBBY na 
całym świecie. Wygodne przenośniki 
taśmowe odwiozą was z powrotem na 
miejsce startu, aby powtórzyć te wrażenia. 
 



 

 
 

 

INFORMACJA TECHNICZNA 
 
Modularność 
 

Istnieje możliwość nadania torowisku 
dowolnego pożądanego kształtu oraz 
dokonywania jego zmiany każdego roku 
poprzez dodawanie nowych elementów: 
długość modułu wynosi 2 metry (bandy 
1,80). 
 
Charakterystyka podłoża: 
 

Minimalne pochylenie 10% dla torów 
dziecinnych nie dłuższych niż 50 m 
 
Idealne nachylenie: 
Pomiędzy 16% a 23% dla torów o 
dowolnej wielkości nadających się dla 
osób z przedziału wiekowego 3 do 90 lat. 
Stosowanie modułów z bandami ma 
zasadnicze znaczenie przy formowaniu 
zakrętów i ograniczaniu prędkości. 
Maksymalne nachylenie: 30%. Szerokie 
stosowanie modułów z bandami 
ochronnymi jest niezbędne do 
ograniczania prędkości pontonów. 
 
Tubby funkcjonuje bez potrzeby 
stosowania nawadniania. Dla wszystkich 
rozwiązań przewidziano płaską strefę 
zatrzymywania. 
 



 

 
 

 

PARABOLICZNE ELEMENTY TWORZĄCE 
ZAKRĘTY* 
 
W konstrukcji metalowej z elementami 
Neveplast zjeżdżalni, paraboliczne elementy 
stosuje się do tworzenia długich zakrętów na 
najbardziej zróżnicowanych stokach w 
terenie. Teleskopowa regulacja umożliwia 
uzyskanie idealnej trajektorii dojazdowej i 
nakierowanie zjeżdżalni śniegowej w 
najlepszy sposób w kierunku końca zakrętu. 
Górna część konstrukcji metalowej jest 
pokryta matą ochronną. Każdy zakręt z 
bandą składa się z minimum 6 elementów 
ustawionych jeden za drugim. Ochronna 
trójkątna mata jest ustawiana na dojeździe i 
wyjściu z każdego zakrętu działając jako 
połączenie prostoliniowego odcinka toru. 
 
* nie oferowane na rynku Północnoamerykańskim.  

 



 

 
 

MODELE 
Tory zjazdowe Tubby, wynik nieustannie 
prowadzonych badań, wykonywane są w 
trzech wersjach: Tubby, Tubby Evolution oraz 
Tubby Evolution plus. 
 
TUBBY: - o szerokości 2 m, w kolorze 
zielonostalowym o grubości 8/10 z 1 
elementem poprzecznym 5x150cm. System 
łączenia za pomocą śrub samogwintujących. 
 
TUBBY EVOLUTION – o szerokości 2 m, ze 
stali ocynkowanej o grubości 10/10 z 3 
elementami poprzecznymi o wielkości 
25x150cm, co każde dwa metry, wstępnie 
nawiercona konstrukcja metalowa 
przygotowana do montażu, system 
szybkozłącza z podwójnymi sworzniami i 
nakrętkami. 
 
TUBBY EVOLUTION PLUS: - o szerokości     
2 m, ze stali ocynkowanej o grubości 10/10 z 
jednym elementem poprzecznym o wielkości 
210x150cm (konstrukcja metalowa), wstępnie 
nawiercona konstrukcja metalowa 
przygotowana do montażu, system 
szybkozłącza z podwójnymi sworzniami i 
nakrętkami. 
 



 

 
 

  

AKCESORIA 
 
Pontony ze sztywnym dnem i górną częścią wykonaną z 
nylonu o różnych kolorach, które mogą być opatrzone 
tekstem lub logo klienta. 
 

Rampy startowe są szczególnie zalecane przy minimalnych 
nachyleniach, ponieważ zapewniają one najlepszą prędkość 
początkową. Specjalne uchwyty ułatwiają szybsze wystartowanie 
zarówno dzieciom jak i dorosłym na każdym torze. 
 



 

 
 

  

INFORMACJE O SPECJALNYM ZNACZENIU 
 
Długość toru może zawierać się w granicach od 40 do 
300 metrów, chociaż idealna długość to 80 do 150 
metrów. Liczba przebiegów nie może być 
zagwarantowana przy bardzo długich torach, lecz w 
przypadku średniej długości torów o kilku sąsiadujących 
pasach, nawet o różnych charakterystykach. W 
Ameryce Północnej tory są głównie proste, natomiast 
bilety są sprzedawane na sesje czasowe, trwające od 
dwóch do trzech godzin włącznie. W tym przypadku 
idealnym rozwiązaniem jest 30-40 pontonów na tor.       
Jednakże w Europie dla torów o średniej długości 
stosuje się od 25 do 30 pontonów na tor. 
 
Średnio, europejskie tory pracują około 3 godziny 
dziennie przy 50% maksymalnej wydajności i 3 godziny 
przy 90%. Istotne jest, aby instalować tory na terenie o 
dobrej widoczności, w pobliżu zamieszkałych obszarów 
lub w miejscach masowo uczęszczanych. 
Pomimo mniejszych przychodów, są one czasami 
montowane przy systemach wyciągowych lub w pobliżu 
schronisk górskich lub domów wypoczynkowych w celu 
zapewnienia zwiększonego ruchu grup rodzinnych. 
Konkludując system Tubby jest również szeroko 
doceniany w parkach rekreacyjnych i na plażach. 
 
 



 

 
 

 
 
Rampa startowa 
Wznosząca się ześlizg o długości 3,17; Długość części płaskiej: 2,12 m; 
Opadająca długość ślizgowa 3,60 m; Szerokość całkowita: 1,84 m 
Wysokość od podłoża 110 cm do 135 cm, zależnie od wysokości regulacji 
stóp podporowych. 
 
Rampa Tubby zawiera barierę zabezpieczającą w części wznoszącej się i 
centralnej. Po stronie opadającej znajduje się niska barierka, która jest 
połączona z prostym torem Tubby. 
 
Ponton 
Wymiary: średnica zewnętrzna 100 cm – średnica wewnętrzna 40 cm, 
wysokość 30 cm (wielkości wymiarowe są zależne od ciśnienia 
nadmuchania) 
Nadmuchiwany wewnętrznie ponton 
Odporne na ścieranie nylonowe wyłożenie 
Powierzchnia ślizgowa ze sztywnym spodem 
 
 

DANE TECHNICZNE 
 
Tor Tubby 
Szerokość 2,03 m z możliwością dodatkowego poszerzenia, długość według 
wymagań. Dalsze informacje można znaleźć w opisach modeli. 
 
Elementy do zakrętów z bandami ochronnymi 
 
Zaprojektowane i opracowane dla torów letnich i zimowych. 
Metalowe bandy ze stali cynkowanej ogniowo: 
Długość 1,80 m (pojedynczy element) 
Wysokość 1,15/1,28 m (minimum i maksimum) plus maty ochronne 
Głębokość 1,45/1,75m (minimum i maksimum) 
Każdy element bandy zawiera: Neveplast, maty ochronne (pomarańczowe i 
zielone), podporę teleskopową, osprzęt wymagany do montażu. 
Ponadto maty są również wyposażone w pozycjonowanie na początku i końcu 
każdego zakrętu. Ich wielkość jest następująca: 
Długość: 1,50 m 
Wysokość: 1,50 m 
Grubość: 0,11 m   (kolor pomarańczowy i zielony) 
 
 



 

 
 

  

LATO-ZIMA 
 
Tory TUBBY mogą być użytkowane 
przez 365 dni w roku bez ograniczeń 
klimatycznych. Stanowią one ważne 
urządzenia rekreacyjne. Sam tor może 
być wykorzystywany zarówno w lecie 
jak i w zimie przy niewielkich 
czynnościach konserwacyjnych. 
Stosowanie TUBBY uniezależnia od 
warunków atmosferycznych. Teraz, w 
najmniejszym stopniu nie będziecie 
zależni od Matki Natury. 
 
Tory TUBBY gwarantują również 
maksymalne bezpieczeństwo w zimie, 
ponieważ istnieje możliwość regulacji i 
kontroli prędkości użytkownika za 
pomocą specjalnych hamulców, 
Bezpieczeństwo jest również 
gwarantowane przez 365 dni w roku. 
 

 



 

 
 

  

DOSTAWCA NEVEPLAST DO PARKU 
ROZRYWKI WE WŁOSZECH 
 
Dzięki technicznemu i profesjonalnemu 
doświadczeniu zdobytemu przez lata, 
poświęcone na udoskonalanie 
materiałów i know-how oraz przy dużej 
uwadze zwracanej na bezpieczeństwo 
oraz radość z wolnego czasu, 
NEVEPLAST obecnie dostarcza swoje 
usługi dla głównych wykonawców 
specjalizujących się w rekreacji. 
 
Neveplast to pierwsze tworzywo 
sztuczne, które jest tak śliskie jak 
śnieg. 
 
 



 

 
 

  

WYBRANE REFERENCJE: 


