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Gratulujemy! Dokonali Państwo trafnego wyboru.
Maszt do gry w tenisa TENISMAST jest doskonałym narzędziem do edukacji, rehabilitacji, rekreacji i 
treningu.

TENISMAST – maszt do gry w tenisa – niniejsze rozwiązanie jest zgłoszone jako wynalazek w 
Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem P.391432 oraz jest chroniony 
prawnie jako znak towarowy TENISMAST w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod 
numerem Z.387662.

Elementy zestawu
1. Górna część masztu z głowicą
2. Przedłużka masztu
3. Dolna część masztu ze stożkiem
4. Linka z piłką w siatce
5. Gumowy młotek

Najważniejszą częścią masztu TENISMAST jest obrotowa głowica wykonana ze stali szlachetnej 
wraz z trzyczęściowym masztem oraz linki z piłką w siatce, które dają stuprocentową gwarancję 
obrotu piłki na maszcie. W przypadku jej nieprawidłowego odbicia piłka zawsze wróci do grającego. 

Instalacja i sposób użycia
1. Wszystkie czynności sprawdzające i instalacyjne musi wykonać osoba dorosła, która 

ukończyła 18 lat. Gra z udziałem dzieci musi odbywać się pod nadzorem dorosłych.
2. Umieść dolną część masztu ze stożkiem w podłożu, upewniając się, że nie uszkodzisz 

żadnych instalacji, które mogłyby znajdować się w podłożu (np. instalacje energetyczne, 
gazowe, wodne, kanalizacyjne lub jakichkolwiek inne).

3. Umieszczając maszt w podłożu wbij go tak, aby stał w pionie i – w zależności od podłoża – 
na tyle głęboko, by użytkowanie nie powodowało odchylenia od pionu. Jeżeli grunt jest 
mało stabilny, wbij dolną część masztu ze stożkiem odpowiednio głęboko w podłoże i 
zastosuj przedłużkę. 

4. Przedłużkę można zastosować w przypadku stabilnego podłoża – np. aby ułatwić grę 
wysokim zawodnikom czy też w celu uzyskania większego okręgu, gdy chcą grać dwie osoby.

5. Do wbitej dolnej części masztu dołącz pozostałe części.
6. W głowicy znajduje się kółko (szekla), do którego należy przywiązać węzłem rybackim linkę 

z piłką. Węzeł rybacki polega na dwukrotnym przełożeniu linki przez kółko (szeklę) i 
związanie jej na taką długość, aby piłka w żadnym przypadku nie dotykała podłoża. 
Zapewnia on mocny uchwyt, nie ślizga się i nie zaciska.

7. Po prawidłowym montażu TENISMASTU weź do ręki rakietę tenisową i ciesz się wciągającą 
rozgrywką! Przyjemnej zabawy solo lub we dwoje.

Prawidłowe użytkowanie produktu gwarantuje bezawaryjne działanie przez długie lata. 
TENISMAST jest niezwykle wytrzymały i trwały, pod warunkiem, że piłka nie dotyka podłoża (co 
grozi przetarciem siatki) oraz uderza się w piłkę w taki sposób, by brzeg rakiety nie uderzał o linkę 
(grozi to przetarciem linki). 



Opis produktu

Co to jest TENISMAST ?

TENISMAST to gra sportowa, rozgrywana w dowolnym miejscu (trawnik, plaża, pomieszczenie 
zamknięte), polegająca na odbijaniu rakietą tenisową piłki wokół specjalnego masztu. Może być 
rozgrywana pojedynczo (tzw. singel), ale w szczególności dwuosobowo.

Grając w TENISMASTA sam decydujesz o długości i dynamice rozgrywki, sile i rodzaju zagrań. Źle 
odbita piłka nie wymaga biegania po nią – a ty możesz skoncentrować się tylko i wyłącznie na 
dobrej zabawie i doskonaleniu swoich umiejętności. 

TENISMAST umożliwia aktywne spędzanie czasu nawet bez konieczności opuszczania własnej 
posesji.

Dlaczego warto się nim zainteresować ?

1. Wyśmienita zabawa dla całej rodziny

W TENISMASTA może grać każdy, niezależnie od wieku, również osoby poruszające się na wózkach 
inwalidzkich czy niesłyszące.

2. Doskonałe rozwiązanie dla osób, które zaczynają interesować się tenisem. 

TENISTMAST umożliwia skuteczną naukę:
1. podstawowych zagrań wyróżnianych w tenisie: serwis, forehand, backhand, wolej, 

półwolej, smecz, skrót oraz lob
2. sposobów trzymania rakiety (chwytów) podczas wykonywania zagrań. Zawodnik zmienia 

chwyty w trakcie gry, ponieważ różne metody trzymania rakiety ułatwiają wykonywanie 
poszczególnych manewrów.

3. Korygowanie i modelowanie sylwetki

Jeżeli zależy nam na zróżnicowanych ćwiczeniach oraz doskonałej zabawie, TENISMAST jest 
idealnym wyborem.

TENISMAST gwarantuje wszechstronność ruchową dla graczy w każdym wieku. Znacząco poprawia 
umiejętności ruchowe, zręczność, szybkość, wytrzymałość i kondycję, a także refleks. Zapewnia 
optymalną dawkę ćwiczeń, stymulujących mięśnie pleców, brzucha, rąk i nóg. Gra pozwala 
zachować młodość i witalność przez długie lata

Ćwiczenia z TENISMASTEM pozwolą Ci pozbyć się kompleksów i złapać formę. Regularna gra 
sprawi, że szybko odczujesz jej pozytywne skutki, a Twoje samopoczucie będzie coraz lepsze.
Warto pamiętać, że modelowanie sylwetki to proces wymagający systematyczności i pracy. 30 
minut przynajmniej co drugi dzień to minimum, jeśli chcesz mieć piękne ciało i zdrowy organizm.



4. Zalecany w profilaktyce otyłości, chorób układu krążenia, cukrzycy.

TENISMAST doskonale sprawdza się w przypadku rehabilitacji osób cierpiących na chorobę 
niedokrwienną serca czy niedociśnienie krwi. Pomaga przywrócić odpowiedni poziom cukru w 
organizmie, zwalczyć nadwagę, a także uzyskać wysportowaną, smukłą sylwetkę, o której każdy z 
nas marzy. Pojemniejsze płuca, więcej sił witalnych, figura godna pozazdroszczenia – to jedne z 
wielu korzyści płynących z tej dyscypliny.

TENISMAST doskonale uzupełnia działania profilaktyki zdrowotnej, poprawia i przyspiesza 
przemianę materii, dzięki czemu organizm spala nagromadzony tłuszcz.

5. Znakomita forma relaksu. 

Gra (solo, a tym bardziej we dwoje) pozwala zapomnieć o codziennych problemach, rozładować 
napięcie i stres.

Gratulujemy! 
Dokonali Państwo trafnego wyboru.


