


Marka TACK ROOM powstała z myślą o miłośnikach koni, by oferować im produkty 

najwyższej jakości, wykorzystując w tym celu wiedzę, myśl techniczną oraz nowoczesny 

park maszynowy firmy ESjOT – lidera w obróbce stali i aluminium na rynku europejskim.

Oferujemy skrzynie po które sięgają zawodnicy i zawodniczki, wywodzący się z wielu 

dyscyplin, takich jak: skoki, ujeżdżenie, WKKW oraz właściciele koni. TACK ROOM 

to tysiące zadowolonych użytkowników, cieszących się każdego dnia sprzętem 

szytym na miarę. To nowoczesny design, zaawansowane technologie, najwyższa 

funkcjonalność, dbałość o detal, a przede wszystkim, zaawansowana personalizacja.

W TACK ROOM nie produkujemy skrzyń, projektujemy skrzynie dla Ciebie, tak by speł-

niały wszystkie Twoje oczekiwania, zarówno pod względem użyteczności jak i estetyki. 

Nie ma dla nas zleceń zbyt trudnych, a końcowa satysfakcja odbiorcy jest kluczowa 

na każdym etapie projektu i produkcji.

EXTRA LIGHT ALUMINUM SADDLE BOXES

THE NEW GENERATION OF STABLE 
EQUIPMENT



Wszystkie skrzynie wykonane są z aluminium, dzięki czemu 

są lekkie i odporne na korozję. Indywidualny design zapewniają im 

trwałe farby poliestrowe, nakładane metodą proszkową. Próbnik 

kolorów, będący bazową propozycją barwienia skrzyń, na życzenie 

klienta, może być modyfikowany dla uzyskania pożądanego efektu 

i spójnego wizerunku ze znakowaniem.

Stworzyliśmy internetowy konfigurator pak aluminiowych TACK 

ROOM, który umożliwia nadanie im unikatowych i osobistych cech 

dzięki możliwości naniesienia koloru, imienia i nazwiska, inicjałów, 

barw klubowych, logo marki sponsora lub zdjęcia, według Twojego 

pomysłu. Nadanie im indywidualnych cech dotyczyć może również 

wnętrza paki i jego poszczególnych elementów - szuflad, wiesza-

ków, okuć, ramy lustra, narożników. Wyposażenie stajni lub konio-

wozu dopasowane do Twoich potrzeb, przez Ciebie, sprawia 

że produkcja seryjna niesie cechy indywidualnego produktu, 

odpowiadające ściśle wymaganiom przyszłego użytkownika.̀  

Twoim wymaganiom. 

PRZYJEMNOŚĆ PERSONALIZACJI

www. tackroom.pl

WYPOSAŻENIE

uszczelka krawędziowa

skórzane narożniki

solidne zamki, zamyka-
ne jednym kluczem

szerokie koła pneumatyczne, 
pompowane  |  26 cm lub 19 cm 
średnicy. Dwa skrętne z ha-
mulcem, dwa stałe (możliwość 
zamontowania 4 skrętnych) 

próg umożliwiający łatwe 
wymiatanie nieczystości  
ze skrzyni

lustro z tworzywa sztucznego 
w eleganckiej skórzanej ramie

wysuwany i wypinany wie-
szak na ogłowia (mechanizm 
samodomykający)

4 wypinane szuflady 
(mechanizm samodomyka jący) 
z dnem wyłożonym wyciąganą 
gumą

2-3 wypinane, o regulowanym 
położeniu wieszaki na siodła 
(niewidoczne wzmocnienie  
ze stali nierdzewnej)



TACK ROOM
COMPACT

Skrzynia jeździecka COMPACT jest idealna dla dzieci oraz zawodników, którzy mają jednego lub dwa 

konie. Pojemna i lekka, wyposażona jest w głęboką szufladę mieszczącą niezbędny ekwipunek jeźdź-

ca; kask, buty, preparaty czyszczące. Przestrzeń na siodła jest bardzo szeroka, co umożliwia komfor-

towe pakowanie i rozpakowywanie skrzyni. Z obu stron skrzyni znajdują się dwa wieszaki, wysuwane 

oraz wypinane.

WYMIARY:
Wysokość całkowita: 125 cm 

Wysokość bez rączki: 120 cm

Szerokość: 70 cm

Głębokość: 60 cm

Wysokość szuflady: 25 cm

Średnica kół: 19 cm

60 cm
70 cm

120 cm
+ 5 cm

19 cm

Szuflada całkowicie wysuwana 
i wypinana (mechanizm
samodomykający)

rączka ze stali nierdzewnej
praktyczna siatka na drzwiach 
na podręczne akcesoria

dwa wysuwane i wypinane 
wieszaki na ogłowia



TACK ROOM
COMPETITION

Skrzynia jeździecka COMPETITION jest wyposażona w podwójne drzwi dla komfortowego przecho-

wywania nawet trzech siodeł, czapraków i derek. Podzielona na dwie przestrzenie, w komorze 

z szufladami i wysuwanym, szerokim wieszaku na ogłowia, pozwala zmieścić cały ekwipunek 

na wielodniowe zawody, czy kilkutygodniowy tour. Pomimo swoich imponujących rozmiarów pozo-

staje lekka i jezdna. Zaprojektowana we współpracy z najlepszymi jeźdźcami jest ergonomiczna, 

pojemna i wytrzymała. Najlepsza propozycja dla sportowców, którzy nie lubią kompromisów 

i rezygnacji z pełnego dostępu do potrzebnego sprzętu.

WYMIARY:
Wysokość całkowita: 125 cm

Szerokość: 125 cm

Głębokość: 62 cm

Średnica kół: 26 cm

Wysokości szuflad:  

dolna 30 cm (środki pielęgnacyjne)

środkowe 2 x 19 cm (kask, ochraniacze)

górna 10 cm (rzeczy osobiste)

62 cm125 cm

125 cm

26 cm

4 całkowicie wysuwane i wypinane
szuflady (mechanizm samodomy-
kający)

praktyczna siatka na drzwiach 
na podręczne akcesoria

4 szerokie, pompowane koła pneuma-
tyczne o 26 cm średnicy. Dwa skrętne 
z hamulcem, dwa stałe (możliwość 
zamontowania 4 skrętnych)

wysuwany i wypinany wieszak 
na ogłowia w środkowej komorze 
skrzyni (mechanizm samodomykający)



TACK ROOM
EVOLUTION

Powstała z połączenia skrzyni COMPETITION i nadstawki. Łączy w sobie cechy dwudzielnej i niezwy-

kle pakownej skrzyni COMPETITION, oferując dodatkową, modułową przestrzeń, nakładaną na górną 

część skrzyni. Nie wymaga żadnych narzędzi do jej montażu i demontażu. Jest to propozycja

dla zawodników, ceniących sobie dostęp do dużej ilości sprzętu w jednej, uporządkowanej przestrzeni. 

Idealna do przechowywania derek (zimowych, jak i letnich), czapraków oraz akcesoriów.

WYMIARY:
Wysokość całkowita: 125 cm

Szerokość: 125 cm

Głębokość: 62 cm

Średnica kół: 26 cm

Wysokości szuflad:  

dolna 30 cm (środki pielęgnacyjne)

środkowe 2 x 19 cm (kask, ochraniacze)

górna 10 cm (rzeczy osobiste)

62 cm

180 cm

26 cm

125 cm

4 całkowicie wysuwane i wypinane 
szuflady (mechanizm samodomy-
kający)

wysuwany i wypinany wieszak 
na ogłowia w środkowej komorze 
skrzyni (mechanizm samodomykający)

praktyczna siatka na drzwiach 
na podręczne akcesoria

nadstawka doczepiana do skrzyni 
zwiększająca jej pojemność 
przechowywania

4 szerokie, pompowane koła pneuma-
tyczne o 26 cm średnicy. Dwa skrętne 
z hamulcem, dwa stałe (możliwość 
zamontowania 4 skrętnych)



TACK ROOM
EVOLUTION MULTI

Produkt uzupełniający ofertę, skonstruowany z połączenia ze sobą minimum dwóch, do dowolnej 

liczby modułów. Każdy z modułów posiada otwierane uchylnie drzwiczki oraz zawiasy umożliwiające 

wygodne ustawienie położenia klapy. Pozwala to jednocześnie na podzielenie przestrzeni do przecho-

wywania na klika zamykanych niezależnie komór. Gwarantuje to łatwe utrzymanie czystości w poszcze-

gólnych sekcjach, nie przenikanie się zapachów oraz uzyskanie osobnej przestrzeni dla derek, 

czapraków i akcesoriów. Możliwość przewozu nadstawek na platformie z kołami.

WYMIARY:
Wysokość nadstawki: 50 cm

Szerokość: 125 cm

Głębokość: 62 cm

62 cm

50 cm

50 cm

50 cm

125 cm

otwierane uchylnie drzwiczki

zawiasy umożliwiające dowolne
położenie klapy (zakres 180 stopni)

zaczepy do szybkiego montażu 
i demontażu nadstawek w celu 
uzyskania zestawu

otwory wentylacyjne w komorach



TACK ROOM
SADDLE RACK

Stalowy, mobilny, składany wieszak na czterech pompowanych kołach, z modułową podstawą, 

dzieloną na cztery niezależne i całkowicie wyjmowane komory. Nie wymagający narzędzi, praktyczny 

system montażu i demontażu. Wieszak wyposażony jest w 4 do 12 uchwytów na siodła, czapraki 

i derki oraz 24 haczyki na ogłowia, kask, drobne sprzączki. Haczyki rozmieszczono wzdłuż poziomego 

relingu, co zapewnia pełne wykorzystanie przestrzeni przy jednoczesnym łatwym dostępie. 

Regulowana wysokość ramion bocznych i rozmieszczenia dystansów między wieszakami na siodła 

pozwala na komfortowe dopasowanie sprzętu do indywidulanych potrzeb. W celu zabezpieczenia 

przed korozją, został w całości ocynkowany. Istnieje możliwość pomalowania go w dowolnym kolorze.

130 cm

120 cm

79 cm

19 cm

idealny dla stajni sportowych i szkó-
łek jeździeckich

indywidualnie dobierana ilość 
uchwytów (max. 12 sztuk)

4 szerokie, pompowane koła pneu-
matyczne o 19 cm średnicy. Wszystkie 
skrętne, w tym dwa z hamulcem.

cztery wyjmowane za pomocą skórza-
nych rączek kosze na przybory 
i akcesoria

WYMIARY:
Wysokość: 130 cm

Szerokość: 120 cm

Głębokość: 79 cm

Średnica kół: 19 cm



TACK ROOM 

Chrząstkowo 25  

78-600 Wałcz 

POLSKA

+48 518 187 934

janowska@tackroom.pl

www.tackroom.pl


