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Siłownia o powierzchni180 metrów kwadratowych.
Jest przystosowana do treningu wioślarskiego. 

Sprzęt sportowy premium - �rmy Technogym, gwarantuje treningi na najwyższym poziomie. 

O atmosferę pomaga zadbać doskonałe nagłośnienie i klimatyzacja. 

siłownia

POZIOM II

180 m 2

Adres Wioślarska 6, 
to unikatowe miejsce na warszawskim Powiślu. 

Bliskie sąsiedztwo rzeki Wisły i warszawskich bulwarów tworzy niezapomniany klimat.  

Wioślarska 6 to nowy obiekt Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, 
najstarszego Towarzystwa sportowego w Polsce (rok zał 1878). 

Siedmiokondygnacyjny budynek, w którym mieści się super - nowoczesny kompleks sportowy 
o pro�lu wioślarskim, przestrzeń konferencyjna i eventowa.

Zapraszamy do współpracy. 
Chodź na wiosła !



Oferujemy klimatyzowaną salę konferencyjną o powierzchni 130 metrów kwadratowych
kompleksowo wyposażoną w wysokiej jakości sprzęt audiowizualny. 

Salę można podzielić na dwie mniejsze, dzięki mobilnej ścianie działowej. 

Dużą zaletą jest długi taras, z którego możemy podziwiać panoramiczne widoki: 
na rzekę Wisłę, Bulwary Wiślane, malowniczy Most Poniatowskiego, a także Stadion Narodowy.

sala konferency jna

POZIOM 0

130 m 2

KLIMATYZACJA

TARAS

AKUSTYCZNA 
SCIANKA DZIALOWA

SPRZET
AUDIOWIZUALNY

130 M 2

WISLA

TARAS  50 m 2

WYMIARY 
SALI KONFERENCYJNEJ: 
- wysokość 3m 
- długość 15m 
- szerokość 9m 

PO ROZŁOŻENIU 
ŚCIANKI DZIAŁOWEJ: 
Sala klubowa (naprzeciwko wejścia 
głównego, z widokiem na basen wioślarski): 
- szerokość 9m 
- długość 7m 
Mała sala konferencyjna: 
- szerokość 9m 
- długość 8m

EVENTY 
( 80 - 90 osób)

WIDOK NA WISLE

PARTER

teren zielony

Wioślarska 6 to również otwarta 
przestrzeń nad samą Wisłą. 

Niezwykle funkcjonalna powierzchnia 
400m2, to doskonałe miejsce 

na różnego rodzaju wydarzenia, eventy 
�rmowe czy koncerty. 

Bezpośrednie zejście na bulwar i jedyna 
w swoim rodzaju lokalizacja, 
sprawią że każde wydarzenie

organizowane na W6, stanie się 
niezapomnianym.



Wyjątkowym elementem jest basen wioślarski, to serce budynku – 
jedyny w Polsce tak przestronny i stylowy. 

Jest doskonały do prowadzenia pierwszych lekcji wiosłowania, a także doszkalania profesjonalistów. 

W przeciwieństwie do ćwiczeń na wodzie – wybacza błędy, 
a trening odbywa się w komfortowych warunkach bez względu na pogodę. 

Basen wykorzystywany jest m.in. do zajęć team-building dla kadr kierowniczych, 
które wprowadziliśmy do naszej oferty.

basen wioslarski

POZIOM 0 / POZIOM I

160 m 2

PARTER

Ergometrownia o powierzchni 165 metrów kwadratowych.
Tuż obok siłowni,zlokalizowana jest ergometrownia, wyposażona w sprzęt �rmy Concept 

przystosowany do profesjonalnego treningu.  
Multimedialna, klimatyzowana sala - pozwala organizować niezwykle atrakcyjne 

zawody wioślarskie z wizualizacją na ekranach. 
Emocje gwarantowane! Na ergometrach prowadzimy m.in. zajęcia ergo-�t, gdzie �tness łączy się 

ze spinningiem, trening maksymalnie urozmaica się i skraca. 
Ergometry dzisiaj, to bardzo popularne urządzenia do ćwiczeń, stały się wręcz odrębną dyscy-

pliną sportową.

ergometry

POZIOM II

165 m 2


