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Firma SPORTPLUS.PL jest czołowym producentem oraz dostawcą profesjonalnego sprzętu sportowego i wyposażenia
obiektów sportowych i audytoryjnych. Działalność prowadzimy od 1998 roku.
Oferujemy profesjonalne wyposażenie od projektu koncepcyjnego do kompleksowej realizacji. Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz sprzętu i wyposażenia obiektów sportowych. Wyposażamy również obiekty edukacji i kultury takie jak uczelniane sale wykładowe, kina, teatry, sale audytoryjne, gdzie instalujemy systemy widowni stałych i teleskopowych, fotele
audytoryjne, systemy kurtyn scenicznych i zaciemniających.
Nasze produkty należą do segmentu PREMIUM, cechuje je wysoka jakość wykonania i dbałość o szczegóły. Wszystkie
produkty zostały opracowane przez nas na bazie naszego doświadczenia, wdrożone do produkcji seryjnej i są nieustannie
rozwijane i dostosowywane do nowych wymogów i trendów rynkowych.
Prowadzimy sprzedaż zarówno hurtową, jak i detaliczną poprzez nasz sklep stacjonarny oraz również internetowy sklep
sportowy, gdzie nasza oferta produkcyjna jest poszerzona o cały asortyment produktów handlowych uzupełniających i
akcesoriów sportowych.
Działalność handlową prowadzimy zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami poprzez sieć naszych spółek zależnych
w Czechach i na Słowacji, jak również we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi, którzy dostarczają i instalują
nasze produkty.
Niniejszy katalog obejmuje główną część naszej oferty produkcyjnej, ale nie wyczerpuje w pełni oferowanego przez nas
asortymentu. Naszą ofertę kierujemy do Klientów zarówno publicznych jak i prywatnych. Zapraszamy do kontaktu Inwestorów, biura projektowe, urzędy, jednostki samorządowe, szkoły i kluby sportowe.
Nasza wykwalifikowana kadra jest do Państwa dyspozycji.
Ze sportowym pozdrowieniem
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Koszykówka | Konstrukcje podwieszane z napędem elektrycznym

Koszykówka | Konstrukcje podwieszane z napędem elektrycznym

Konstrukcje podstropowe mogą być składane w kierunku do środka hali (poniżej) lub do tyłu (powyżej)

Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym
Konstrukcja podwieszana do koszykówki z napędem elektrycznym mocowana jest do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej, po wykonaniu
indywidualnego projektu. Wykonana jest z profili stalowych zamkniętych, co gwarantuje pełną sztywność i stabilność. Elementy metalowe są
malowane lakierem proszkowym lub cynkowane. Przeznaczona jest zasadniczo do stosowania w halach sportowych o długości powyżej 36,0
m i wysokości spodu elementów konstrukcyjnych stropu do 10,0 m.
Standardowo konstrukcja składa się w kierunku na zewnątrz boiska (w tył), jednak w niektórych przypadkach, w szczególności w halach o
długości mniejszej niż 36 m, projektujemy kosze składane w kierunku boiska (w przód), o indywidualnej geometrii składania dopasowanej do
wymiarów hali. Konstrukcja podwieszana jest opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych, nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 230V P=410W. Po opuszczeniu tablica układa się w pozycji pionowej (wysokość obręczy w stosunku do podłoża - 3,05 m/ 2,60
m po wyposażeniu w mechanizm regulacji wysokości).
Sterowanie silnikami odbywa się za pomocą przycisków sterowniczych, umieszczonych w kasetach lub za pomocą pilotów bezprzewodowych.
Ciężar jednej konstrukcji opuszczanej wraz z tablicą wynosi 250 - 350 kg.
1.06.5
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Koszykówka | Konstrukcje podnoszone pionowo

Koszykówka | Konstrukcje podwieszane z napędem elektrycznym

Przykłady mocowań różnego typu konstrukcji w obiektach sportowych

Konstrukcja do koszykówki podnoszona pionowo z napędem elektrycznym
Pozwala na założenie tablicy do koszykówki pionowo w górę na ścianę. Napęd podnoszenia konstrukcji stanowi silnik elektryczny o napięciu 230V, P=410W. Wykonana z profili
stalowych zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym, mocowana do konstrukcji
nośnej obiektu. Zastosowane materiały konstrukcyjne zapewniają bezpieczeństwo i komfort
użytkowania, a także stabilność mocowanych tablic z obręczami.
Stabilność uzyskana jest przez zainstalowanie dodatkowych odciągów. Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic. Maksymalny wysięg konstrukcji wynosi 550 cm.
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1.06.4.1

Konstrukcja o wysięgu 200 cm

1.06.4.3

Konstrukcja o wysięgu 400-550 cm

1.06.4.2

Konstrukcja o wysięgu 200-400 cm
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Koszykówka | Konstrukcje naścienne

Koszykówka | Konstrukcje naścienne

Konstrukcja do koszykówki uchylna
Pozwala na złożenie tablicy do koszykówki w poziomie na ścianę
przez ręczne odciągnięcie blokady przy pomocy specjalnego uchwytu.
Wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych
lakierem proszkowym, mocowana do konstrukcji nośnej obiektu.
Zastosowane materiały konstrukcyjne zapewniają bezpieczeństwo
i komfort użytkowania, a także stabilność mocowanych tablic z
obręczami. Wysięg: od 100 do 220 cm.
1.06.2.1

Konstrukcja o wysięgu do 160 cm

1.06.2.2

Konstrukcja o wysięgu 160-220 cm

Konstrukcja do koszykówki uchylna
z odciągami linowymi
Konstrukcja do koszykówki uchylna z odciągami pozwala na złożenie
tablicy do koszykówki w poziomie na ścianę przez ręczne odciągnięcie
blokady przy pomocy specjalnego uchwytu. Zamocowana konstrukcja jest dodatkowo zabezpieczona poprzez montaż odciągów linowych
do ściany. Wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych
lakierem proszkowym, mocowana jest do konstrukcji nośnej obiektu.
Zastosowane materiały konstrukcyjne zapewniają bezpieczeństwo
i komfort użytkowania, a także stabilność mocowanych tablic
z obręczami. Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic przy odległości czoła tablicy od ściany w zakresie od 220 do 550
cm. Produkowana jest również w wersji, gdzie część konstrukcji jest
mocowana na stałe, a część składana jest do ściany. Każdorazowo
długość konstrukcji ustalana jest indywidualnie, po dostosowaniu do
parametrów hali sportowej.
1.06.3.1

Konstrukcja o wysięgu 220-330 cm

1.06.3.2

Konstrukcja o wysięgu 330-440 cm

1.06.3.3

Konstrukcja o wysięgu 440-550 cm

Opcja z ramą skośną

Konstrukcja do koszykówki stała
Wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym, mocowana do konstrukcji nośnej obiektu.
Zastosowane materiały konstrukcyjne zapewniają bezpieczeństwo
i komfort użytkowania, a także stabilność mocowanych tablic
z obręczami.
Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic przy
odległości czoła tablicy od ściany do 100 cm.
1.06.1
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Koszykówka | Rozwiązania dodatkowe

Koszykówka | Konstrukcje naścienne - przykłady mocowań
Zestaw do koszykówki zawieszany na drabince gimnastycznej
Zestaw do koszykówki zawieszany na drabince gimnastycznej, przeznaczony do treningów w salach gimnastycznych.
Składa się z tablicy oraz obręczy z siatką. Wyposażony jest w stalowy uchwyt do zawieszania na szczeblach drabinek gimnastycznych.
Konstrukcja uchwytów zaczepowych gwarantuje bezpieczne i stabilne
zawieszenie tablicy. Zestaw łatwy w montażu i wygodny w magazynowaniu.

Mechanizm regulacji wysokości tablicy
Mechanizm regulacji wysokości do tablic 90 x 120 cm
oraz 105 x 180 cm. Konstrukcja mechanizmu pozwala
łatwo i szybko zmienić wysokość tablicy wraz z obręczą
w stosunku do podłoża w przedziale od 260 - 305 cm.
Dokonuje się tego przez ręczne obracanie korbką
regulacyjną uchwytu śruby z gwintem trapezowym.
Mechanizm przeznaczony do mocowania przy wszystkich typach
konstrukcji mocujących w halach sportowych lub na boiskach.

1.06.7.1

Konstrukcja z elementem stałym, montowana między filarami

Konstrukcja z mechanizmem regulacji wysokości montowana do słupa

1.04.1

Mechanizm regulacji wysokości tablicy
105 x 180 cm

1.04.2

Mechanizm regulacji wysokości tablicy
90 x 120 cm
Mechanizm regulacji wysokości tablicy
105 x 180 cm, cynkowany ogniowo,
konstrukcja dwusłupowa

1.04.5

Konstrukcja specjalna mocowana do belek poprzecznych

1.04.4

Mechanizm regulacji wysokości tablicy
90 x 120 cm, cynkowany ogniowo, SMART

Moduł napędu elektrycznego mechanizmu regulacji wysokości tablicy, silnik elektryczny
230 V 180W, czas opuszczania/podnoszenia 17 sekund.
Konstrukcja mocowana bezpośrednio do balkonu

Moduł zainstalowany do mechanizmu regulacji wysokości naszej produkcji umożliwia automatyczną zmianę wysokości tablicy,
zamiast ręcznego obracania śruby podnoszącej korbą. Wyposażony w silnik 230 V / 180W, w cenie ujęte są elementy sterujące
silnika, wraz z 1 sztuką pilota. Silnik może być sterowany za pomocą pilota bezprzewodowego lub przełącznika kluczykowego
(miejsce montażu wybrane przez zamawiającego). Położenia krańcowe są zaprogramowane. Pełen ruch z jednej pozycji skrajnej
do drugiej trwa ok. 17 sekund.

1.04.3
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Koszykówka | Konstrukcje jedno i dwusłupowe

Koszykówka | Konstrukcje jedno i dwusłupowe

Konstrukcja dwusłupowa

900

Konstrukcja jednosłupowa
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Konstrukcja do koszykówki jednosłupowa przeznaczona do
mocowania tablic o wymiarach 90x120 cm oraz 105x180 cm.
Wykonana jest z profilu stalowego zamkniętego, kwadratowego
o wymiarach 100x100 mm, zabezpieczonego antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcja umożliwia ustawienie
tablicy na dowolnej wysokości, wysięg ramienia mocującego
tablicę dostępny jest w długościach: L=1,2 m, L=1,4 m,
L=1,6 m. Przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni (boiska
szkolne, place zabaw). Produkowana w dwóch wersjach: jako
konstrukcja mocowana na stałe w podłożu lub mocowana w tulei
(możliwość demontażu). Do konstrukcji mogą być mocowane
tablice epoksydowe lub kratownicowe oraz różne typy obręczy
w wersji ocynkowanej. Istnieje również możliwość instalacji
mechanizmu regulacji wysokości, co umożliwia płynną zmianę
wysokości tablicy bez konieczności regulowania wysięgnika
konstrukcji.

Konstrukcja do koszykówki dwusłupowa przeznaczona do
mocowania tablic o wymiarach 105x180 cm. Konstrukcja
wykonana jest z profilu stalowego zamkniętego,
kwadratowego o wymiarach 100x100 mm, zabezpieczonego
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Konstrukcja umożliwia zainstalowanie tablicy na dowolnej
wysokości, wysięg ramienia mocującego tablicę dostępny
jest w czterech długościach: L=1,2 m, L=1,4 m, L=1,6 m,
L=2,2 m. Przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni (boiska
szkolne, place zabaw).
Produkowana jest w dwóch wersjach: jako konstrukcja
mocowana na stałe w podłożu lub mocowana w tulei (posiada
możliwość demontażu). Do konstrukcji mogą być mocowane
tablice epoksydowe lub kratownicowe oraz różne typy
obręczy w wersji ocynkowanej. Istnieje również możliwość
instalacji mechanizmu regulacji wysokości, co umożliwia
płynną zmianę wysokości tablicy bez konieczności zmiany
położenia wysięgnika konstrukcji.
1.07.5

100 cm

1.07.1

50 cm

Tablica do koszykówki stalowa (kratownica typu VEMA)

12

Pełna oferta na stronie www.sportplus.pl, tel. 12 274 00 00

13

Koszykówka | Tablice

Koszykówka | Tablice
Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło
hartowane o wymiarach 105 x 180 cm i grubości 12 mm
Tablica do koszykówki profesjonalna, bezpieczne szkło hartowane
o wymiarach 105 x 180 cm i grubości 12 mm, mocowane na ramie
metalowej, bezotworowy system mocowania płyty szklanej do ramy.
Zastosowane mocowanie obręczy do konstrukcji tablicy uniemożliwia przenoszenie na płytę tablicy obciążeń działających na obręcz. Ze
względów bezpieczeństwa do tablicy ze szkła hartowanego zalecane
jest zamontowanie osłony dolnej krawędzi.
Produkt zgodny z przepisami FIBA.

1.03.10 Tablica 105 x 180 cm, grubość szkła 12 mm

Tablice do koszykówki, profesjonalna
105 x 180 cm i treningowa 90 x 120 cm,
płyta epoksydowa, na ramie metalowej
cynkowanej ogniowo

Tablice do koszykówki ze szkła akrylowego
o wymiarach 105 x 180 cm i 90 x 120 cm,
mocowane na ramie metalowej

Tablica do koszykówki składa się z nieprzezroczystej płyty
epoksydowej o grubości 18 mm, mocowanej do ramy metalowej
tablicy, która jest zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe. Płyta w kolorze białym, znakowanie w kolorze czarnym.
Tablice przeznaczone na boiska zewnętrzne.

Tablice do koszykówki o wymiarach 105 x 180 cm / 90 x 120 cm, przezroczyste szkło akrylowe, mocowane w odpowiedni sposób do ramy
metalowej tablicy. Zastosowane mocowanie obręczy do ramy tablicy
uniemożliwia przenoszenie na płytę tablicy obciążeń działających na
obręcz. Ze względów bezpieczeństwa do tablicy akrylowej zalecane
jest zamontowanie osłony dolnej krawędzi.

1.03.6 Tablica treningowa 90 x 120 cm

1.03.11 Tablica akrylowa 105 x 180 cm, grubość szkła 12 mm

1.03.7 Tablica profesjonalna 105 x 180 cm

1.03.2 Tablica akrylowa 105 x 180 cm, grubość szkła 10 mm
1.03.4 Tablica akrylowa 90 x 120 cm, grubość szkła 10 mm

Tablice do koszykówki stalowa, kratownicowa, o wymiarach 90 x 120 cm i 105 x 180 cm,
na ramie metalowej, cynkowana ogniowo
Tablice do koszykówki epoksydowe o wymiarach 105 x 180 cm i 90 x 120 cm, mocowane
na ramie metalowej

Tablica do koszykówki stalowa, kratownicowa, o wymiarach 90 x 120 cm i 105 x 180 cm, na ramie metalowej wykonanej z profilu 50x30 mm. W
całości wykonana ze stali, wewnątrz ramy stalowej osadzona jest kratka wciskana 77 x 33 mm (tablica180x105) lub 77 x 22 mm (tablica 120x90).
Całość zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Tablica jest przeznaczona do montażu na konstrukcji jednosłupowej lub
dwusłupowej na boiskach zewnętrznych.

Tablice do koszykówki o wymiarach 105 x 180 cm i 90 x 120 cm,
nieprzezroczysta płyta epoksydowa o grubości 18 mm, mocowana do
ramy metalowej tablicy.
Tablice w kolorze białym, znakowanie z kolorze czarnym.
1.03.5

Tablica epoksydowa 90 x 120 cm

1.03.3

Tablica epoksydowa 105 x 180 cm

1.03.8 Tablica pełnowymiarowa 105x180 cm
1.03.9 Tablica treningowa 90 x 120 cm
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Koszykówka | Obręcze

Koszykówka | Akcesoria
Osłona słupa do koszykówki

1.07O.1

Wykonana z pianki obszytej materiałem powlekanym, odpornym na warunki
atmosferyczne; zapinana na rzepy, wysokość 200 cm. Dostępna w wielu kolorach.

Siatki do obręczy do koszykówki
Oferujemy szeroki wybór siatek do obręczy do
koszykówki. Wśród modeli znajdują się siatki
treningowe, turniejowe oraz profesjonalne.
Więcej na stronie www.sportplus.pl

Osłona tablicy do koszykówki
Obręcz do koszykówki uchylna, FLEXMATIC

1.01.3

Obręcz do koszykówki uchylna dwukierunkowo, malowana proszkowo. Wykonana ze stalowej grubościennej rury o średnicy 20 mm, 12-punktowy
bezhakowy system mocowania siatki. Wymiary i parametry zgodne z przepisami międzynarodowymi FIBA oraz normą PN-EN 1270.

Obręcz do koszykówki stała, PREMIUM

Wykonana z pianki poliuretanowej formowanej
metodą wtrysku do formy. Mocowana do krawędzi
tablicy akrylowej 90 x 120 cm lub 105 x 180 cm,
zapewnia bezpieczeństwo w czasie gry. Dostępna
w wielu kolorach. Norma FIBA.
1-20000

Osłona tablicy 105 x 180 cm

1-20001

Osłona tablicy 90 x 120 cm

1.01.1

Obręcz wykonana z blachy gr. 4 mm., posiada kołnierz wzmacniający zapewniejący jej sztywność. 12-punktowy system mocowania siatki NETLOCK. Malowana lakierem proszkowym (kolor RAL 2004). Przeznaczona do tablic zainstalowanych w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne,
hale sportowe).

Obręcz do koszykówki stała, PREMIUM, cynkowana ogniowo

1.01.2

Obręcz wykonana z blachy gr. 4 mm., posiada kołnierz wzmacniający zapewniejący jej sztywność. Obręcz zabezpieczona przed działaniem wpływów
atmosferycznych poprzez cynkowanie ogniowe. 12-punktowy system mocowania siatki NET-LOCK. Przeznaczona do tablic zainstalowanych na
otwartej przestrzeni.
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Siatkówka | Słupki do siatkówki

Siatkówka | Słupki do siatkówki

Słupki do siatkówki aluminiowe, turniejowe, profil owalny 120x100 mm

Słupki do siatkówki aluminiowe 80x80 mm, uniwersalne, Premium

Profesjonalne słupki do siatkówki wyposażone w mechanizm płynnej regulacji wysokości zawieszenia siatki.
Przeznaczenie: Zestaw przeznaczony jest na boisko główne w salach sportowych o szerokości powyżej 12 m oraz na
boiska treningowe na salach o długości powyżej 24 m. Słupki można również użytkować na boiskach zewnętrznych.

Przeznaczenie: Zestaw przeznaczony jest na boisko główne w salach sportowych o szerokości powyżej
12 m oraz na boiska treningowe na salach o długości powyżej 24 m. Słupki można również użytkować
na boiskach zewnętrznych.

•

Wykonane z żebrowanego aluminiowego profilu o przekroju 120x100 mm

•

Słupki wykonane z wzmocnionego żebrowanego profilu aluminiowego 80 x 80 mm.

•

Naciąg przesuwany w bruździe profilu słupka

•

•

Płynna regulacja siatki w zakresie 106 - 245 cm pozwala na wykorzystanie słupków w innych grach tego typu
(jak badminton, tenis), bądź stworzenia pola gry w mini-siatkówkę

Urządzenie naciągowe siatki (z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego)
przesuwane jest w zagłębionej bruździe profilu. Korbka do naciągu w zestawie.

•

Haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku (przesuwne)

Powierzchnia satynowana w kolorze naturalnym

•

Urządzenie umożliwia płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-245 cm (uniwersalne
wykorzystanie zestawu: siatkówka, tenis, badminton)

•

Słupki nie wymagają zastosowania odciągów od podłoża

•

Zgodność z normą FIVB

•
•

Słupki nie wymagają zastosowania odciągów od podłoża

• Zgodność z normami PN-EN oraz FIVB
Mechanizm naciągowy słupka.
Mechanizm naciągowy przesuwny, wyposażony w rolki i podkładki
poliamidowe, zapobiegające tarciu pomiędzy stalowymi częściami
słupków. Blokowanie położenia odbywa się za pomocą gałek tworzywowych. Naprężanie linki poprzez śrubę naciągu która jest osłonięta profilem. Doczepiana korbka do naciągu w komplecie.
Przeniesienie momentu obrotowego następuje przez przegub krzyżakowy który jest połączony z śrubą naciągu i umieszczony wewmątrz
mechanizmu.
Przeciwległy słupek wyposażony ny w zestaw przesuwnych listew
z hakami. Listwa górna długa z dwoma hakami w stałym rozstawie,
dolny hak regulowany niezależnie.

Profil aluminiowy
120x100

Profil stalowy

2.01.2
90 x 90 mm

Profil aluminiowy wzmocniony

Tuleja montażowa uniwersalnego
słupka 80 x 80 mm
Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania stalowego
słupka do siatkówki, stalowa (90x90x3 mm), zabezpieczona
poprzez cynkowanie ogniowe. Osadzana na stałe w podłożu.

80 x 80 mm

2.02.1

Słupek dwustronny do siatkówki aluminiowy 80 x 80 mm

Korbka

Przeznaczenie: Przeznaczony na boiska treningowe na salach o długości powyżej 24 m. Słupek można również użytkować na boiskach zewnętrznych.
Słupek wyposażony jest w elementy naciągające po obu jego stronach, co pozwala zastosować jeden wspólny słupek dla kolejnych sąsiednich boisk treningowych.

Profil aluminiowy
Ø108x129 mm

Tuleja montażowa profesjonalnego
słupka aluminiowego 120x100 mm

2.01.7

•

Wykonany z żebrowanego aluminiowego profilu o przekroju kwadratowym 80x80 mm

•

Powierzchnia słupka satynowana w kolorze naturalnym, wszystkie elementy metalowe cynkowane

•

Mechanizm naciągowy przesuwny, wyposażony w rolki i podkładki poliamidowe, zapobiegające tarciu pomiędzy stalowymi
częściami słupków. Śruba naciągu linki siatki wraz z zintegrowanym przegubem krzyżakowym ukryta wewnątrz profilu

•

Doczepiana korbka do naciągu w komplecie. W dodatkowej listwie aluminiowej profilu umieszczony jest zestaw listw z hakami

•

Sześciopunktowy system mocowania brzegu siatki. Regulacja
wysokości siatki w przedziale 106-245 cm.

2.02.7

Przeznaczona do mocowania profesjonalnego słupka aluminiowego do siatkówki. Wykonana z specjalnego profilu aluminiowego typ E8571, obejmującego wsuwany kompatybilny profil
słupków 120x100, osadzana w postumencie.

Profil aluminiowy
wzmocniony
dwustronny

2.01.8
80 x 80 mm
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Siatkówka | Słupki do siatkówki

Słupki do siatkówki stalowe 80x80 mm, uniwersalne, Premium
Przeznaczenie: Zestaw przeznaczony jest na boisko główne w salach sportowych o szerokości powyżej 12 m oraz na boiska treningowe na salach o długości powyżej 24 m. Słupki można również
użytkować na boiskach zewnętrznych.
•

Wykonane z profilu stalowego 80x80 mm

•

Całość konstrukcji słupków jest cynkowana ogniowo, co zapewnia odporność korozyjną

•

Uniwersalne, umożliwiające zawieszanie siatki na wysokości 106-245 cm (pozwalające na
wykorzystanie zestawu w takich dyscyplinach jak siatkówka, tenis, badminton)

•

Nie wymagają odciągów od podłoża

•

Zgodność z normą FIVB

Słupki do siatkówki przenośne (z obciążnikami),
wolnostojące
Zestaw składa się z pary stalowych słupków (umożliwiających
płynną regulację wysokości siatki) osadzonych na podstawie
z obciążnikami walizkowymi (6x30=180 kg na 1 słupek),
zapewniającymi stabilność zestawu. Zestaw kółek umożliwia
transport słupków. Specjalne uchwyty na sztabkach gwarantują
bezpieczny sposób montażu obciążników.

Profil stalowy

90 x 90 mm

2.01.1
Profil stalowy

80 x 80 mm

Tuleja montażowa uniwersalnego
słupka 80 x 80 mm
Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania stalowego
słupka do siatkówki, stalowa (90x90x3 mm), zabezpieczona
poprzez cynkowanie ogniowe. Osadzana na stałe w podłożu.

2.01.4

2.02.1

Zestaw stalowych szyn ściennych wraz z mechanizmem naciągowym
2.01.6

Słupki do siatkówki na podstawie
ramowej, przykręcane do podłoża

Zestaw szyn przeznaczony do mniejszych sal sportowych
i gimnastycznych, umożliwiający grę w siatkówkę
czy badmintona bez ingerencji w posadzkę obiektu.

Słupki stalowe wykonane z specjalnego profilu kwadratowego 80x80 mm, osadzone na podstawie ramowej, umożliwiającej szybki i bezpieczny montaż do
posadzki za pomocą śrub gałkowych wkręcanych do
marek talerzykowych osadzonych w posadzce. System przeznaczony jest głównie do zastosowania w
halach sportowych, gdzie utrudniona jest instalacja
tulei, np. w przypadku hal na stropie.

Szyny mocowane do przeciwległych ścian służą jako prowadnice
dla urządzenia naciągowego i haków zaczepowych.
Stalowe, wykonane z profilu 30x30 mm, malowane proszkowo.
Konstrukcja pozwala na swobodną zmianę wysokości siatki w
przedziale od 106 do 245 cm od podłoża.

Mocowanie słupka do podłoża odbywa się za pomocą śruby gałkowej, wkręcanej do marki talerzykowej osadzonej w posadzce hali sportowej. Duża
powierzchnia profili ramy dolnej bezpiecznie leży na
posadzce, bez ryzyka uszkodzeń jej nawierzchni. Po
zdemontowaniu słupkami można przejeżdżać do magazynu dzięki kółkom tworzywowym umieszczonym
z tyłu ramy.

Powyższe rozwiązanie daje możliwość zawieszania siatki na
dowolnej wysokości (uniwersalne wykorzystanie zestawu:
siatkówka, tenis, badminton).

Osłony szyn ściennych do siatkówki

2.03.5

Wykonane na konstrukcji sklejkowej z pianki T25, osłoniętej
materałem typu PCV, w kolorze z dostępnej palety.
		
Eliminują mozliwość urazów i zapewniają 		
		
bezpieczeństwo użytkowania 			
		
szyn ściennych.
		
Wysokość osłaniana - do 2 m.

20

2.01.5

Konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na
dowolnej wysokości w przedziale 106 - 245 cm, co
pozwala na zastosowanie ich do gry zarówno w siatkówkę jak i w tenisa czy badmintona. 2.01.5
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Stanowisko sędziowskie do siatkówki składane z
płynną regulacją wysokości podestu i kółkami do
przewożenia
Wykonane z cienkościennych profili stalowych, konstrukcja główna
malowana lakierem proszkowym, elementy ruchome cynkowane
galwanicznie. Podest wykonany z sklejki antypoślizgowej. Posiada
płynną regulację wysokości podestu w zakresie od 100 do 145 cm
oraz kółka ułatwiające transport. Mocowanie do słupka za pomocą
rzepów. Wejście na podest od tyłu. Po złożeniu jego grubość wynosi
ok. 16 cm, co ułatwia transport i magazynowanie.

Siatkówka | Akcesoria do siatkówki
Osłona stanowiska sędziowskiego do siatkówki
Osłona stanowiska sędziowskiego do siatkówki wykonana z gąbki
o grubości 5 cm pokrytej skadenem na konstrukcji wzmacniającej.
Zapinana na rzepy. Dostępne kolory w/g wzornika, standardowo:
niebieskie, szare, zielone, czerwone, żółte, pomarańczowe.
2.03.8
Możliwość nadrukowania logotypu.

Ssawka do wyjmowania dekli

2.05.2

Osłony słupków do siatkówki
120x100 mm

Osłony słupków do siatkówki
PREMIUM

Osłony
turniejowych
słupków
do siatkówki wykonane z gąbki
o grubości 5 cm pokrytej skadenem na
konstrukcji wzmacniającej, zapinane na rzepy.
Dostępne w różnych kolorach.

Osłony słupków do siatkówki 80x80 mm,
Wykonanie: pianka poliuretanowa PU, w
formie jednoczęściowego odlewu (kształt
C).
2-122

Dekiel maskujący tuleję kwadratowego słupka stalowego

Dekiel maskujący tuleję owalnego słupka aluminiowego

2.03.4

Przyrząd do szybkiego wyciągania dekli z ram
podłogowych.
SKX.0001

Stalowy dekiel maskujący tuleję słupka
stalowego 80x80 mm, przeznaczony do
mocowania na boiskach zewnętrznych.

2.02.2

Przyrząd do mierzenia wysokości siatki

Dekiel
maskujący
tuleję
słupka
aluminiowego na boisku zewnętrznym z
nawierzchnią trawiastą lub asfaltową.

2.02.9

Wykonany z rurki stalowej, malowany proszkowo, składany.
2-10201

2.06.3
Wieszak na siatkę
Uniwersalny wieszak na siatkę do
siatkówki, tenisa i badmintona,
umożliwiający szybkie rozwijanie
oraz zwijanie siatki oraz jej
przechowywanie.

Wózek przejezdny na słupki do siatkówki

Rama PU z deklem maskującym tuleję

Wózek metalowy, przejezdny na kółkach. Przeznaczony do transportu i przechowywania 3 par słupków do siatkówki.

Rama PU z deklem maskującym tuleję słupka
aluminiowego lub stalowego, przeznaczona
do osadzenia i zalania masą na boiskach
zewnętrznych z nawierzchnią poliuretanową.

2.06.1

2.02.4

Rama podłogowa z deklem
Dekiel podłogowy ze sklejki, maskujący
otwory wykonane w posadzce w celu
osadzenia tulei mocujących słupki,
montowany na ramce stalowej,
cynkowanej galwanicznie, przykręcanej
do posadzki.

2.02.3

2.06.2
Uchwyt magazynowy na
słupki do tenisa, siatkówki,
badmintona
Uchwyt umożliwiający wygodne
magazynowanie słupków.

22
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Siatkówka | Słupki i akcesoria do siatkówki plażowej

Stalowe słupki do siatkówki plażowej aluminiowe PREMIUM
Bezodciągowe, malowane aluminiowe słupki do siatkówki plażowej.
•

Słupki wykonane z profilu aluminiowego 80 x 80 mm, malowanego proszkowo na kolor żółty RAL 1023

•

Urządzenie naciągowe siatki umieszczone jest na szynie jezdnej, w zagłębieniu profilu. Urządzenie umożliwia
płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-245 cm (uniwersalne wykorzystanie zestawu: siatkówka,
tenis, badminton)

•

Słupki nie wymagają zastosowania odciągów od podłoża

•

Zgodność z normą FIVB

2.01.2P
Profil stalowy

80 x 80 mm

Tuleja montażowa słupka
stalowego (dł. 100 cm)

Tuleja specjalna typu T,
osadzana w piasku

Tuleja montażowa o długości
100 cm, przeznaczona do
mocowania stalowego słupka
do siatkówki plażowej w
podłożu boiska.

Tuleja mocująca słupka stalowego
(profil 90 x 90 mm), stalowa, w
komplecie z drewnianymi elementami
krawędziowymi, wersja do siatkówki
plażowej. Demontowalna.

Wykonana ze stali (profil 90
x 90 mm), zabezpieczona
poprzez cynkowanie ogniowe.
Osadzana na stałe w podłożu,
pod warstwą piasku.

90 x 90 mm

90 x 90 mm

2.02.5

2.02.6

Słupki do siatkówki plażowej aluminiowe, turniejowe, profil 120x100 mm
•

Profesjonalne słupki do siatkówki plażowej wyposażone w mechanizm płynnej regulacji wysokości siatki.

•

Wykonane z żebrowanego aluminiowego profilu o przekroju 120x100 mm

•

Płynna regulacja siatki w zakresie 106 - 245 cm.

•

Słupki malowane proszkowo w kolorze żółtym RAL 1023.

•

Słupki nie wymagają zastosowania odciągów od podłoża.

•

Zgodność z normami PN-EN oraz FIVB.

2.01.7P

Profil aluminiowy

Tuleja specjalna typu T,
mocowana w piasku

Przeznaczona do mocowania słupka aluminiowego
do siatkówki plażowej.
Długość tulei 100 cm,
pozwala na osadzenie tulei
w podłożu boiska (pod
warstwą piasku).

Tuleja mocująca słupka aluminiowego,
stalowa, w komplecie z drewnianymi
elementami krawędziowymi, wersja do
siatkówki plażowej. Demontowalna.

2.02.8

2.02.10

24

Osłony słupków do
siatkówki plażowej

Wykonane z cienkościennych rur
stalowych, malowane lakierem
proszkowym. Posiada mechaniczną
regulację wysokości podestu oraz
kółka ułatwiające transport.

Osłony słupków turniejowych
do siatkówki (gąbka o grubości
5 cm pokryta skadenem na
konstrukcji
wzmacniającej),
zapinane na rzepy.

2.05.3

Tuleja montażowa słupka
aluminiowego 120x100 mm

Osadzana na stałe.

Stanowisko sędziowskie do
siatkówki plażowej

Siatki do siatkówki plażowej
2-30001 Siatka czarna, profesjonalna, z antenkami, linka
stalowa lub kevlarowa. 8,5 x 1 m, PP, usztywniane
boki.
Siatka czarna, treningowa. 8,5 x 1 m, PP, grubość
2-30000 splotu 3 mm.

2.03.4

Linie wyznaczjące pole gry do siatkówki plażowej

2.04.2 Taśma wyznaczająca pole

gry do siatkówki plażowej
8 x 16 m, w komplecie ze
śledziami do mocowania.

2-10209 Linie wyznaczające pole
gry do siatkówki plażowej
8 x 16 m, z elementami
drewnianymi
do
umieszczenia w piasku.
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Bramki 2x3 m, profesjonalne, stalowe, PREMIUM

Bramki 2x3 m, profesjonalne, aluminiowe, PREMIUM

Wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF. Standardowo wykonywane w kolorze
niebieskim, na zamówienie dostępne znakowanie w kolorze czerwonym lub czarnym.

Wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF. Standardowo wykonywane w kolorze
niebieskim, na zamówienie dostępne znakowanie w kolorze czerwonym lub czarnym.

Stal

3.01.1
80x80 mm

Bramki do piłki ręcznej 2x3 m, profesjonalne, stalowe. Wszystkie
stalowe elementy cynkowane. Wykonane z profilu 80x80 mm, z
łukami składanymi. Rama główna spawana w całości.

Bramki dostępne są standardowo w następujących głębokościach:
A - głębokość 1200 mm dołem / 1000 mm górą
B - głębokość 1000 mm dołem / 800 mm górą
C - głębokość 800 mm dołem / 600 mm górą
D - głębokość 500 mm
PX - wsporniki przyścienne o długości L=X [mm] (dla bramek w wariancie przyściennym)
SX - wsporniki składane w bok o długości L=X [mm] (dla bramek w wariancie przyściennym)
W ofercie znajduje się szeroki wybór siatek do bramek. Z piłkochwytem oraz bez
piłkochwytu. Szyte na dowolną głębokość i wymiar. WIĘCEJ NA WWW.SPORTPLUS.PL

Aluminium

Mocowane za pomocą
marek talerzykowych
(art. nr 3.02.1)
(art. nr 3.02.3)

Mocowanie za pomocą szpilek
(art. nr 3.02.2)

Do mocowania siatki do ramy dostarczane są trwałe
kopolimerowe uchwyty mocujące brzeg siatki typu
UMOS, 60x20 mm.
Łuki tylne wykonane są z profilu stalowego 35x35
mm, cynkowane ogniowo. Składana konstrukcja łuków
umożliwia montaż i demontaż w celu magazynowania
bramek. Bramki przeznaczone do montażu na hali oraz
boiskach zewnętrznych.

3.01.2
80x80 mm

Aluminium

Bramki do piłki ręcznej 2x3 m profesjonalne aluminiowe,
wszystkie stalowe elementy cynkowane, profil 80 x 80 mm, z
łukami składanymi. Rama główna spawana w całości.

Bramki do piłki ręcznej 2x3 m profesjonalne aluminiowe,

3.01.8 wszystkie stalowe elementy cynkowane, profil 80 x 80 mm, z
80x80 mm

łukami składanymi. Rama główna skręcana w narożach.

Bramki dostępne są standardowo w następujących głębokościach:
A - głębokość 1200 mm dołem / 1000 mm górą
B - głębokość 1000 mm dołem / 800 mm górą
C - głębokość 800 mm dołem / 600 mm górą
D - głębokość 500 mm
PX - wsporniki przyścienne o długości L=X [mm] (dla bramek w wariancie przyściennym)
SX - wsporniki składane w bok o długości L=X [mm] (dla bramek w wariancie przyściennym)

Mocowane za pomocą
marek talerzykowych
(art. nr 3.02.1)
(art. nr 3.02.3)

Mocowanie za pomocą szpilek
(art. nr 3.02.2)

Do mocowania siatki do ramy dostarczane są trwałe
kopolimerowe uchwyty mocujące brzeg siatki typu UMOS,
60x20 mm.
Łuki tylne wykonane są wyginanego profilu stalowego 35 x
35 mm. Ich składana konstrukcja umożliwia szybki montaż
i demontaż w celu magazynowania bramek.
Bramki przeznaczone do montażu na hali oraz boiskach
zewnętrznych.

Marki talerzykowe wykorzystywane są przy montażu bramki do posadzki obiektu

26
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Bramki 2x3 m aluminiowe tulejowane, z ramą aluminio3.01.3
wą skręcaną, profil żebrowany
Aluminium

80x80 mm

Na otwarte obiekty sportowe zalecamy mocowanie bramek za pomocą tulei mocujących.
Profil stalowy

90 x 90 mm

Przykłady mocowań bramki bezpośrednio do ściany obiektu

Bramki do piłki ręcznej 2x3 profesjonalne, aluminiowe, tulejowane.
Rama główna wykonana z żebrowanego profilu aluminiowego 80x80
mm, znakowana w kolorze niebieskim. Łuki wykonane z cienkościennego
profilu 35x35 mm, z możliwością składania.
Siatka mocowana za pomocą uchwytów tworzywowych typu UMOS.
Słupki ramy przedłużone do osadzenia w tulejach osadzonych w podłożu.

Bramki dostępne są standardowo w następujących głębokościach:
A - głębokość 1200 mm dołem / 1000 mm górą - cztery punkty mocowania
B - głębokość 1000 mm dołem / 800 mm górą - cztery punkty mocowania
C - głębokość 800 mm dołem / 600 mm górą - cztery punkty mocowania
D - głębokość 500 mm - dwa punkty mocowania

Uniwersalna tuleja
montażowa
2.02.1
profilu 80 x 80 mm
Tuleja
montażowa
przeznaczona do mocowania
bramki, stalowa (90x90x3
mm), zabezpieczona poprzez
cynkowanie
ogniowe.
Osadzana na stałe w podłożu.

Łuki bramek wzmocnione stałe
Bramki mogą być wyposażone w łuki bramek w wersji stałej, bez możliwości składania, które
charakteryzują się zwiększoną sztywnością, co zwiększa ich odporność na akty wandalizmu

Aluminiowe wzmacniane bramki do piłki ręcznej plażowej 2x3 m
Specjalne, wzmacniane konstrukcje przeznaczone do gry w piłkę ręczną na piasku.
Wzmocniona rama główna wykonana ze specjalnego żebrowanego profilu aluminiowego 80x80 mm, jest łączona w narożach za pomocą specjalnego elementu stalowego.
Łuki bramki składane, cynkowane ogniowo, wykonane z profilu 35x35 mm. Składana
konstrukcja łuków umożliwia łatwiejszy montaż i demontaż oraz magazynowanie bramek. Wszystkie stalowe elementy bramki zabezpieczone są przed wpływem czynników
atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe.
Bramka montowana przy użyciu tulei specjalnych typu T, nie wymagających betonowania w podłożu.

3.01.5

28

Tuleja specjalna mocowana w piasku
Tuleja mocująca (profil 90 x 90 mm), stalowa, w
komplecie z drewnianymi elementami krawędziowymi.

90 x 90 mm

2.02.6
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Tenis ziemny, badminton | Słupki i akcesoria do badmintona
Stojaki do badmintona przejezdne, z obciążnikiem

Słupki do badmintona mocowane w tulejach
Wykonane z profilu stalowego 40 x 40 mm, cynkowane galwanicznie, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu hali
lub kortu.
10.01.1

Wykonane ze stali, słupki cynkowane
galwanicznie. Wysokość słupka jest
regulowana za pomocą wykręcanej stopki.
Posiadają kółka umożliwiające transport.
Każdy słupek wyposażony w sztabki

Słupki do tenisa ziemnego 120x100 mm
Wykonane z profilu aluminiowego 120 x 100 mm,
mocowane w tulejach osadzonych w podłożu
hali lub boiska otwartego. Wyposażone w
wewnętrzne urządzenie naciągowe. Haki zaczepowe
na przeciwległym słupku.

4.01.2

o masie ok. 30 kg.

10.02.1

o masie ok. 60 kg.

10.02.2

o masie ok. 90 kg.

10.02.3

Tuleja montażowa słupka
do badmintona
Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania
słupka stalowego do badmintona wraz z deklem
maskującym.

Tuleja montażowa profesjonalnego
słupka aluminiowego 120x100 mm
Przeznaczona do mocowania profesjonalnego
słupka aluminiowego. Wykonana z rury aluminiowej, osadzana na stałe w podłożu.

10.01.2

2.02.7

10.02.3

Słupki do tenisa ziemnego 80x80 mm

Tuleja montażowa uniwersalnego
Wykonane z profilu aluminiowego 80 x 80 mm, słupka 80 x 80 mm
mocowane w tulejach osadzonych w podłożu
hali lub boiska otwartego. Wyposażone w
wewnętrzne urządzenie naciągowe. Haki zaczepowe
na przeciwległym słupku.

4.01.1

Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania
stalowego słupka do siatkówki, stalowa (90x90x3
mm), zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.
Osadzana na stałe w podłożu.
2.02.1

Siatki do tenisa ziemnego
4-802 Siatka czarna, gr. linki 2,3 mm, PP
4-803 Siatka czarna, gr. linki 3 mm, PP

Taśma ściągająca siatkę
do tenisa ziemnego wraz z
obciążnikiem lub zaczepem
gruntowym.
4.02.4

4-8081 Siatka czarna, gr. linki 2,5 mm, PE

Podpórki do gry singlowej

4-904 Siatka czarna / zielona, gr. splotu 3 mm

Wykonane z rurki stalowej,
malowane proszkowo lub
cynkowane ogniowo.
4.02.2

4-910

30

Taśma ściągająca

PE, podwójne rzędy
Siatka biała, gr. splotu siatki 3 mm, PES

Stanowisko sędziowskie do tenisa
i badmintona
Stanowisko sędziowskie wykonane z
zamkniętych profili stalowych, malowanych
lakierem proszkowym. Wyposażone w
siedzisko plastikowe z oparciem.
Stanowisko ma możliwość składania,
co
ułatwia
jego
magazynowanie.
Osłona stanowiska widoczna na zdjęciu
dostarczana jest opcjonalnie.

4.02.1

Siatki do badmintona
10-F1PE-B Siatka do badmintona biała
10-F1PE-Z

Siatka do badmintona zielona
lub czarna

Taśma wyznaczająca pole
gry do badmintona
Taśma do wyznaczania pola gry do
badmintona. Kolor niebieski. Taśma w
komplecie ze śledziami do mocowania.

10.03.1
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Gimnastyka | Drążki, wsporniki
Drążki gimnastyczne pionowe

Drążek gimnastyczny uniwersalny,
wolnostojący, 2 - polowy

Drążki gimnastyczne pionowe do wspinania na konstrukcji
stalowej mocowanej do ściany, wysokość 5 m. Układ
jezdny wykonany w specjalnej szynie, dzięki czemu zarówno
rozkładanie jak i składanie odbywa się bardzo sprawnie.

Słupki wykonane z profili stalowych, malowane
lakierem proszkowym. Wsuwane w tuleje
osadzone na stałe w podłożu i usztywniane
przez dokręcanie ręczne mechanizmów
blokady.
Na tak osadzone słupki zakręcane są drążki
z regulowaną wysokością od podłoża 80 250 cm (co 10 cm). Słupki z możliwością
demontażu. Drążek bezodciągowy, uniwersalny
wolnostojący, posiada 2 pola ćwiczebne.

Drążki posiadają zaczep do podłoża, w celu stabilizacji podczas
użytkowania. Malowane proszkowo. W komplecie 4 drążki.

5.04.6

5.04.1
Drążek gimnastyczny przyścienny, uniwersalny,
1 - polowy, bezodciągowy
Słupki wykonane z profili stalowych,
malowane lakierem proszkowym.
Jeden słupek drążka wsuwany jest w
tuleję osadzoną na stałe w podłożu i
usztywnianą przez dokręcanie ręczne
mechanizmu blokady. Drugi słupek
zamocowany jest na stałe do ściany.
Na tak osadzone słupki przykręcany
jest drążek z regulowaną wysokością
od podłoża 80 - 250 cm (co 10 cm).

Drążek gimnastyczny uniwersalny, wolnostojący,
1 - polowy
Słupki wykonane z profili stalowych, malowane lakierem
proszkowym. Wsuwane w tuleje osadzone na stałe w podłożu
i usztywnione przez dokręcanie ręczne mechanizmów blokady. Na
tak osadzone słupki zakręcany jest drążek z regulowaną wysokością
od podłoża 80 - 250 cm (co 10 cm). Słupki z możliwością demontażu.
Drążek bezodciągowy, uniwersalny, wolnostojący, posiada 1 pole
ćwiczebne.

5.04.2

2300
2300

Wspornik ścienny do mocowania
kółek gimnastycznych

Wspornik ścienny do
mocowania liny gimnastycznej

Wspornik ścienny do mocowania kółek gimnastycznych
mocowany do ściany lub słupa. Wykonany z profili
stalowych, z innowacyjnym systemem składania
i rozkładania oraz zastosowaniem wysokiej jakości
stopera interwałowego, który podczas ćwiczeń zapewnia
bezpieczeństwo.

Wspornik ścienny wykonany z
profili stalowych, malowanych
proszkowo. Mocowany do ściany
lub słupa żelbetowego.

5.02.5

5.02.3

5.04.4
Rama podłogowa z deklem
Dekiel podłogowy ze sklejki maskujący otwory wykonane w
posadzce, osadzony na ramce stalowej
cynkowanej galwanicznie, przykręcanej do
posadzki.

Wspornik ścienny do mocowania drabinki sznurowej
Wspornik ścienny wykonany z profili stalowych, malowany proszkowo.
Mocowany do ściany lub słupa żelbetowego.

5.02.4

2.02.3

2300
2300

Profil stalowy

Drążek

Mechanizm
blokady

850
800

100
100

~2550
~2550

Słupek

Tuleja

80 x 80 mm

Tuleja montażowa słupka drążka
gimnastycznego
Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania
stalowego słupka drążka gimnastycznego, stalowa.
Uwaga: tuleje betonować łącznie z słupami i drążkami.

5.04.5
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Szyna jezdna do zawieszania lin, drążków, kółek i drabinek gimnastycznych
5.02.1
Układ jezdny wykonany w specjalnej szynie, dzięki czemu zarówno rozkładanie
jak i składanie odbywa się bardzo sprawnie. Rozkładanie polega na pociągnięciu
pierwszej liny gimnastycznej w kierunku środka hali, po dojechaniu do końca
szyny układ samoistnie się blokuje, zapewniając bezpieczne użytkowanie.
Mocowanie szyny dostosowane indywidualnie do każdego rodzaju konstrukcji
dachu.

Wózek na materace pionowy

Równoważnie gimnastyczne (3/5 metrów)

Odskocznie gimnastyczne

Równoważnia w wersji treningowej - 3 metrowej, niskiej oraz
wyczynowej - 5 metrowej, wysokiej. Z regulacją wysokości
i wózkami do transportu.

Odskocznie treningowe, turniejowe i profesjonalne o wysokości czoła
od 15 do 21 cm, pokryte wykładziną dywanopodobną.

5.01A.1

Pionowy, przejezdny wózek mogący pomieścić 6 pionowo
ułożonych materacy o grubości 10 cm. Wymiar wózka
(szerokość/długość/wysokość): 75 x 202 x 110 cm
Rama dolna wykonana z profili stalowych zamkniętych.
Wózek przejezdny, wyposażony w 4 kółka (2 stałe oraz
2 obrotowe). Uchwyt wózka mocowany do ramy dolnej.
Podłoże wózka: sklejka wielowarstwowa.

Wózek na materace składany

Wózek na materace stały

Składany wózek wykonany z profili stalowych, malowanych lakierem
proszkowym z 6 kółkami obrotowymi. Ułatwia załadunek, transport i
magazynowanie materaców gimnastycznych. Maksymalne obciążenie wózka
250 kg.

Wózek wykonany z profili stalowych malowanych
proszkowo, z kółkami obrotowymi. Wymiary 100 x 200 cm.

Nr art.

5-20301 Odskocznia gimnastyczna treningowa
5-20303 Odskocznia gimnastyczna wyczynowa
Nr art.

Równoważnie gimnastyczne

5-20700

Równoważnia gimnastyczna, długość - 3 m, niska

5-20701

Równoważnia gimnastyczna, długość - 5 m, z regulacją wysokości 80-120 cm, 2 wózki do transportu

Lustra gładkie (bez poręczy / z poręczami)

5.01A.3

Odskocznie gimnastyczne

5-20302 Odskocznia gimnastyczna turniejowa

Lustra posturograficzne
Lustro posturograficzne przeznaczone do ćwiczeń indywidualnych
korekcji postaw ciała. Siatka posturograficzna naniesiona na
taflę lustra umożliwia samodzielną kontrolę i korektę ułożenia
poszczególnych partii ciała. Lustro wykonywane w wersji do
zawieszenia na ścianę.

5.01A.2

Kozioł gimnastyczny z regulacją wysokości

Koń gimnastyczny z regulacją wysokości

Korpus wykonany z drewna klejonego pokrytego otuliną elastyczną
i skórą naturalną lub syntetyczną. Podstawa wykonana z
cynkowanych profili stalowych, malowanych proszkowo. Nogi
podstawy zaopatrzone w antypoślizgowe, niebrudzące stopki.
Dwie nogi posiadają kółka ułatwiające
przemieszczanie. Posiada regulację
wysokości w zakresie od 90 do 130
cm, skokowo co 5 cm.

Korpus wykonany z drewna klejonego pokrytego otuliną elastyczną
i skórą naturalną lub syntetyczną. Podstawa z profili stalowych
malowanych proszkowo (i cynkowanych). Urządzenie posiada
możliwość regulacji wysokości w zakresie 110 - 170 cm, skokowo co
5 cm. Łęki wykonane ze sklejki oraz laminatu.
Konie gimnastyczne
Pokrycie skórą naturalną z łękami

5-20600

Pokrycie skórą naturalną bez łęków

5-10202

Lustra gładkie przyścienne z podwójnymi poręczami

5-20501 Pokrycie skórą syntetyczną

5-20603

Pokrycie skaj z łękami

5-10201

Lustra gładkie przyścienne z pojedynczą poręczą

5-10205 Lustra posturograficzne przyścienne z podwójnymi poręczami

5-20500 Pokrycie skórą naturalną

5-20601

Pokrycie skaj bez łęków

5-10200

Lustra gładkie przyścienne bez poręczy

5-10203 Lustro posturograficzne przyścienne bez poręczny

Nr art.
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Nr art.
5-20602

Kozły gimnastyczne

Nr art.

Lustra gładkie
Nr art.

Lustra posturograficzne
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Liny do wspinania

Drabinki sznurowe
Nr art.

Długość drabinki

5-10000-4 Drabinki sznurowe L=4 m
5-10000-5 Drabinki sznurowe L=5 m
5-10000-6 Drabinki sznurowe L=6 m
5-10000-7 Drabinki sznurowe L=7 m
5-10000-8 Drabinki sznurowe L=8 m

Kółka gimnastyczne
Kółka gimnastyczne wykonane ze
specjalnej sklejki liściastej o średnicy
wewnętrznej 180 mm i profilu okrągłym
o średnicy 28 mm. Standardowo
wykonywane jest w komplecie z
atestowanym zawiesiem pasowym
o długości 800 mm i układem obrotowym.
Para może być montowana w układach
zespołu kółek na stałej wysokości lub z
regulowaną wysokością.

Nr art.

Długość liny

5-10002-4

Lina L=4 m

5-10002-5

Lina L=5 m

5-10002-6

Lina L=6 m

5-10002-7

Lina L=7 m

5-10002-8

Lina L=8 m

5-10002-9

Lina L=9 m

Ławeczki gimnastyczne
Wykonana z drewna iglastego. Ławka posiada zaczep umożliwiający zawieszenie na drabinkę lub skrzynię gimnastyczną. Po odwróceniu belka
ławki o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia. Wysokość 30 cm. Nogi metalowe lub drewniane posiadają niebrudzące stopki.

Skrzynia gimnastyczna, 5 - częściowa
Skrzynia gimnastyczna składa się z 5 drewnianych elementów.
Górny segment pokryty jest skórą naturalną lub syntetyczną.
Urządzenie jest dostępne z wózkiem, umożliwiającym i ułatwiającym
przemieszczanie.

Nr art.

Ławeczki – długość 2,0 m, nogi drewniane

5-20200-2,5

Ławeczki – długość 2,5 m, nogi drewniane

5-20200-3

Ławeczki – długość 3,0 m, nogi drewniane

5-20200-4

Ławeczki – długość 4,0 m, nogi drewniane

Nr art.

5.02K.1

Krata gimnastyczna do przeplotów trójdzielna
Wykonana z drewna, malowana lakierem
bezbarwnym, mocowana do ściany. Krata z trzema
polami ćwiczebnymi. Wysokość 4,5 m lub 5 m.

Ławeczki gimnastyczne z nogami drewnianymi

5-20200-2

Ławeczki gimnastyczne z nogami metalowymi

5-20201-2

Ławeczki – długość 2,0 m, nogi metalowe

5-20201-2,5

Ławeczki – długość 2,5 m, nogi metalowe

5-20201-3

Ławeczki – długość 3,0 m, nogi metalowe

5-20201-4

Ławeczki – długość 4,0 m, nogi metalowe

Drążek
zakładany
drabinkę gimnastyczną

5.06.1
Nr art.

Skrzynie gimnastyczne, 5 - częściowe

5-20401

Skrzynia
5-częściowa
syntetyczne

z

wózkiem,

pokrycie

5-20403

Skrzynia 5-częściowa, pokrycie syntetyczne

5-20400

Skrzynia 5-częściowa z wózkiem, pokrycie skóra naturalna

5-20402

Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa, pokrycie skóra naturalna

Skrzynia gimnastyczna, 1 - częściowa

na

Pole ćwiczebne o średnicy 30 mm. Ruchome
ramiona umożliwiają regulację wysokości
i odległości drążka od drabinki. Maksymalne
obciążenie osoby ćwiczącej - 120 kg.
5-20000

Nakładka
na
gimnastyczną

drabinkę

Drążek wykonany z drzewa bukowego.
Metalowe ramiona. Pole ćwiczeniowe
(szerokość drążka): 90 cm. Odległość
drążka od drabinki (po zamontowaniu): 12
cm. Rozszerza możliwości wykorzystania
drabinki gimnastycznej i poszerza zakres
ćwiczeń, wykorzystywana również do
ćwiczeń gimnastyczno-korekcyjnych.

Poduszka na drabinkę
gimnastyczną
Poduszka zapewnia odpowiednią ochronę
dla osoby ćwiczącej, jak i dla samej drabinki.
Wymiary: 66 x 45 cm. Spód wykonany ze
sklejki drewnianej 6 cm. Pokrycie: skaden.
Wypełnienie:
pianka
poliuretanowa.
Poduszka posiada metalowe uchwyty do
zawieszania na drabinkę.

5.05.1

5-20001

Skrzynia
gimnastyczna
1-częściowa.
Pokrycie
wykonane
ze
skóry
syntetycznej lub naturalnej.

Nr art.
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Skrzynie gimnastyczne, 1 - częściowe

5-20404

Skrzynia 1-częściowa, pokrycie syntetyczne

5-20407

Skrzynia 1-częściowa, pokrycie skóra naturalna
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Drabinki gimnastyczne

Stojaki do skoku wzwyż

Pojedyncze i podwójne, wykonane z drewna,
malowane lakierem bezbarwnym, mocowane do
ściany. Wysokość 250 lub 300 cm. Boki wykonane
z drewna iglastego lub liściastego, szczeble z
drewna bukowego.
Drabinki instalowane są do konstrukcji budynku
za pomocą systemowych wsporników do ściany,
a w przypadku ściany z otworami montowane są
do belki pośredniej. Dołem drabinki standardowo
instalowane są do posadzki za pomocą wsporników
kątowych.
Nr art.

Nr art.

Stojaki do skoku wzwyż

12-50014 Stojak do skoku wzwyż szkolny
12-50012

Stojak do skoku wzwyż profesjonalny, teleskopowy, aluminiowy, regulacja wysokości za
pomocą korby, STW-02, certyfikat IAAF nr E-99-0158

12-50010

Stojak do skoku wzwyż szkolny, aluminiowy z okrągłą podstawą, od 70 cm do 200 cm,
przeznaczony do szkół, STW-03

Poprzeczki do skoku wzwyż

Drabinki gimnastyczne

5-10102

Drabinka gimnastyczna przyścienna
90 x 250 cm – pojedyncza

5-10100

Drabinka gimnastyczna przyścienna
180 x 250 cm – podwójna

5-10103

Drabinka gimnastyczna przyścienna
90 x 300 cm – pojedyncza

5-10101

Drabinka gimnastyczna przyścienna
180 x 300 cm – podwójna

Nr art.

Poprzeczki do skoku wzwyż

1250007

Poprzeczka do skoku wzwyż aluminiowa

1250009

Poprzeczka do skoku wzwyż włókno szklane, PW-400, wyczynowa z certyfikatem IAAF

1250008

Poprzeczka do skoku wzwyż
- włókno szklane, treningowa,
PT-040

Płotek lekkoatletyczny aluminiowo-stalowy, gięty
Przeznaczony do treningu juniorów i seniorów w szkołach sportowych oraz klubach. Stalowa
podstawa (waga 4,4 kg), wykonana z aluminiowych rur teleskopowych z zatrzaskowym
systemem regulacji wysokości. Posiada stałe przeciwwagi w stopach oraz dokręcane stopy,
które pozwalają na ekonomiczną w transporcie składana konstrukcja płotka.
Nr art.

Belka do skoku w dal i trójskoku
Wykonana ze stali cynkowanej belka biała
odbicia, mocowana od spodu, bez elementów
metalowych na wierzchu. Jest to kompletny
zestaw, gotowy do zamontowania w
rozbiegu. Służy do treningu skoku w dal.
12-50039

Wspornik typu T do montażu
drabinki do ściany.

5.03.7
5.03.1
5.03.2
5.03.3

L= 200 mm

Wspornik kątowy do montażu
drabinki do podłogi.

5.03.4

Próg został wykonany z włókna szklanego.
Posiada wymiary zgodne z przepisami
lekkoatletycznymi.
Waga wynosi 5 kg.
Sposób kotwienia:
5 kołków rozporowych do zamocowania
progu w podłożu.

Wspornik montażowy drabinki do belki.

5.03.6

L= 250 mm
L = 300 mm
L = 350 mm

Próg treningowy do pchnięcia kulą

Koło do pchnięcia kulą

12-10000

12-10016

Płotki treningowe

12-40016

Płotek treningowy, stalowoaluminiowy składany 60-91 cm.

12-40015

Płotek treningowy, stalowoaluminiowy składany 68-106 cm.

Pokrywa skrzynki belki do skoku
w dal
Wykonane z blachy stalowej cynkowanej
ogniowo. Posiada wzmocnioną kontrukcje.
Umożliwia zabezpieczenie otworu w bieżni,
kiedy belka nie jest używana. Gładka
powierzchnia pokrywy i regulowane stopki
umożliwiają naklejenie nawierzchni sztucznej,
z której wykonany jest rozbieg skoczni.
Zawiera uchwyt do podnoszenia.

Średnica wewnętrzna 2135 mm. Waga 34,4
kg. Zgodne z przepisami lekkoatletycznymi.

Belka mocująca drabinki gimnastyczne z uchwytami ściennymi

5.03.5
12-50040 Pokrywa belki
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Kotary
grodzące,
siatkisiatki
ochronne
| Kotary|wewnętrzne
Kotary
grodzące,
ochronne
Kotary wewnętrzne

System mocowania i przesuwu kotary z przesuwem
ręcznym
Konstrukcja jezdna kotary wykonana z szyny ceowej o wymiarach 45x45 mm, w
której poruszają sie wózki z rolkami poliamidowymi, do których mocowana jest
tkanina kotary. Długości szyn jezdnych kotar, jak również elementy adaptacyjne
konstrukcji projektowane są indywidualnie po dokonaniu szczegółowych pomiarów
dla konkretnego obiektu sportowego.
Kotary grodzące dostępne są w kilku wariantach:
- kotary z materiału nieprzeźroczystego,
- kotary z materiału przeźroczystego
- kotary w kombinacji: materiał do wysokości 3 m + siatka powyżej.
Wysokość kotary jest dobierana w ten sposób, aby po zamocowaniu jej do
rolek prowadzących dolna krawędź tkaniny znajdowała się nieco nad poziomem
posadzki, nie dotykając jej.
6.102.1

Kotary grodzące, siatki ochronne | Kotary wewnętrzne

Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem elektrycznym
Konstrukcja jezdna kotary wykonana z szyny ceowej o wymiarach 45x45 mm, w której poruszają sie wózki z rolkami poliamidowymi, do których
mocowana jest tkanina kotary. Długości szyn jezdnych kotar, jak również elementy adaptacyjne konstrukcji projektowane są indywidualnie po
dokonaniu szczegółowych pomiarów dla konkretnego obiektu sportowego.
Napęd przesuwu stanowi silnik elektryczny o mocy 230V, zainstalowany na końcu szyny. Po drugiej stronie zainstalowana jest rolka linki.
Wzdłuż szyny kotary prowadzone są linki napędzające, które przesuwają pierwszy wózek, tzw. prowadzący. Jeden silnik może obsługiwać
kotarę rozsuwaną na jedną stronę lub dwuczęściową rozsuwaną na boki.
Sterowanie silnikiem kotary może odbywać się na dwa sposoby:
- za pomocą przełącznika zainstalowanego w skrzynce sterowniczej
- za pomocą pilota
- oba sposoby
Zastosowany system zmiennego kodowania pilotów firmy Microchip sprawia, iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.
Jeden pilot może obsługiwać od jednego do czterech silników kotar.
6.103.1

Mocowanie do
podłoża (dźwigara)

Zsuwanie kotary
Mocowanie szyny
do podłoża (dźwigara)

Szyna jezdna
Wózek prowadzący

Szyna jezdna

Wózek pośredni

Szyna jezdna

Szyna jezdna
Wózki

Ceownik półzamknięty 45 x 45 mm
Kotara złożona w całości

40

Zakończenie szyny
mocowanie do ściany

Układ jezdny kotary grodzącej z przesuwem ręcznym

Układ
napędowy

Ceownik półzamknięty 45 x 45 mm

Układ jezdny kotary grodzącej z napędem elektrycznym
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Kotary grodzące, siatki ochronne | Kotary wewnętrzne

Kotary grodzące, siatki ochronne | Kurtyny dźwiękochłonne

Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym

Kotara podnoszona, grodząca PVC

Uniwersalny zestaw rolek wraz z mechanizmem napędowym, zainstalowany w sufitowej części konstrukcyjnej obiektu. Dokonuje pionowego
podnoszenia i opuszczania materiału kotary w celu podzielenia obiektu sportowego na sektory lub jako siatki osłonowe (piłkochwyty) na ściany
szczytowe i boczne. Po złożeniu kotara układa się równolegle do sufitu (ma to znaczenie w przypadku hal łukowych). Materiał kotary jest
opuszczany i podnoszony za pomocą linek nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 230V, P=410W.
Sterowanie odbywa się za pomocą wyłącznika dwupołożeniowego kluczykowego, co zabezpiecza przed uruchomieniem silnika przez osoby
niepowołane. Dedykowaną skrzynkę ze sterownikiem należy zaplanować w miejscu skąd widać ruch kotary.
Dodatkowo istnieje możliwość instalacji sterownika do zdalnego sterowania pilotem, niezależnie od sterowania przewodowego.
6.03.1

Jednowarstwowa kurtyna wydzielająca halę sportową na części, dedykowana do obiektów wszelkiego typu (hale sportowe, targowe, produkcyjne, koncertowe, bankietowe itp.), w których istnieje potrzeba podziału oraz częściowej izolacji dźwiękowej.
Na system kotary składa się silnik elektryczny oraz materiał PVC o gramaturze 600-900 g/m2. Podnoszenie kotary w pionie odbywa się za
pomocą elektrycznego silnika (230V, 180-750W, w zależności od ciężaru kotary), napędzającego wał i zespół bębnów, na które nawijane są
pasy wciągające kotarę. Sterowanie odbywa się przewodowo i/lub bezprzedowowo. Zmywalna, ognioodporna tkanina PVC o podwyższonej
odporności na uszkodzenia mechaniczne tworzy częściowo dźwiękoszczelną warstwę opuszczaną i podnoszoną pionowo.
Kotara może być wykonana w całości z materiału pełnego, lub górna część powyżej 3 m może być wykonana z siatki polipropylenowej lub materiału siatkowanego typu MESH.
6.01.5 Materiał PCV
6.06.2.1 System napędowy kotary

Przykład montażu kotary w hali ze sklepieniem łukowym

Kluczowe elementy konstrukcji
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Kotary grodzące, siatki ochronne | Kurtyny dźwiękochłonne

Kotary grodzące, siatki ochronne | Kurtyny dźwiękochłonne

Kotara podnoszona, dwuwarstwowa, akustyczna

Kotara grodząca dźwiękochłonna - 5 lub 7 warstw

Dwuwarstwowa kotara wydzielająca halę sportową na dwie (lub więcej) części, dedykowana do obiektów wszelkiego typu (hale sportowe,
targowe, produkcyjne, koncertowe, bankietowe itp.), w których istnieje potrzeba podziału oraz izolacji akustycznej.
Kotara składa się z :
1. Systemu napędowego kotary z silnikiem napędzającym bęben nawijający 6.06.2.2
2. Materiału kotar
3. Osłon akustycznych (prowadnic ściennych) izolujących akustycznie pomieszczenia po opuszczeniu kotary. 6.06.2.3
Podnoszenie materiału kotary w pionie odbywa się za pomocą elektrycznego silnika (230V-400V, 180-750W, w zależności od ciężaru kurtyny)
który napędza wał wraz z będbami na które nawijane są pasy wciągające. Poszczególne panele PCV są łączone za pomocą systemu kedrowego
przy użyciu specjalnego profilu aluminiowego i utrzymywane w odległości 50 cm od siebie, co zepewnia skuteczna absorbcję dźwięku. System
panelowy pozwala na ewentualną wymianę poszczególnych segmentów kotary, w przypadku np. uszkodzenia kurtyny, lub zmiany jej koncepcji
kolorystycznej.

Wielowarstwowa kotara wydzielająca dany obiekt na osobne obszary wymagające izolacji przestrzennej oraz akustycznej. Dedykowana dla
obiektów typu zarówno biurowego jak i na hale sportowe, targowe, produkcyjne, koncertowe.
Rodzaj konstrukcji: 5-warstowowa, wytłumiająca kotara dźwiękoszczelna specjalnego przeznaczenia. Projekt kotary każdorazowo dostosowywany jest do wymiarów danego obiektu. Kurtyna dostępna również w wariancie 3 lub 7-warstwowym (o zmienionych parametrach akustycznych). Wymiar oraz kolor wg preferencji klienta.
Materiały warstw: warstwy 1 oraz 5: welur sceniczny, warstwy 2 oraz 4: tkanina akustyczna, warstwa 3 (środkowa): PVC FR (trudnopalna).
Wykończenie górnej krawędzi: taśma parciana. Krawędzie boczne warstw 1 oraz 5 obszyte rzepem łączącym kurtyny. Krawędzie dolne obszyte
taśmą ołowianą 200 gramów / mb, która ściąga kurtynę i pomaga w zachowaniu jej kształtu. Redukcja dźwięku: do 13 dB (wartość przybliżona,
uzależniona od warunków środowiskowych).
Materiał kotary jest zawieszanych na wózkach jezdnych z kółeczkami poliamidowymi poruszających się w szynie przesuwem ręcznym lub
elektrycznym.

6.105.2

6.06.2.4 6.06.2.5
Materiał kotary:
Łączone panele PVC o gramaturze 900 lub 1200 gr/m2. Boki wykończone sznurem kedrowym.
Ognioodporność zgodnie z normami: DIN 4102 B2, SIS 650082.
Redukcja dźwięku: 30 dB (wartość przybliżona, uzależniona od warunków środowiskowych istniejących na obiekcie sportowym).
Warunkiem maksymalnej szczelności akustycznej jest instalacja
osłon akustycznych bocznych oraz pełne zabudowanie konstrukcji
nad kotarą, tak by strefy były szczelnie odseparowane.
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Kotary zaciemnjaiące | System bębnowy do nawijania kotar
System bębnowy do nawijania kotar zaciemniających z napędem elektrycznym

Kotary grodzące, siatki ochronne | Tkaniny i siatki
6.03.2

Siatki ochronne polipropylenowe (siatki miękkie, bezwęzłowe)

System roletowy umożliwia całkowite zasłonięcie okien hali sportowej. Wykonany jest z rury stalowej o maksymalnej długości do 6 m. Na rurę
jest nawijany materiał zaciemniający, który po opuszczeniu skutecznie eliminuje docieranie większości światła do pomieszczenia hali sportowej.

Nr art.

Siatki ochronne polipropylenowe (siatki miękkie)

Oczka [mm]

Gr. splotu

6-PP3-45x45

Siatka ochronna polipropylenowa (PP), kolor do wyboru zielony, biały,
niebieski, żółty, czerwony, czarny

45 x 45

3 mm

6-PP3-50x50

Siatka ochronna polipropylenowa (PP), kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały

50 x 50

3 mm

6-PP4-50x50

Siatka ochronna polipropylenowa (PP), kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały

50 x 50

4 mm

6-PP4-100x100

Siatka ochronna polipropylenowa (PP), kolor do wyboru niebieski, zielony,
żółty, czerwony, biały

100 x 100

4 mm

6-PP3-120x120

Siatka ochronna polipropylenowa (PP), kolor zielony

120 x 120

3 mm

Oczka [mm]

Gr. splotu

Siatki ochronne polietylenowe (siatki twarde, węzłowe)
Nr art.

Siatki ochronne polietylenowe (siatki twarde)

6-PE2-50x50

Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor do wyboru (niebieski, zielony,
żółty, czerwony, biały)

50 x 50

2 mm

6-PE3-50x50

Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor zielony

50 x 50

3 mm

6-PE4-50x50

Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor zielony

50 x 50

4 mm

100 x 100

2,5 mm

Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor do wyboru (niebieski, zielony,
6-PE2,5-100x100
żółty, czerwony, biały)

Stopień absorbcji światła uzależniony jest od zastosowanego
materiału zasłaniającego. System jest napędzany silnikiem
elektrycznym roletowym 230V, 450 W. Sterowanie silnika
przewodowe lub bezprzewodowe. Uniwersalny system
mocowania umożliwia instalację w różnych warunkach.
Produkt wykonywany jest na zamówienie dla konkretnych
wymiarów kotary. Maksymalna wysokość kotary - 7 m.
Projekt kotary jest indywidualnie dostosowany warunków
hali sportowej.

6-PE3-100x100

Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor zielony

100 x 100

3 mm

6-PE4-100x100

Siatka ochronna polietylenowa (PE), kolor do wyboru (niebieski, zielony,
żółty, czerwony, biały)

100 x 100

4 mm

Komplet linek oraz karabińczyków tefIonowych do siatek
ochronnych na okna (do 100 m2)
6.02.4

Wspornik piłkochwytu
6.02.2

Karabińczyk
polipropylenowy
6-22

W przypadku użytkowania siatek luźnowiszących należy wziąć pod uwagę konieczność ich marszczenia o ok. 15-20%
Siatki ochronne w formie piłkochwytu luźnowiszącego
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Siatki ochronne na okna, napięte
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Kotary grodzące, siatki ochronne | Piłkochwyty zewnętrzne

Nr art.

System piłkochwytów SPORTPLUS
Słupy mocujące siatkę, wykonane z profilu stalowego o przekroju
kwadratowym 80 x 80 mm, osadzone w adapterach. Rozstaw osiowy
między słupami skrajnymi - do 3 m, między kolejnymi (pośrednimi)
- do 6 m. Typowa wysokość słupów wynosi 6 m lub 4 m. Słupy
malowane proszkwo lub cynkowane ogniowo. Adaptery wykonane
z grubościennych profili stalowych osadzane są w postumentach
betonowych. W skład zestawu wchodzą:
• słupy stalowe (profil kwadratowy 80 x 80 mm)
• adaptery montażowe słupów osadzane w fundamencie betonowym,
• zastrzały wraz z blachami mocującymi łączące skrajne słupy
piłkochwytu (typowa długość 6 m)
• olinowanie oraz pozostałe elementy mocujące siatkę (haczyki
mocujące siatkę do linki, śruby rzymskie)
• siatki polietelenowe wykonywane na wymiar, obszyte sznurkiem

Słupy standardowe systemu SPORTPLUS

Słup uniwersalny S6 (profil stalowy 80 x 80 mm), L= 6000
6.131.S6 mm, cynkowany.
6.131.
S6.6005

Słup uniwersalny S6 (profil stalowy 80 x 80 mm), L= 6000
mm, cynkowany oraz malowany proszkowo w kolorze ciemnozielonym RAL 6005.

6.131.S4

Słup uniwersalny S4 (profil stalowy 80 x 80 mm), L= 4000
mm, cynkowany.

6.131.
S4.6005

Słup uniwersalny S4 (profil stalowy 80 x 80 mm), L= 4000
mm, cynkowany oraz malowany proszkowo w kolorze
ciemnozielonym RAL 6005.

6.131.Z6

Zastrzał uniwersalny Z6 (profil stalowy 60 x 40 mm), L= 6000
mm, cynkowany. W komplecie 2 sztuki łączników.

6.131.
Z6.6005

Zastrzał uniwersalny Z6 (profil stalowy 60 x 40 mm), L= 6000
mm, cynkowany, oraz malowany proszkowo w kolorze ciemnozielonym RAL 6005. W komplecie 2 sztuki łączników.

Słup z zastrzałem

Słup pośredni

600 cm

Słup skrajny

Kotary grodzące, siatki ochronne | Piłkochwyty zewnętrzne

Zastrzał

Adapter
Stopa
betonowa
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300 cm

maks. 600 cm

maks. 600 cm

maks. 600 cm

300 cm

Przykład piłkochwytu wolnostojącego
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Kotary grodzące, siatki ochronne | Mini-boiska

Kotary grodzące, siatki ochronne | Mini-boiska, korty do padla

Kort do padla
Systemowy kort do padla. Wymiary kortu dostosowane są do wymogów Międzynarodowej Federacji Padla.
•
•
•

Mini boisko do piłki nożnej Sport Plus
Uniwersalne mini-boisko do gry w piłkę nożną (lub inne gry zespołowe). System mini-boiska pozwala rozgrywać mecze i przeprowadzać treningi
na zamkniętej powierzchni, w miejscach zwykle nie dostosowanych do tego typu aktywności. Tworzy bezpieczną, odgrodzoną przestrzeń
przeznaczoną do wszelkich gier wykorzystujących bramki.
Główne elementy składowe mini-boiska:
• Słupy nośne - wykonane ze stalowych profili zamkniętych o długości 3 m. Zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.
Tworzą (wraz z bandami i obciążeniami mobilnymi) szkielet stabilizujący boisko oraz przestrzeń przeznaczoną do gry
• Bandy - o wysokości 0,9 m, wykonane z ram stalowych (zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe) oraz sklejki
wodoodpornej 18 mm, w kolorze białym. Sklejka wykończona jest na krawędziach ozdobnymi kątownikami aluminiowymi
• Obciążenia - pełnią funkcję głównego stabilizatora konstrukcji. Są to specjalne ramy (standardowo wypełnienie stanowi płytka chodnikowa)
przykręcane do słupów konstrukcji. Opcjonalnie pojemnik wewnątrz ramy może zostać wypełniony wodą
• Bramki - wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego 80x80 mm. Mocowane do słupków nośnych. Boisko wyposażono w parę bramek
głównych o wymiarach 1,8 m x 1,2 m (w świetle) oraz w dwie pary bramek bocznych o wymiarach 1,2 m x 0,8 m (w świetle)
• Furtka - wykonana analogicznie jak banda, umieszczona na zawiasach sworzniowych tworzy wejście na mini-boisko
• Siatka polietylenowa (oczko 10 x 10 cm) - rozpięta na słupach pionowych powyżej wysokości band służy jako piłkochwyt
20.01.1

Boisko sportowe o wymiarach 10x15 m

20.01.2

•
•
•
•

Wymiary pola gry: 20 m x 10 m
Wymiary całej konstrukcji: 21 m x 11 m
Główny szkielet nośny konstrukcji tworzą stalowe słupy pionowe (profil stalowy 80x80x2 mm, wysokość 3 oraz 4 m) oraz poprzeczki
poziome (80x40x2 mm, szerokość 2 m)
Szkielet wypełniony jest modułami ramowymi z siatką stalową zgrzewaną (oczko 36 x 36 mm) oraz modułami ze szkłem hartowanym 12
mm. Umiejscowienie ram oraz szkła jest zgodne z wymogami Międzynarodowej Federacji Padla.
Wszystkie elementy stalowe są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez podkład cynkowy, a następnie malowanie proszkowe. Standardowy
kolor słupów RAL 7024. Standardowy kolor dla ram z siatką pomarańczowy RAL 2009.
W komplecie systemowe wsporniki lapm.
Kort może być otwarty lub zamknięty dzięki zastosowaniu centralnej bramki wejściowej zamykanej zamkiem patentowym.

Boisko sportowe o wymiarach 6x12 m

Wersja słupów instalowanych w tulejach montażowych
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Piłka nożna | Bramki do piłki nożnej

Piłka nożna | Bramki do piłki nożnej

Aluminium

Aluminium

120x100 mm

120x100 mm

Bramki do piłki nożnej, profesjonalne aluminiowe 7,32 x 2,44 m

Bramki do piłki nożnej, treningowe, aluminiowe, przenośne 7,32 x 2,44 m

Wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm z podwójnymi żebrami
wzmacniającymi. Rama główna bramki malowana metodą proszkową na kolor biały.
W skład kompletu wchodzą:
• rama główna bramki,
• tuleje mocujące wraz z deklami zaślepiającymi,
• słupki odciągowe do naprężania siatki, osadzane w tulejach,
• ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry.
Wykonanie zgodnie z przepisami FIFA.

Wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100 mm. Łuki składane oraz poprzeczka
dolna wykonane z profilu 40x40, do którego zainstalowane są uchwyty mocujące brzeg siatki typu UMOS.
Głębokość bramki (wg wymiarów siatki) wynosi: 80 cm górą oraz 120 cm dołem. Mocowane do gruntu za pomocą
uchwytów szpilkowych. Wykonanie zgodnie z przepisami FIFA.

9.01.1 Głębokość siatki 2 m
9.01.2 Głębokość siatki 3 m

Tuleja wraz
z deklem maskującym

2.02.9

UMOS - Tworzywowy uchwyt mocujący obrzeże siatki
•
•
•

Kopolimerowe uchwyty mocują brzeg siatki w bramce.
Kształt uchwytów zapewnia bezpieczeństwo zawodników
uchwyt jest bezpiecznie zaokrąglony.
Możliwość instalacji w bruździe profilu
aliminiowego jak i do profilu stalowego
poprzez śruby samowiercące.

9.01.3
Innowacyjne łączenie profili
Głębokość siatki 2 lub 3 m

System łączenia profili w narożu bramki, przenosi obciążenia
z profilu aluminiowego bezpośrednio na stalowy łącznik
narożny bez obciążenia śrub, co znacząco wpływa na
żywotność bramki.

Mocowanie za
pomocą szpilek

2.02.7

Składane łuki pozwalają na szybki i łatwy demontaż bramki

52

Pełna oferta na stronie www.sportplus.pl, tel. 12 274 00 00

53

Piłka nożna | Bramki do piłki nożnej

Piłka nożna | Bramki do piłki nożnej

Aluminium

120x100 mm

Bramki do piłki nożnej, młodzieżowe 5 x 2 m, aluminiowy profil owalny

Bramki do piłki nożnej młodzieżowe 5x2 m, profil
kwadratowy

Bramki do piłki nożnej, młodzieżowe, wykonane z owalnego, anodowanego
profilu aluminiowego 120/100 mm. Zwiększona sztywność ramy głównej.
Konstrukcja bramek umożliwia ich składanie wraz z siatką. Wszystkie
elementy metalowe bramek (poza ramą główną) są stalowe i cynkowane
galwanicznie.
Montaż bramek odbywa się przy pomocy marek talerzykowych, uchwytów Mocowane za pomocą
szpilowych lub tulei osadzanych w podłożu.
marek talerzykowych
Bramki produkujemy w wersji przenośnej 9.02.1 i tulejowanej 9.02.2.

Wykonane z kwadratowego profilu 80 x 80 mm stalowego lub aluminiowego
(dostępnego w dwóch wariantach: standardowym oraz wzmocnionym),
znakowanego taśmą w kolorze czarnym.
Konstrukcja bramek umożliwia ich składanie wraz z siatką.
Cynkowana ogniowo rama główna bramki zapewnia długoletnią trwałość
konstrukcji.
Mocowane za pomocą
Wszystkie metalowe elementy bramek są cynkowane galwanicznie.
Montaż bramek odbywa się przy pomocy marek talerzykowych, uchwytów marek talerzykowych
szpilowych lub tulei betonowanych w podłożu.
Norma FIFA. Bramka z Certyfikatem Instytutu Sportu.

Mocowanie w tulei

9.02.2

9.02.1

Mocowanie za
pomocą szpilek

9.02.2

Elementy mocujące bramki do podłoża:
Marki talerzykowe UFO Marki talerzykowe
Marka talerzykowa do
osadzenia w betonie do
zamocowania bramki na
podłożu asfaltowym lub w
postumencie betonowym.
W komplecie śruba
mocująca z pokrętłem.

3.02.3

Talerzyk do instalacji
bramki do zamontowania
na posadzce hali
sportowej. W komplecie
śruba mocująca z
pokrętłem.

3.02.1

Tuleje montażowe
Dekle maskujące

2.02.9
2.02.7

Mocowanie w tulei

Mocowanie za
pomocą szpilek

Uchwyt szpilkowy
Uchwyt
wbijany do
zamocowania
(„śledź”).
ze stali,
ogniowo.

3.02.2

szpilkowy,
gruntu do
bramki
Wykonany
cynkowany

Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m,

9.02.1 aluminiowe, 100x120 mm, tulejowane
9.02.2 Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m,
9.02.3

aluminiowe, 100x120 mm, przenośne
Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m,
aluminiowe, 80x80 mm, tulejowane

Tuleja montażowa
słupka 80 x 80 mm
Tuleja montażowa, stalowa słupka
80x80 mm, przeznaczona do
mocowania słupka, (90x90x3 mm),
zabezpieczona poprzez cynkowanie
ogniowe. Osadzana na stałe w podłożu.

2.02.1
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Bramki do piłki nożnej 7,32x2,45 m, przenośne, z kółkami, rama główna-profil owalny 120x100 mm

Bramki do piłki nożnej 5x2m, mobilne, z kółkami, rama główna - profil owalny 120x100 mm

Rama główna i rama dolna wykonane ze specjalnego, wzmocnionego profilu aluminiowego owalnego 120x100 mm. Dolna rama
może być wypełniona piaskiem, przez co bramki można użytkować bez dodatkowego balastu. Łuki bramki wykonane z profilu stalowego 35x35 mm. Mocowanie siatki za pomocą specjalnych uchwytów (typ UMOS), wykonanych z tworzywa sztucznego. Rama
dolna wyposażona w komplet (4 sztuki) odpowiednich dla murawy kółek transportowych, które umożliwiają bezpieczny transport i
magazynowanie.

Rama główna i rama dolna wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego wzmocnionego 120x100 mm.Dolna rama
może być wypełniona piaskiem, przez co bramki można użytkować bez dodatkowego balastu. Łuki wykonane z profilu stalowego 35x35 mm. Mocowanie siatki za pomocą specjalnych uchwytów (typ UMOS), wykonanych z tworzywa sztucznego. Rama
dolna wyposażona w dwa zestawy odpowiednich dla murawy obrotowych kółek transportowych. Zablokowanie tylnych kółek
umożliwia bezpieczne przemieszczenie bramki.
Bramka dostępna również w wersji wykonanej w całości z profilu kwadratowego 80x80 mm.

Profil aluminiowy

9.02.4

2540

9.01.4

Profil aluminiowy

1500
1715
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Aluminium

120x100 mm

Bramki do piłki nożnej plażowej 5,50 x 2,20 m - aluminiowe

9.03.1

Wykonane ze specjalnego wzmacnianego profilu aluminiowego 120/100 mm. Innowacyjny system
łączenia profili zwiększa sztywność ramy głównej. Wszystkie obciążenia naroża są przenoszone z
profilu aluminiowego bezpośrednio na element narożny, bez obciążenia śrub mocujących. Zapewnia to
wieloletnią sztywność bramki i stanowi gwarancję długotrwałego użytkowania. Wszystkie metalowe
elementy bramek poza ramą główną są wykonane ze stali i cynkowane galwanicznie (łuki składane,
poprzeczka dolna). Siatka mocowana jest do ramy bramki za pomocą bezpiecznych i wygodnych w
użyciu uchwytów tworzywowych. Mocowane w specjalnych tulejach z krawędziami drewnianymi,
osadzonych w podłożu piaskowym.

Tuleja krzyżakowa

2.02.8

Bramki do piłki nożnej Mini
Bramki wykorzystywane w mini-futbolu. Przenośne, kompaktowe, łatwe w transporcie i magazynowaniu. Dostępne w różnych
wymiarach. Przeznaczone na obiekty otwarte i zamknięte.
Art. nr
9.04.1

Podstawowe informacje
Bramki do piłki nożnej Mini 0,8x1,2 m.
Profil aluminiowy 80x80 mm, łuki profil stalowy 35
x 35 mm, głębokość 50 cm (góra i dół).

9.04.2

Bramki do piłki nożnej Mini 1x1,5 m.
Profil aluminiowy 80x80 mm, łuki profil stalowy 35
x 35 mm, głębokość 50 cm (góra i dół).
Bramki do piłki nożnej Mini 1,2x1,8 m.
Profil aluminiowy 80x80 mm, łuki profil stalowy 35
x 35 mm, głębokość 50 cm (góra i dół).
Bramki do piłki nożnej Mini 1,6x2,4 m.
Profil aluminiowy 80x80 mm, łuki profil stalowy 35
x 35 mm, głębokość 50 cm (góra i dół).
Bramki do piłki nożnej Żak 1,55x3 m. Profu
Łuki składane, głębokość 80/100 cm,
cztery punkty mocowania.
Bramki do piłki nożnej Skrzat 1x3 m.
Łuki składane, głębokość 80/100 cm
cztery punkty mocowania.

9.04.3

9.04.4

9.04.5

9.04.6
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Piłka nożna | Kabiny dla zawodników rezerwowych

Kabina dla zawodników
rezerwowych PREMIUM

23.01

23.02
Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych.
Rama dolna cynkowana ogniowo. Wykończenie aluminiowe, pokrycie wykonane z poliwęglanu komorowego 6 mm lub poliwęglanu litego 3 mm (boki 6mm).

Kabiny dla zawodników rezerwowych PREMIUM VIP

4290

1343

1343

2098

2098

Rama nośna wykonanae ze stali cynkowana ogniowo, konstrukcja stalowa malowana proszkowo. Wsporniki kabiny wyginane w kształcie o takiej
charakterystyce geometrycznej, by osoby siedzące w kabinie słyszały skupione dźwięki z boiska, a były odizolowane od dźwięków z trybuny za
kabiną. Kabiny oferowane są bez podestu lub z podestem blachy aluminiowej ryfIowanej i opcjonalnie pokrytym sztuczną trawą i wykończonym
kątownikiem ozdobnym. Wykończenie kabiny aluminiowe, z dużą dbałością o szczegóły. Pokrycie ze szkła akrylowego 3mm (tył) /6 mm (boki) lub
poliwęglanu komorowego 6 mm.
Wyposażenie opcjonalne: systemowe wózki transportowe, osłona profilu czołowego z nadrukiem, szeroka gama foteli w różnorodnej kolorystyce i
designie, składane podłokietniki foteli.

2098

4290

Wszystkie typy kabin mogą być wyposażone w opcjonalne elementy dodatkowe:
systemowe wózki do transportu, podest pokryty trawą syntetyczną,
osłony bezpieczeństwa z pianki osłoniętej materiałem PVC (z własnym nadrukiem).
Kabiny mogą zostać wyposażone w dowolny typ siedzisk. Plastikowe kubełkowe o wysokości 25, 32, 36 cm lub listwy ławkowe.

Modułowa budowa kabin pozwala na łatwe dostosowanie
konstrukcji do potrzeb i wymagań Zamawiającego.
W ofercie znajdują się również kabiny dwurzędowe, wyposażone w szereg opcjonalnych dodatków.
Kabiny moga być wykonane bez podestu lub z podestem
wykończonym blachą aluminiową, opcjonalnie pokryta
sztuczna trawą.
Dostarczamy też wózki do przewożenia kabin, wyposażone
w koła obrotowe o średnicy 200 mm.

517

517

420

2098

Piłka nożna | Kabiny dla zawodników rezerwowych

420

Kabina dwurzędowa
Wykonujemy również kabiny specjalne
StopyStopy
fundamentowe
pod kabine
fundamentowe
pod kabine

60

500

500

Każda kabina może być wyposażona w podest. Rama podestu cynkowana ogniowo, w celu zabezpieczenia
korozją. Pokrycie blachą
A przed
A
A
aluminiową ryf lowaną gr. 3 mm, opcjonalnie pokryta sztuczną trawą. Mocowanie płyt i wykończenie wykonane za pomocą systemowych profili
aluminiowych.
Kabiny mogą być wyposażone w stoliki, wykonane z płyty HPL, gr. 10 mm, osadzone na ramce wsporczej.
500

A

23.09

940

940

A-A (A-A
1:30( 1:30
)
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Wyposażenie kabin

61

Piłka nożna | Tunele teleskopowe

Piłka nożna | Tunele teleskopowe

Wymiary i waga:
• Konstrukcja stalowa złożona z ram głównych i łączników
• Wysokość: typowy system do 300 cm (tunel o większej wysokości możliwy do wyprodukowania po konsultacji z działem technicznym)
• Długość: minimalnie 240 cm. Standardowo oferujemy długości tunelu będące wielokrotnością modułu 120 cm.
• Przy większych długościach oraz w przypadku nierównego podłoża proponujemy zastosowanie szyn prowadzących, stałych lub
domontowalnych.

Teleskopowy tunel na stadion piłkarski
Projektowany na indywidualne zamówienie, o wymiarach dopasowanch do obiektu na którym tunel jest montowany.
Tunel naszej produkcji charakteryzuje się bardzo dużą sztywnością i stablinością.
•
•
•
•
•
•
•
•

62

Solidna konstrukcja stalowa cynkowana galwanicznie złożona z ram głównych i łączników
Rama główna wykonana ze specjalnych profili 35 x 35 oraz 40x40 mm
Łączniki pantograficzne wykonane z profili 40x27 mm.
Kółka plastikowo-gumowe (lub rolki poliamidowe) stanowiące system jezdny tunelu mocowane do ramy głównej
Do ram głównych mocowane jest pokrycie wykonane z PVC o gramaturze 600 g/m2, kolor wg palety dostępnych materiałów
Pokrycie tunelu stanowi trudnopalny, atestowany materiał typu PCV.
Całość wyposażona w system blokad usztywniających konstrukcję po rozłożeniu.
Możliwość wykonania dowolnego nadruku na dowolnym fragmencie pokrycia.

9.06
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Tenis stołowy | Stoły do tenisa stołowego

Stół do tenisa stołowego Sport Plus 6202

Tenis stołowy | Stoły do tenisa stołowego

11-10000-1

Wysokiej jakości stół do tenisa stołowego, przeznaczony do użytku domowego, dla szkół oraz klubów sportowych.
Doskonały do nauki gry, rozgrywek rekreacyjnych oraz regularnych rozgrywek. Model Indoor - dedykowany do użytku wewnątrz pomieszczeń.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wymiary stołu: 274 cm x 152,5 cm x 76 cm
Blat MDF o grubości 22 mm
Waga 66 kg
Rama główna wykonana z malowanych proszkowo profili stalowych (15 x 30 mm)
Konstrukcja spodnia wykonana z profili o wymiarach 20x30 mm oraz 30x30 mm
Wyposażony w łatwy system składania / rozkładania
Dwa niezależne blaty
Możliwość gry pojedynczej / treningu
Wyposażony w łożyskowane kółka ułatwiające transport
8 kół o średnicy 50 mm
Podwójny hamulec stołu (2 niezależne blokady)
Dodatkowe narożniki ochronne
Siatka (mocowana na klipsie) w komplecie
Dostępny w kolorze niebieskim lub zielonym

Stół do tenisa stołowego Giant Dragon K2008

11-10002-1

Wysokiej jakości stół do tenisa stołowego z atestem Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (ITTF).
•
•
•
•
•
•
•

Wymiary stołu: 274 cm x 152,5 cm x 76 cm
Blat MDF o grubości 25 mm
Waga 121 kg
Rama główna wykonana z malowanych proszkowo profili stalowych (30 x 60 mm)
Konstrukcja spodnia wykonana z profili o wymiarach 50x50 mm
Stół wyposażony w łatwy system składania / rozkładania
Dwa niezależne blaty

•
•
•
•
•
•

Możliwość gry pojedynczej / treningu
8 łożyskowanych kół o średnicy 100 mm
Podwójny hamulec stołu (niezależne blokady)
Dodatkowe narożniki ochronne
Stół przeznaczony do użytku wewnątrz
pomieszczeń
Dostępny w kolorach niebieskim oraz zielonym
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Futbol amerykański, rugby | Bramki

Korfball | Wyposażenie
Bramki do futbolu amerykańskiego

Zestaw turniejowy do korfballa

Aluminiowo - stalowe bramki do futbolu amerykańskiego.
Malowane proszkowo na kolor żółty. Montowane w tulejach.
Wyposażone w osłony bezpieczeństwa. Zgodne z przepisami NFL.

Zestaw przeznaczony do treningu oraz rozgrywek
dowolnego szczebla.
Stalowy słup wraz z malowaną podstawą z talerzem
obciążającym o średnicy 60 cm zabezpieczony przed
wpływem czynników atmosferycznych.
Słup górny teleskopowy stalowy cynkowany kwadratowy
o przekroju 50x50x3,0 mm.
Obręcz wykonana ze wzmocnionego plastiku (atest IKF
-International Korfball Federation), zatwierdzony do
użycia w oficjalnych rozgrywkach.
Trójstopniowa regulacja wysokości: 2,5; 3,0 oraz 3,5 m.
Zestaw demontowalny.
15.01.1

Bramki posiadają system, który pozwala na ich demontaż, co
zwiększa ich funkcjonalność na obiektach sportowych różnego
typu. Dostępne w dwóch wersjach.

Bramki do futbolu amerykańskiego,
profesjonalne stalowe, zgodna z wymogami NFL
Wysokość H=1370 cm, wysięg 172 cm, szerokość w świetle
564 cm, wysokość poprzeczki 305 cm, demontowalne, osłony
bezpieczeństwa o grubości 10 cm.

97-3

Bramki do futbolu amerykańskiego,
treningowe, stalowe
Wysokość H=910 cm, wysięg 172 cm, szerokość w świetle
564 cm, wysokość poprzeczki 305 cm, montowane w tulejach,
tuleje, osłony bezpieczeństwa.
Zgodne z wymogami PLFA, IFAF.
97-2

Bramki do rugby

Obręcz do korfballa (atest IKF)

Bramki wykonane zgodnie z przepisami International Rugby Board.
Poprzeczka i słupki wykonane ze specjalnego profilu o wymiarach
120 x 100 mm. Elementy połączone trwałym stalowym łącznikiem
cynkowanym galwanicznie.
Parametry:
- wykonanie ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego 120 /
100 mm;
- szerokość bramki w świetle 560 cm;
- wysokość od poziomu boiska 700 cm;
- poprzeczka na wysokości 300 cm;
- kolor bramek - biały;
- montowane w tulejach stalowych, demontowalne;
- profile pionowe jednoczęściowe;
97.01.1

15.02.1

Unihokej | Bramki
Bramki do unihokeja
Wykonane z rury stalowej o średnicy 32 mm,
malowanej proszkowo.
Dostępne w czterech wymiarach.
Egzemplarze treningowe wyposażone w system
szybkiego składania/rozkładania umożliwiający
złożenie pary łuków, co ułatwia transport oraz
magazynowanie bramek. Siatka w komplecie.

Model

Nr katalogowy

Kolor ramy

Bramka meczowa 115x160 cm

18.01.1

Czerwony

Bramka treningowa 105x140 cm

18.01.2

Czerwono-biały

Bramka treningowa 60x90 cm

18.01.3

Czerwono-biały

Bramka treningowa 45x60 cm

18.01.4

Czerwono-biały

Mocowanie poprzeczki do słupa

66

Pełna oferta na stronie www.sportplus.pl, tel. 12 274 00 00

67

Materace ochronne | Materace gimnastyczne

Materace ochronne | Materace gimnastyczne
Materace zeskokowe 300 x 200 x 40/45/50 cm
•

•
•
•

Materace gimnastyczne 200 x 120 x 5/10/20 cm,
wypełnienie pianka poliuretanowa T25 (standardowa twardość)

•

•

•

Uniwersalny materac sportowy, który można wykorzystać wszędzie tam, gdzie wymagane jest
zabezpieczenie podłoża
Wymiary:
- długość: 200 cm
- szerokość: 120 cm
- grubość: 5/10/20 cm
Pokrowiec wykonany z materiału syntetycznego, powlekanego o podwyższonej wytrzymałości,
odpornego na uszkodzenia mechaniczne, jak rozerwanie i ścieranie. Wzmocnione narożniki
Wypełnienie: pianka poliuretanowa T25 (gęstość 25 kg/m3) o wysokiej sprężystości oraz niskiej
podatności na odkształcenia
Spodnia warstwa antypoślizgowa eliminuje możliwość przesunięcia materaca podczas wykonywania ćwiczeń, a boczna siatka umożliwia odprowadzenie powietrza z wnętrza materaca, eliminując
tym samym "efekt balonu" (dostawanie się powietrza między wypełnienie a pokrowiec)
Zamek błyskawiczny zapewniający w razie potrzeby łatwy dostęp do wnętrza materaca
Materac w całości szyty, posiada certyfikat zgodności z Polską Normą (PN)

•

•
•
•
•
•

5.01.T25.5N - materac 200x120x5 cm
5.01U.T25.5N

- materac 200x120x5 cm, z uchwytami

5.01.T25.10N

- materac 200x120x10 cm

5.01U.T25.10N

5.01.525.20N

- materac 200x120x20 cm

5.01U.T2.20N

- materac 200x120x20 cm,
z uchwytami

- materac 200x120x10 cm, z uchwytami

•
•

Wymiary:
- długość: 300 cm
- szerokość: 200 cm
- grubość: 40/45/50 cm
Wykonany metodą komorową, z mieszanki pianki poliuretanowej o wysokiej sprężystości
Pokrowiec wykonany z wysokogatunkowej foli PVC o
podwyższonej odporności na uszkodzenia typu rozerwanie
i ścieranie
Spodnia część materaca wyposażona w warstwę antypoślizgową
Boczne odpowietrzniki zapobiegające powstawaniu efektu
„balonu” podczas wykonywania ćwiczeń (przedostawania
powietrza między wypełnienie a pokrowiec)
Materac wyposażony w uchwyty (mocowane na rzepach, z
możliwością odpięcia) pomocne przy przenoszeniu
Wzmocnione narożniki
Zamek błyskawiczny zapewniający w razie potrzeby łatwy
dostęp do wnętrza materaca
12.01.3N

- materac 300x200x40 cm, z uchwytami

12.01.2N

- materac 200x200x45 cm, z uchwytami

12.01.1N

- materac 200x200x50 cm, z uchwytami

Kołderka do materaca zeskokowego
•
•
•
•
•

Wymiary: 300x200x5 cm
Wypełnienie: pianka poliuretanowa
Wykonanie: materiał PVC o podwyższonej odporności na
uszkodzenia
Szyta maszynowo
Wyposażona jest w elementy umożliwiające przymocowanie
do zeskoku
12.02.1

Materac gimnastyczny wypełniony pianką wtónie spienioną R70/R80/R90 (twardą)
Uniwersalny materac sportowy, który można wykorzystać wszędzie tam, gdzie wymagane jest specjalne zabezpieczenie podłoża. Wtórnie spieniona twarda pianka gwarantuje
bezpieczeństwo podczas użytkowania, a solidne wykonanie zapewnia odpowiednią jakość
i trwałość materaca.
•
•
•
•
•
•

Wymiary materaca: 200x120x5 cm
Twardy i sztywny, używany do wszystkich dyscyplin wymagających zabezpieczenia
podłoża
Wtórnie spieniona pianka o podwyższonej twardości znakomicie absorbuje wszelkiego typu uderzenia
Pokrowiec wykonany z tworzywa PCV, wytrzymałego i odpornego na uszkodzenia typu rozerwanie i ścieranie
Wzmocnione narożniki oraz warstwa antypoślizgowa
Materac posiada certyfikat zgodności z Polską Normą (PN)

5.01.R70.5N - materac 200x120x5 cm, wypełnienie R70
5.01.R80.5N - materac 200x120x5 cm, wypełnienie R80
5.01.R90.5N - materac 200x120x5 cm, wypełnienie R90
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Własne zaplecze produkcyjne pozwala nam na produkcję materacy o
dowolnym wymiarze oraz wypełnieniu.
W celu uzyskania niezbędnych informacji prosimy o kontakt z działem
techniczno-handlowym firmy Sport Plus.

Materac rehabilitacyjny, składany
•
•
•

5.01S.T25.1

Wymiary: 195 x 90 x 5 cm
Wymiary po złożeniu: 90 x 65 x 15 cm
Pokrowiec wykonany z wytrzymałego tworzywa PCV, wytrzymałego i odpornego na uszkodzenia typu rozerwanie i ścieranie

Pełna oferta na stronie www.sportplus.pl, tel. 12 274 00 00
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Materac ochronny na drabinki
•
•
•
•
•

Grubość materaca: 5 cm
Szerokość: 82 cm (równa polu ćwiczebnemu drabinki)
Materiał: skaden
Montowane na uchwytach z rzepem
Wypełnienie: pianka poliuretanowa T25
7.01.4

Materace ochronne na ściany
Materac ochronny wypełniony pianką poliuretanową, skutecznie zapobiega kontuzjom podczas uprawiania sportu. Projektowany na indywidualne zamówienie, dostosowany do wymiarów zabezpieczanego
obiektu.

900
900
Osłona
Osłona

7.01.2
Grubość materaca: 5 cm
Materiał: skaden
Wypełnienie: pianka poliuretanowa T30 o gęstości 30 kg/33 oraz pianka polietylenowa PE
Konstrukcja: sklejka wielowarstwowa o grubości 5 mm
Sposób montażu: kołki rozporowe w połączeniu z systemem rzep lub sklejki (do wyboru)
1200

3000

1200

820
820

1200

2000

1200

Szerokość słupa
osłony
szerokość
słupa++2x2xgrubość
grubość
osłony

Wysokośćosłony
osłony
wysokość

•
•
•
•
•

Drabinka
Drabinka

Materac ochronny narożny
Konstrukcja zabezpieczająca narożne elementy, narażające
użytkownika na niebezpieczeństwo.
•
•
•
•
•

Grubość materaca: 5 cm
Konstrukcja: sklejka wielowarstwowa 5 mm
Materiał: skaden
Wypełnienie: pianka poliuretanowa T25
Sposób montażu: kołki rozporowe
7.01.5
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Materac ochronny na słupy
Grubość materaca: 5 cm
Materiał: skaden
Wypełnienie: pianka poliuretanowa T25
Sposób montażu:
• Rzep (dla słupów metalowych)
• Kołki rozporowe (dla słupów konstrukcyjnych)
7.01.1

Pełna oferta na stronie www.sportplus.pl, tel. 12 274 00 00
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Akcesoria sportowe | Stojaki, wózki, podia
Regał magazynowy

Stojak na piłki - stacjonarny lub przejezdny

Regał magazynowy o wymiarach
200 x 100 x 40 cm. Stelaż metalowy, półki z płyty laminowanej. Inne wymiary regałów realizowane na specjalne zamówienie.

Wykonany z malowanych proszkowo metalowych rurek. Regulowane w poziomie półki pozwalają
na dostosowanie szerokości do każdego rodzaju piłek. Wymiary: 140 x 140 x 40 cm.

7.04.1

7.05.2

Stojak stacjonarny

7.05.1

Stojak na piłki przejezdny

Wózek na piłki XBALLWAGEN, składany

Wózek do transportu wykładzin na rolkach

Wykonany z metalowych rurek, przejezdny, zabezpieczony poprzez
malowanie proszkowe. Materiałowy kosz mieści ponad 50 w pełni
napompowanych piłek. Wymiary: 93 x 70 x 73 cm.
7.06.3

Wózek wykonany ze stalowych profili zamkniętych, malowanych
proszkowo (wg kolorów z palety RAL). Wymiary wózka: 393 cm x 93
cm x 122 cm. Ilość drążków na rolki: 6.
7.06.1

Materac ochronny w postaci bramki
Produkowany na zamówienie w dowolnym rozmiarze i kolorze, może
posłużyć jednocześnie jako zabezpieczenie ściany.
•
•
•
•
•

Pokrycie: PVC o podwyższonej wytrzymałości
Wypełnienie: pianka poliuretanowa
Wymiary: 2 x 3 m (lub wymiary wg preferencji zamawiającego)
Prosta w montażu i demontażu
Kolor: wg preferencji użytkownika

Znakowanie bramki dostępne w dwóch wariantach:
- jako osobny element (mocowany za pomocą rzep)
- jako element wszyty na stałe

Podium dla zwycięzców
3-10001

Podium wykonane z profili stalowych, z metalowymi płytami bocznymi oraz blatami z blachy ryf lowanej. Oznakowane numerami miejsc, posiada
zróżnicowaną wysokość stopni. Dostępne w dwóch wersjach .

Osłona na słupy
Osłona na słupy zewnętrzne wszelkiego typu (słupy i słupki parkingowe, latarnie itp.).
Produkowana na zamówienie w dowolnym wymiarze i kolorze, mogą posłużyć jako zabezpieczenie dowolnego
słupa.
•
•
•
•

Pokrycie: PVC o podwyższonej wytrzymałości
Wypełnienie: pianka poliuretanowa
Wysokość: w zależności od projektu i preferencji użytkownika
Osłona montowana na rzepach

Istnieje możliwość produkcji osłon w dodatkowych kolorach oraz z własnym logo.
7.01.7
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7.03.1

Podium na konstrukcji stalowej

7.03.2

Podium składane

Pełna oferta na stronie www.sportplus.pl, tel. 12 274 00 00
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Ławko-wieszaki do szatni jednostronne / dwustronne

Ławkowieszak z półką

Konstrukcja ławko-wieszaka wykonana jest z profili stalowych, malowanych
lakierem proszkowym. Siedzisko wykonane z drewnianych listew malowanych
lakierem bezbarwnym.
Wysokość ławki - 40 cm, szerokość siedzenia - 40 cm.

Dodatkowa półka wykonana z dwóch listw

Ławko-wieszak posiada półkę na obuwie wykonaną z profili stalowych.
Wieszaki wyposażone są w haki w rozstawie 15 cm.
Standardowo elementy stalowe wykonane są w kolorze niebieskim (RAL 5010).
Na specjalne zamówienie istnieje możliwość malowania konstrukcji na dowolny
kolor z dostępnej palety.
Długość konstrukcji dopasowywana jest do wymiarów szatni.

7.02.3
Ławko-wieszak
do szatni jednostronny

7.02.4
Ławko-wieszak
do szatni dwustronny

1725

369

Ławka do szatni lub na korytarz
Konstrukcja wykonana jest z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym.
Siedzisko wykonane jest z listew drewnianych, malowanych lakierem bezbarwnym.
Drewno: buk lub świerk.
Długość ławek do 300 cm, dopasowana jest do wymiarów pomieszczenia.
Ławka posiada miejsce na obuwie. Wysokość - 40 cm, szerokość - 40 cm.
Standardowo elementy stalowe wykonane są w kolorze niebieskim (RAL 5010).
Na specjalne zamówienie istnieje możliwość malowania konstrukcji na dowolny
kolor z dostępnej palety.

7.02.2

392

Wszystkie wieszaki i ławko-wieszaki wyposażone są
w podwójne uchwyty
wieszakowe
380

380
760

Wieszak do szatni mocowany do ściany na listwie drewnianej

790

Wieszak mocowany jest bezpośrednio do ściany na listwie drewnianej (buk lub świerk), posiada uchwyty wieszakowe.

Stojak na ubrania dwustronny, wolnostojący

7.02.1

Konstrukcja stojaka wykonana z profili stalowych, malowanych lakierem
proszkowym.

Wieszak do szatni mocowany
do ściany na ramie metalowej

Dwustronna listwa drewniana posiada uchwyty z dwóch stron, pozwalając na
praktyczne zagospodarowanie przestrzeni w jakiej ustawiony jest stojak.

Wieszak wykonany z profili stalowych,
malowanych
lakierem
proszkowym.
Konstrukcja mocowana jest bezpośrednio do
ściany i posiada podwójne uchwyty wieszakowe.

Szerokie stopy zapewniają stabilność konstrukcji.
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Tablica szkolna
DYSCYPLINY: koszykówka, siatkówka, piłka
ręczna, fustal, unihokej
WYMIARY: 130 x 100 x 6,5 cm
Wymiary tablic 24/14 sekund:
40 x 30 x 6,5 cm
DIODY LED: Super-jasne
STEROWANIE: bezprzewodowe lub przy
pomocy pulpitu sterowniczego
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 13 cm
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 60 m
OBUDOWA: PCV, poliwęglan (płyta czołowa), metal
ZASILANIE: 230V / 50Hz
WYŚWIETLANE PARAMETRY:
- Czas rzeczywisty / gry
- Wskaźnik zatrzymania czasu

- Wskaźnik zagrywki / wynik meczu
- Stan setów / suma fauli / koniec czasu
- Powtórzony czas / przerwy na żądanie

22-10017-P

Tablica przenośna
Przenośna, wielostanowiskowa tablica wyników,
przeznaczona do najpopularniejszych gier zespołowych, takich jak: koszykówka, siatkówka, piłka
nożna, piłka wodna, tenis stołowy, itp.
WYMIARY: 55 x 35 x 9,5 cm
WAGA: 3,6 kg
WYSOKOŚC CYFR: 9 cm (widoczne z ponad 30 m)
WYŚWIETLANE WARTOŚCI:
WYNIKI: od 0 do 199 na drużynę
FAULE / SETY / INNE: od 0 do 9 na drużynę
POSIADANIE / RUNDA: 1 punkt świetlny na drużynę
LIMIT CZASU: 4 punkty świetlne na drużynę
CHRONOMETR: od 00:00 do 99:59

Tablica szkolna
DYSCYPLINY: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna,
fustal, unihokej
WYMIARY: 100 x 70 x 7 cm
DIODY LED: Super-jasne
STEROWANIE: bezprzewodowe
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 10 cm
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 40 m
OBUDOWA: PCV, poliwęglan (płyta czołowa), metal
ZASILANIE: 230V / 50Hz
WYŚWIETLANE PARAMETRY:
- Czas rzeczywisty / czas gry
- Wynik meczu (0-999)
- Stan setów / suma fauli

22-60002

Tablica profesjonalna

22-10006

Tablica szkolna
DYSCYPLINY: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, fustal,
unihokej
WYMIARY: 70 x 50 x 7 cm
DIODY LED: Super-jasne
STEROWANIE: bezprzewodowe
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 10 cm
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 40 m
OBUDOWA: PCV, poliwęglan (płyta czołowa), metal
ZASILANIE: 230V / 50Hz
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22-10008

WYŚWIETLANE PARAMETRY:
- Czas rzeczywisty
- Ustawiany czas gry
- Wynik meczu (0-99)

DYSCYPLINY: tablica wielofunkcyjna,
uniwersalna - koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, fustal, unihokej
WYMIARY: 220 x 125 x 6,5 cm
Wymiary tablic 24/14 sekund:
50 x 40 x 6,5 cm
DIODY LED: Super-jasne
STEROWANIE: bezprzewodowe
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: od 13 do 22 cm
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: 80 m
OBUDOWA: PCV, poliwęglan (płyta
czołowa), metal
WYŚWIETLANE PARAMETRY:
ZASILANIE: 230V / 50Hz
- Czas rzeczywisty / gry
- Wskaźnik zatrzymania czasu
Dodatkowa linia tekstowa jako wypo- - Koniec czasu
sażenie opcjonalne
- Powtórzenie czasu
- Wskaźnik zagrywki

- Wynik meczu (0-199)
- Nr połowy meczu (0-9)
- Stan setów
- Suma fauli
- Przerwy na żądanie

22-10012-P

Pełna oferta na stronie www.sportplus.pl, tel. 12 274 00 00
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Tablica profesjonalna
DYSCYPLINY: tablica wielofunkcyjna,
uniwersalna - koszykówka, siatkówka, piłka
ręczna, fustal, unihokej
WYMIARY: 315 x 200 x 6,5 cm
Wymiary tablic 24/14 sekund:
50 x 40 x 6,5 cm
DIODY LED: Super jasne, 2 kolory
STEROWANIE: bezprzewodowe lub przy
pomocy pulpitu sterowniczego
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: od 13 do 22 cm
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: ustawiany
w dowolnej konfiguracji
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 80 m
OBUDOWA: PCV, poliwęglan (płyta czołoWYŚWIETLANE PARAMETRY:
wa), metal
- Czas rzeczywisty / gry
ZASILANIE: 230V / 50Hz
- Wskaźnik zatrzymania czasu
Dodatkowa linia tekstowa jako wyposaże- - Wskaźnik zagrywki
- Wynik meczu / nr połowy
nie opcjonalne
- Koniec czasu - odliczanie

Tablica diodowa, stadionowa
- Stan setów / fauli
- Czas kar / przerwy na żądanie
- Nazwy drużyn
- Punkty indywidualne

22-10009-P

Tablica profesjonalna
DYSCYPLINY: tablica wielofunkcyjna,
uniwersalna - koszykówka, siatkówka, piłka
ręczna, fustal, unihokej
WYMIARY: 500 x 240 x 6,5 cm
Wymiary tablic 24/14 sekund:
85 x 65 x 6,5 cm
DIODY LED: Super jasne, 2 kolory
STEROWANIE: bezprzewodowe lub przy
pomocy pulpitu sterowniczego
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: od 11 do 30,5 cm
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: ustawiany
w dowolnej konfiguracji
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 110 m
OBUDOWA: PCV, poliwęglan (płyta czołowa), metal
ZASILANIE: 230V / 50Hz

WYŚWIETLANE PARAMETRY:
- Czas rzeczywisty / gry
- Wskaźnik zatrzymania czasu
- Wskaźnik zagrywki
- Wynik meczu (0-199)
- Nr. części meczu

- Stan setów / fauli
- Czas kar / przerwy
- Nazwy drużyn
- Numery / punkty zawdników

WYMIARY TABLICY: 280 x 180 x 8 cm
STEROWANIE: bezprzewodowe
WYŚWIETLANE PARAMETRY:
- Czas gry (format XX:XX)
- Czas rzeczywisty
- Wynik gry (od 0 do 19)
- Stały duży napis GOSPODARZE - GOŚCIE
- Logotyp klubu
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 45 cm
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 150 metrów
OBUDOWA: obudowa PCV, płyta czołowa, poliwęglan odporny na
uderzenia piłką
ZASILANIE: 230V / 50Hz
WAGA: 55 kg

22-20007

Wymiary tablicy: 280x180x8 cm

22-20011

Wymiary tablicy: 340x215x8 cm

TBI-1
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WYMIARY: 130x160x4,5 cm
DIODY LED: 22 cm
WYŚWIETLANE PARAMETRY:
- czas rzeczywisty/data
- temperatura wewnętrzna
- temperatura wody 1
- temperatura wody 2
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: nie
WIDOCZNOŚĆ: do 70 m
OBUDOWA: obudowa hermetyczna, aluminium lakierowane
proszkowo, płyta przednia
– poliwęglan wyklejony folią
polimerową

WYMIARY TABLICY: 110 x 90 x 8cm
STEROWANIE: bezprzewodowe pilotem
WYŚWIETLANE PARAMETRY:
- czas rzeczywisty
- czas gry (format XX:XX)
- wynik gry 0-99
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 22 cm
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: do 80 metrów
ZASILANIE: 230V / 50Hz
22-20000

Tablica diodowa,
na boiska zewnętrzne

STW 500-500-3

WYMIARY TABLICY: 240 x 150 x 8 cm
STEROWANIE: bezprzewodowe
WYŚWIETLANE PARAMETRY:
- Czas gry (format XX:XX)
- Czas rzeczywisty
- Czas gry (od 0 do 19)
- Stały duży napis GOSPODARZE - GOŚCIE
- Logotyp klubu
WIELKOŚĆ ZNAKÓW: 30,5 cm
WIDOCZNOŚĆ TABLICY: ok. 100 m
ZASILANIE: 230V / 50Hz

Tablice informacyjne na basen
WYMIARY: 75x95x4,5 cm
DIODY LED: 10 cm
WYŚWIETLANE PARAMETRY:
- czas rzeczywisty/data
- temperatura zewnętrzna
- temperatura wewnętrzna
- temperatura wody
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY: nie
WIDOCZNOŚĆ: do 30 m
OBUDOWA: obudowa hermetyczna, aluminium lakierowane
proszkowo, płyta przednia
– poliwęglan wyklejony folią
polimerową

Tablica diodowa, stojąca
na boiska zewnętrzne (typ Orlik)

TBI-2

22-20008

Wymiary tablicy: 240x150x8 cm

22-10029

Wymiary tablicy: 205x140x8 cm

Wyświetlane parametry (opcjonalnie):
- Programowalne nazwy drużyn
- Wynik gry (od 0 do 99)
Pełna oferta na stronie www.sportplus.pl, tel. 12 274 00 00
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Trybuna zsuwana teleskopowo, audytoryjna, typ TT-ALFA
Przeznaczenie: Obiekty zamknięte - sale audytoryjne, widowiskowe, kinowe, teatralne.
Konstrukcja trybuny oparta jest na systemie rozsuwających się ram, wykonanych z profili stalowych, malowanych proszkowo. Po zsunięciu
trybuny otrzymujemy jednolitą płaszczyznę, wytworzoną z paneli przednich na całej wysokości trybuny. Dzięki zastosowaniu systemu rolek
poliamidowych trybuna składa się lekko, płynnie i cicho. Trybuny (do 5 rzędów) standardowo składane są manualnie, opcjonalnym rozwiązaniem
jest wyposażenie trybuny w moduł napędu elektrycznego.
Bezpośrednio do belek czołowych i belek nośnych montowane są płyty podestowe wykonane z sklejki antypoślizgowej. Opcjonalnie możliwe jest
m.in. pokrycie podestów wykładziną, która jest mocowana i wykończana listwami aluminiowymi. Od przodu trybuny instalowane są estetyczne
panele maskujące, wykonane z niepalnej płyty meblowej o grubości 18 mm. Opcjonalnie oferuemy panele z płyty HPL gr.10 mm.
Jako wykończenie stopni schodowych proponujemy estetyczny profil LEDSTEP z podwójnym sznurem antypoślizgowym i podświetleniem dolnym
w technologii LED (w kolorze czarnym lub satynowym).
Trybuny wyposażone są w barierki tylne, boczne oraz przednie (w zależności od konfiguracji trybuny).
Dedykowanym typem fotela do trybun teleskopowych systemu TT-ALFA są fotele SPORTPLUS FLIP ®. Fotele przeznaczone są do instalacji w
wysokiej klasy obiektach sportowych oraz widowiskowych, a także w obiektach kultury (kina, teatry). Mechanizm składania grawitacyjnego z
ruchomym oparciem zapewnia wygodne i ergonomiczne użytkowanie przy znacznej oszczędności miejsca na widowni.
Wszystkie parametry i elementy trybuny audytoryjnej projektowane są indywidulanie: wymiary i kształt konstrukcji, rozstaw rzędów oraz siedzisk, długość modułów, wykończenie materiałowe, dobór kolorów - ustalane są na etapie realizacji.
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Trybuna zsuwana teleskopowo ze siedziskami audytoryjnymi SPORTPLUS COLLEGE
wyposażona w składane pulpity.

3410

3680

4345

Przeznaczenie: Obiekty zamknięte - hale sportowe, widowiskowe, gimnastyczne.
Trybuna składa się z modułów, których wymiary dopasowywane są indywidualnie dla każdego obiektu. Maksymalna szerokość modułu wynosi
6 m, a liczba rzędów mieści się w zakresie od 3 do 16. Konstrukcja modułu wykonana jest z profili stalowych, malowanych proszkowo.
Szerokość przejść oraz liczba wejść na trybunę jest określona przez odpowiednie przepisy bezpieczeństwa, które są ściśle przestrzegane podczas
projektowania trybuny. Podesty wykonane z płyty o grubości 18 mm (opcjonalnie antypoślizgowej). Dodatkowe stopnie pośrednie wykończone
blachą aluminiową ryfIowaną.
Bezpieczne kółka łożyskowane z bieżnią polipropylenową zapewniają płynną pracę podczas zsuwania i rozsuwania, eliminując jednocześnie ryzyko
uszkodzenia posadzki. Nowoczesny, bezpieczny i łatwy, beztarciowy sposób rozkładania i składania (do obsługi trybuny w tym zakresie wystarczy
jedna osoba). Kolorystyka trybuny dostosowana jest za każdym razem do wymagań klienta.
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450
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900

900
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900

900

900

1400

900

9213

Ilość rzędów

3

4

5

6

7

8

9

10

Głębokość trybuny po rozłożeniu (cm)

291

381

471

547

651

741

831

921

Głębokość trybuny po złożeniu (cm)

140

140

140

140

140

140

140

140

Wysokość ostatniego podestu (cm)

89

125

161

197

233

269

305

Średnia liczba miejsc na 1 mb

5,3

7,0

8,7

10,4

12,1

13,8

15,5

Parametry

11

12

13

14

15

16

1011 1101

1191

1281

1371

1461

140

140

140

140

140

140

341

377

413

449

485

521

557

17,2

18,9

20,6

22,3

24

25,7

27,4

* Średnia liczba miejsc podana w tabeli może różnić się od rzeczywistej wartości w gotowym projekcie. Wpływ na to mogą mieć warunki miejscowe, rozplanowanie siedzisk, liczba wejść itp.
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Drabinko-trybuna zsuwana teleskopowo, z siedziskami typu ławka, typ THIN-UP

200

200

700

400

1200

1600
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Przeznaczenie: Obiekty zamknięte - hale sportowe, widowiskowe, gimnastyczne.
Drabinko-trybuny są wykonane w formie modułów o długości 200 cm, instalowanych do ściany bocznej. Konstrukcja oparta jest na ramie głównej
i systemie ram uchylnych, w pełni zintegrowanych z elementami konstrukcyjnymi. Rama główna naścienna oraz ramy uchylne wykonane są z
profili stalowych zamkniętych, pozostałe elementy konstrukcyjne wykonane z specjalnie profilowanych elementów z blach wycinanych laserowo i
giętych z celu uzyskania odpowiedniego kształtu.
Podnoszenie i opuszczanie konstrukcji odbywa się za pomocą silnika elektrycznego, napędzającego rolkowo-linkowy system podnoszenia.
Każdy moduł trybuny jest wyposażony w dwa pola drabinek gimnastycznych o szerokości 90 cm i wysokości użytkowej 280 cm.
Podesty trybuny wykonane są ze sklejki drewnianej o grubości 12 mm, podstopnice wykonane są ze sklejki o grubości 9 mm, wszystkie sklejki
obiciowe są fazowane i malowane lakierem bezbarwnym. Zarówno podesty jak i podstopnice są wykonane bezotworowo, żadne elementy
metalowe mechanizmów konstrukcji nie są widoczne od przodu trybuny, nie wystają żadne części metalowe, przez co powierzchnia jest
estetyczna i jednolita.
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Trybuna zsuwana teleskopowo z siedziskami plastikowymi z oparciem, typ TT-BETA-PN oraz TT-BETA-PW
Przeznaczenie: Obiekty zamknięte - hale sportowe, widowiskowe, gimnastyczne.
Trybuna złożona z modułów dopasowanych indywidualnie dla każdego obiektu. Maksymalna szerokość modułu wynosi 6 m, a liczba rzędów
mieści się w zakresie od 3 do 16. Konstrukcja modułu wykonana jest z profili stalowych, malowanych proszkowo.
Podesty wykonane z płyty o grubości 18 mm (opcjonalnie antypoślizgowej). Dodatkowe stopnie pośrednie wykończone blachą aluminiową
ryfIowaną. Bezpieczne kółka łożyskowane z bieżnią polipropylenową zapewniają płynną pracę podczas zsuwania i rozsuwania, eliminując
jednocześnie ryzyko uszkodzenia posadzki. Nowoczesny, bezpieczny i łatwy, beztarciowy sposób rozkładania i składania (do obsługi trybuny w
tym zakresie wystarczy jedna osoba). Siedziska z oparciem 11 cm lub 25 cm. Dowolna możliwość konfiguracji kolorystycznej (dobór kolorów wg
palety RAL): powierzchni części metalowych, koloru barierek, koloru siedzisk, płyt panelowych trybuny.
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Ilość rzędów

1650

2177

1200

3
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14
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Głębokość trybuny po rozłożeniu (cm)

225

320

405

490

575

660

745

830

915

1000

1085

1170

1255

1340

Głębokość trybuny po złożeniu (cm)

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

Wysokość ostatniego podestu (cm)

70

105

140

175

210

245

280

315

350

385

420

455

490

525

Średnia liczba miejsc na 1 mb

5,3

7,0

8,7

10,4

12,1

13,7

15,4

17,1

18,8

20,5

22,2

23,8

25,5

27,2

Parametry

* Średnia liczba miejsc podana w tabeli może różnić się od rzeczywistej wartości w gotowym projekcie. Wpływ na to mogą mieć warunki miejscowe, rozplanowanie siedzisk, liczba wejść itp.
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Trybuna zsuwana teleskopowo z siedziskami typu ławka, typ TT-BETA-L
Przeznaczenie: Obiekty zamknięte - hale sportowe, widowiskowe, gimnastyczne.
Siedzisko typu ławka, wykonane ze sklejki o grubości 18 mm, szerokości 300 mm. Ostatni rząd wyposażony w oparcie o szerokości 220 mm.
Modułowa budowa (długości modułów 300 cm, 350 cm, 400 cm, 450 cm, 500 cm, 550 cm, 600 cm). Podesty wykonane z płyty antypoślizgowej, o grubości 18 mm (na zamówienie możliwy inny rodzaj wykończenia). Wykończenie stopni blachą aluminiową ryfIowaną. Bezpieczne kółka
łożyskowane z bieżnią polipropylenową zapewniają płynną pracę podczas zsuwania i rozsuwania, eliminując jednocześnie ryzyko uszkodzenia
posadzki. Nowoczesny, bezpieczny i łatwy, beztarciowy sposób rozkładania i składania (do obsługi trybuny w tym zakresie wystarczy jedna
osoba). Dowolna możliwość konfiguracji kolorystycznej (dobór kolorów wg palety RAL): powierzchni części metalowych, koloru barierek, płyt
panelowych trybuny.

Ilość rzędów

3

4

5

6

7
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13

14
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16

Głębokość trybuny po rozłożeniu (cm)

228

308

387

467

546

626

705

785

864

952

1031

1111

1190

1270

Głębokość trybuny po złożeniu (cm)

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

119

127

Wysokość ostatniego podestu (cm)

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

390

420

450

Średnia liczba miejsc na 1 mb

5,3

7,0

8,7

10,4

12,1

13,7

15,4

17,1

18,8

20,5

22,2

23,8

25,5

27,2

Parametry

* Średnia liczba miejsc podana w tabeli może różnić się od rzeczywistej wartości w gotowym projekcie. Wpływ na to mogą mieć warunki
miejscowe, rozplanowanie siedzisk, liczba wejść itp.
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Trybuna stała zabudowana z siedziskami plastikowymi TWZ

1950

Przeznaczenie: Obiekty zamknięte - hale sportowe, widowiskowe, gimnastyczne.
Konstrukcja stalowa, wykonana ze stalowych profili zamkniętych (ramy poprzeczne, łączniki, wsporniki pod siedziska), malowana proszkowo.
Konstrukcja stalowa poza barierkami jest niewidoczna. Podesty i schody wykonane z sklejki antypoślizgowej lub z płyty pokrytej wykładziną
antypoślizogową PVC z ozdobnymi kątownikami aluminiowymi. Podstopnice wykonane z płyt meblowych HDF.
Typ siedziska: ławkowe lub plastikowe bez oparcia, z oparciem o wysokości 25 cm lub 32 cm. Dowolna możliwość konfiguracji kolorystycznej
(dobór kolorów wg palety RAL): koloru barierek, koloru siedzisk, płyt panelowych trybuny.
W razie potrzeby w płytach pionowych można instalować kratki i nawiewy.

1050
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350

700

175
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475

850
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2120

Ilość rzędów

2

3

4

5

6

7

8

Głębokość trybuny (cm)

127

212

297

382

467

552

637

Wysokość ostatniego podestu (cm)

70

105

140

175

210

245

280

~3,5

~5

~6,5

~8

Parametry

Średnia liczba miejsc na 1 m.b.*

~9,5 ~11

~12,5

* Średnia liczba miejsc podana w tabeli może różnić się od rzeczywistej wartości w gotowym projekcie. Wpływ na to mogą
mieć warunki miejscowe, rozplanowanie siedzisk, liczba wejść itp.

90

Pełna oferta na stronie www.sportplus.pl, tel. 12 274 00 00

91

Trybuny sportowe i widownie | Trybuny na obiekty zamknięte
Trybuna stała z siedziskami plastikowymi i podstopnicą, typ TWP

Przeznaczenie: Obiekty zamknięte - hale sportowe, widowiskowe, gimnastyczne.
Konstrukcja stalowa, wykonana ze stalowych profili zamkniętych (ramy poprzeczne, wsporniki pod siedziska), łączniki ram poprzecznych w postaci blachownic, wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo. Podesty wykonane z sklejki antypoślizgowej 18 mm w kolorze brązowym,
z płyt meblowych HDF 18 mm, pokrytych antypoślizgową PVC mocowaną ozdobnymi kątownikami aluminiowymi. Na zamówienie dostępne inne
typy materiałów podestów, np. podest listwowy (jak na zdjęciu poniżej).
Typ siedziska: plastikowe, w wariantach bez oparcia, z oparciem o wysokości 25 cm lub 32 cm. Dowolna możliwość konfiguracji kolorystycznej
(dobór kolorów wg palety RAL): powierzchni części metalowych, koloru barierek, koloru siedzisk, płyt panelowych trybuny.

Trybuny sportowe i widownie | Trybuny na obiekty zamknięte
Trybuna stała z siedziskami typu ławka TWL

Przeznaczenie: Obiekty zamknięte - hale sportowe, widowiskowe, gimnastyczne.
Konstrukcja stalowa, wykonana ze stalowych profili zamkniętych (ramy poprzeczne, łączniki, wsporniki pod siedziska), malowana proszkowo.
Podesty wykonane ze sklejki antypoślizgowej, lub z płyt meblowych HDF 18 mm, pokrytych antypoślizogową PVC mocowaną ozdobnymi kątownikami aluminiowymi. Siedziska ławkowe wykonane z drewna litego, buk lub sosna, 3x x20x100 mm, standardowo ostatni rząd wyposażony w
oparcia, opcjonalnie oparcia mogą być w każdym rzędzie (zdjęcie poniżej). Kółka transportowe tylne dostępne jako opcja.
Dowolna możliwość konfiguracji kolorystycznej (dobór kolorów wg palety RAL): powierzchni części metalowych, koloru barierek, koloru siedzisk,
płyt panelowych trybuny.
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1093

200
850

Ilość rzędów

755

850

2

3

4

5

6

7

8

Głębokość trybuny (cm)

127

212

297

382

467

552

637

Wysokość ostatniego podestu (cm)

20

40

60

80

100

120

140

~3,5

~5

Parametry

Średnia liczba miejsc na 1 m.b.*

~6,5 ~8

~9,5

~11 ~12,5

* Średnia liczba miejsc podana w tabeli może różnić się od rzeczywistej wartości w gotowym projekcie. Wpływ na to mogą
mieć warunki miejscowe, rozplanowanie siedzisk, liczba wejść itp.
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450

200

450

420
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420

925

1648
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Ilość rzędów

2

3

4

5

6

7

8

Głębokość trybuny (cm)

109

185

261

337

413

489

565

Wysokość ostatniego podestu (cm)

20

40

60

80

100

120

140

~3,5

~5

~6,5

~8

Parametry

Średnia liczba miejsc na 1 m.b.*

~9,5 ~11

~12,5

* Średnia liczba miejsc podana w tabeli może różnić się od rzeczywistej wartości w gotowym projekcie. Wpływ na to mogą
mieć warunki miejscowe, rozplanowanie siedzisk, liczba wejść itp.
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Trybuna stała, specjalna, adaptowana skośnie
Przeznaczenie: Obiekty zamknięte - hale sportowe, widowiskowe, gimnastyczne.
Specjalny model trybuny, montowany do belek skośnych hali sportowej. Całość konstrukcji nośnej zaadaptowana jest do rozwiązań architektonicznych zastosowanych w obiekcie. Konstrukcja stalowa, wykonana ze stalowych profili zamkniętych (ramy poprzeczne, łączniki, wsporniki pod
siedziska), malowana proszkowo. Podesty wykonane z płyt meblowych HDF, wyposażonych w wykładzinę antypoślizogową PVC z ozdobnymi
kątownikami aluminiowymi. Dowolna możliwość konfiguracji kolorystycznej (dobór kolorów wg palety RAL): powierzchni części metalowych,
koloru barierek, koloru siedzisk, płyt panelowych trybuny.

Trybuny sportowe i widownie | Trybuny na obiekty zamknięte
Trybuna stała, specjalna, z siedziskami plastikowymi i podstopnicą - umieszczona na podniesieniu, wyposażona w pulpity do pisania
Przeznaczenie: Obiekty zamknięte - hale sportowe, widowiskowe, gimnastyczne.
Specjalny model trybuny montowany na podwyższeniu, wyposażony dodatkowo we wspornik z pulpitem. Pulpit drewniany, składany i rozkładany ręcznie. Konstrukcja stalowa, wykonana ze stalowych profili zamkniętych (ramy poprzeczne, łączniki, wsporniki pod siedziska), malowana
proszkowo. Podesty wykonane z płyt meblowych HDF, wyposażonych w wykładzinę antypoślizogową PVC z ozdobnymi kątownikami aluminiowymi. Całość konstrukcji (boki, tył, wejścia na trybunę) wyposażona w barierki ochronne. Dowolna możliwość konfiguracji kolorystycznej (dobór
kolorów wg palety RAL): powierzchni części metalowych, koloru barierek, koloru siedzisk, płyt panelowych trybuny.

Ilość rzędów
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Wysokość ostatniego podestu (cm)
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Parametry

Średnia liczba miejsc na 1 m.b.*

~3,5

~5

~6,5

~8

~9,5 ~11

~12,5

Ilość rzędów

2

3

4

5

6

7

8

Głębokość trybuny (cm)

128

213

298

383

468

553

638

Wysokość ostatniego podestu (cm)

20

40

60

80

100

120

140

~3,5

~5

~6,5

~8

Parametry

Średnia liczba miejsc na 1 m.b.*

~9,5 ~11

~12,5

* Średnia liczba miejsc podana w tabeli może różnić się od rzeczywistej wartości w gotowym projekcie. Wpływ na to mogą
mieć warunki miejscowe, rozplanowanie siedzisk, liczba wejść itp.

* Średnia liczba miejsc podana w tabeli może różnić się od rzeczywistej wartości w gotowym projekcie. Wpływ na to mogą
mieć warunki miejscowe, rozplanowanie siedzisk, liczba wejść itp.
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Trybuna stała z siedziskami plastikowymi, typ TZ

1843

Przeznaczenie: Obiekty otwarte - boiska sportowe, stadiony.
Konstrukcja trybuny stacjonarnej wykonana jest ze stalowych profili, zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi poprzez cynkowanie
ogniowe. Podesty trybuny wykonane są z krat stalowych typu Vema, cynkowanych ogniowo (opcjonalnie dostępne inne rozwiązania, jak blacha
ryfIowana).
Trybuna wyposażona jest w barierki ochronne boczne oraz tylne (malowane proszkowo standardowo na kolor pomarańczowy - RAL 2004).
Dowolna możliwość konfiguracji kolorystycznej (dobór kolorów wg palety RAL): powierzchni części metalowych, koloru barierek, koloru siedzisk.
Siedziska plastikowe (polipropylenowe) bez oparcia 11 cm, w wariancie z oparciem o wysokości 25 lub 32 cm. Z atestem trudnopalności,
toksyczności oraz wytrzymałości. Wzmocniona konstrukcja wsporcza z dodatkowym żebrowaniem pod siedziskiem i podwójna ścianka tylna
maksymalnie podnoszą trwałość i przeciwdziałają aktom wandalizmu. Odporne na promieniowanie UV oraz temperatury. Wyposażone w otwór
odprowadzający wodę oraz miejsce przeznaczone na tabliczkę z numerem miejsca.

850

150

300

465

150

465

475

850
2120

Ilość rzędów

2

3

4

5

6

7

8

Głębokość trybuny (cm)

127

212

297

382

467

552

637

Wysokość ostatniego podestu (cm)

30

60

90

120

150

180

210

~3,5

~5

~6,5

~8

Parametry

Średnia liczba miejsc na 1 m.b.*

~9,5 ~11 ~12,5

* Średnia liczba miejsc podana w tabeli może różnić się od rzeczywistej wartości w gotowym projekcie. Wpływ na to mogą
mieć warunki miejscowe, rozplanowanie siedzisk, liczba wejść itp.
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Trybuna stała, zadaszona, typ TDF, połać dachowa prosta
Przeznaczenie: Obiekty otwarte - boiska sportowe, stadiony.
Trybuna dostępna w wersji od 2 do 6 rzędów. Konstrukcja trybuny wykonana jest ze stalowych profili, zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi poprzez cynkowanie ogniowe. Pokrycie dachu wykonane z poliwęglanu komorowego o grubości 12 mm, z powłoką 2xUV. Podesty
trybuny wykonane są ze stalowych krat pomostowych typu Vema, cynkowanych ogniowo. Rama konstrukcji zadaszenia składa się z dwóch
części, przykręcana jest do ram poprzecznych trybuny oraz kotwiona bezpośrednio do podłoża (fundamenty betonowe). Siedziska plastikowe
(wykonanie trudno zapalne) oferowane w trzech typach: bez oparcia, ze średnim oparciem oraz z wysokim oparciem. Odporne na promieniowanie
UV oraz temperatury. Wyposażone w otwór odprowadzający wodę oraz miejsce przeznaczone na tabliczkę z numerem miejsca.

30000

Do instalacji trybuny zadaszonej niezbędne jest wykonanie solidnych stóp
fundamentowych lub płyty fundamentowej. Służymy wsparciem w sprawach
uzyskania pozwolenia na budowę.
Trybuna 3-rzędowa

D ( 1 : 30 )
2976
3000

3425

9°

Trybuna 2-rzędowa

150

300

300

490

850

98

850

300
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Trybuna stała, zadaszona, typ TDA, połać dachowa łukowa
Przeznaczenie: Obiekty otwarte - boiska sportowe, stadiony.
Trybuna stała zadaszona, 3 lub 4 rzędowa, na boisko zewnętrzne z siedziskami plastikowymi i pokryciem z poliwęglanu komorowego. Konstrukcja
trybuny wykonana jest ze stalowych profili, zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi poprzez cynkowanie ogniowe. Pokrycie dachu
wykonane z bezbarwnych płyt poliwęglanowych o grubości 8 mm, z powłoką 2xUV, wyprofilowanych łukowo.
Rama konstrukcji zadaszenia składa się z dwóch części, przykręcana jest do ram poprzecznych trybuny oraz kotwiona bezpośrednio do podłoża
(fundamenty betonowe). Całość konstrukcji jest zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowo.
Siedziska plastikowe (wykonanie trudno zapalne) oferowane w trzech typach: bez oparcia, ze średnim oparciem oraz z wysokim oparciem.
Każda trybuna wyposażona jest również w stopnie pośrednie oraz bariery ochronne.

Trybuna 6-rzędowa

5930
6000

280

280

4333

5267

9°

Realizujemy indywidualne projekty zadaszenia trybun na obiekty zewnętrzne. Konstrukcja zadaszenia oraz użyte materiały są identyczne,
główna różnica polega na montażu zadaszenia, które jest mocowane bezpośrednio do fundamentu.

850

850

850

850

690

810

4900
5135
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Trybuna demontowalna, mobilna, typ TMZ
Przeznaczenie: Obiekty otwarte - boiska sportowe, stadiony.
Trybuna przeznaczona do szybkiego montażu i demontażu, elastyczna w konfiguracji widowni. Modułowa budowa (wykorzystanie ram poprzecznych) pozwala na rozłożenie trybuny bez dodatkowych elementów mechaniczych. Projekt systemu uwzględnia jednocześnie zabezpiecznia przed
kradzieżą elementów lub inną nieuprawnioną ingerencją w konstrukcję trybuny. Konstrukcja trybuny stacjonarnej wykonana jest ze stalowych
profili zamkniętych, zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi poprzez cynkowanie ogniowe.
Podesty trybuny wykonane są ze stalowych krat pomostowych typu VEMA, cynkowanych ogniowo (opcjonalnie dostępne są inne rozwiązania,
jak np. blacha ryfIowana). Trybuna wyposażona jest w barierki ochronne boczne oraz tylne (standardowo cynkowane ogniowo, opcjonalnie
możliwość pomalowania wg. Palety barw RAL).
Siedziska: plastikowe (polipropylenowe) bez oparcia 11 cm, w wariancie z oparciem o wysokości 25 lub 32 cm. Z atestem trudnopalności,
toksyczności oraz wytrzymałości. Wzmocniona konstrukcja wsporcza z dodatkowym żebrowaniem pod siedziskiem i podwójna ścianka tylna
maksymalnie podnoszą trwałość i przeciwdziałają aktom wandalizmu. Odporne na promieniowanie UV oraz temperatury. Wyposażone w otwór
odprowadzający wodę oraz miejsce przeznaczone na tabliczkę z numerem miejsca.
2140

300

450

450

475

1145

Ilość rzędów

850

1995

2

3

4

5

Głębokość trybuny (cm)

128

213

298

383

468

553

638

Wysokość ostatniego podestu (cm)

20

40

60

80

100

120

140

~3,5

~5

~6,5

~8

Parametry

Średnia liczba miejsc na 1 m.b.*

6

7

8

~9,5 ~11 ~12,5

* Średnia liczba miejsc podana w tabeli może różnić się od rzeczywistej wartości w gotowym projekcie. Wpływ na to mogą
mieć warunki miejscowe, rozplanowanie siedzisk, liczba wejść itp.
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Siedziska
Siedziska oferowane są w kilku typach: z niskim, średnim oraz z wysokim oparciem (w dwóch wariantach).
Wszystkie z nich wykonane są z polipropylenu i charakteryzują się solidną konstrukcją wsporczą z dodatkowymi żebrowanymi wzmocnieniami
pod siedziskiem. Podwójna tylna ścianka znacznie zwiększa odporność siedzisk na akty wandalizmu.
Woda odprowadzana jest przez otwór wykonany w środkowej części.
Siedziska odporne są na niskie oraz wysokie temperatury oraz na promieniowanie UV. Wszystkie posiadają wgłębienie do zamocowania tabliczki
z numerem. Atesty siedzisk: trudnopalności, toksyczności, wytrzymałości.
Podstawowe kolory siedzisk to zielony, niebieski, czerwony, żółty. Dla dużych projektów kolory dobierane są wg preferencji klienta.
14-20000-1

Siedzisko niskie,
niskie oparcie 11 cm

14-20001-1

14-20003-3

Siedzisko średnie,
z oparciem o wysokości 25 cm

Siedzisko wysokie,
z oparciem o wysokości 32 cm

Siedziska na konstrukcji wolnostojącej
Siedziska przykręcone do belki, dostępne w trzech
podstawowych
wariantach:
wolnostojącym,
mocowanym do gruntu oraz mocowanym
bezpośrednio do stopnia lub ściany.
Konstrukcja stalowa, cynkowana ogniowo (w
wariancie na obiekty otwarte), bądź malowana
proszkowo (dla obiektów zamkniętych). Siedziska
plastikowe dostępne w różnych kolorach. Rozstaw
siedzisk: 50 cm (dwa siedziska / metr bieżący).
Typowe długości: 2 m, 2,5 m, 3 m.

14-20002-5

Siedzisko wysokie,
z oparciem o wysokości 36 cm

14.107.1

Siedzisko tapicerowane, składane grawitacyjnie SPORT PLUS FLIP
Siedzisko przeznaczone jest do instalacji w wysokiej klasy obiektach sportowych oraz widowiskowych, a także w obiektach kultury (kina,
teatry). Mechanizm składania grawitacyjnego z ruchomym oparciem zapewnia wygodne i ergonomiczne użytkowanie przy znacznej oszczędności
miejsca na widowni.
Konstrukcja nośna siedziska (80x40 mm) wykonana jest z elementów stalowych, szkielet oparcia wykonany z blachy. Wszystkie połączenia
mechaniczne są wykonane z zastosowaniem łożysk ślizgowych poliamidowych. Konstrukcja siedziska, oparcia oraz podłokietnik wykonane są
ze sklejki wodoodpornej.
Wysokie oparcie - 50 cm. Profilowane siedzisko wypełnione pianką poliuretanową. Podłokietnik zintegrowany z siedziskiem. Całość składana
grawitacyjnie, umieszczona na szynie stalowej. Siedzisko dostępne w dwóch wariantach: jako przenośna konstrukcja wolnostojąca lub przeznaczone do instalacji w zestawach - jako element trybuny bądź widowni, montowany na stałe.

Siedziska mocowane na konstrukcji
przenośnej
Siedziska przykręcone do belki w wariancie mobilnym.
Konstrukcja zaopatrzona we wsporniki stabilizujące
całość. Wsporniki wyposażone są w otwory
umożliwiające w razie potrzeby montaż ławki do
podłoża.
14.108M.PN11

Siedziska mocowane do podłoża
Siedziska przykręcone do belki w wariancie
montowanym do podłoża.
14.108G.PN11

Siedziska mocowane do konstrukcji
Siedziska przykręcone są do belki stalowej, która montowana jest bezpośrednio do obiektu - ściany czy stopni.
Zastosowany rodzaj mocowania eliminuje elementy
konstrukcyjne przytwierdzane do podłoża, które mogą
przeszkadzać np. podczas prac porządkowych.
14.108K.PN11
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Siedzisko składane audytoryjne SPORT PLUS FLIP College

Siedzisko składane audytoryjne SPORT PLUS SPRING-UP College

Siedzisko przeznaczone jest do instalacji w wysokiej klasy obiektach
audytoryjnych oraz sportowych. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu
siedzisko i oparcie pozwalają na zapewnienie odpowiedniego komfortu
użytkowania. Mechanizm składania grawitacyjnego z ruchomym oparciem
zapewnia wygodne i ergonomiczne użytkowanie przy znacznej oszczędności miejsca na widowni.

Siedzisko przeznaczone jest do instalacji w obiektach sportowych oraz
widowiskowych, a także w obiektach kultury (kina, teatry). Ergonomiczne i
kompaktowe, pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni audytoryjnej. Siedzisko przeznaczone jest do instalacji w zestawach - jako element
trybuny bądź widowni, montowany na stałe.
Konstrukcja siedziska wykonana jest z elementów stalowych, malowana
proszkowo. Noga wykonana z profilu kwadratowego 60x30 mm. Rozstaw
osiowy foteli: 525 mm. Opcjonalne wyposażenie w składany pulpit. Siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej sklejki bukowej 12 mm. Trudnopalne,
atestowane materiały obicia oraz wypełnienia.

Konstrukcja nośna wykonana jest z profilu prostokątnego 60x30x2
mm. Całość konstrukcji malowana proszkowo ze standardowej palety
kolorów - istnieje możliwość wyboru koloru z palety RAL. Siedzisko
wykonane ze sklejki bukowej o grubości 12 mm, profilowane ergonomicznie, malowane lakierem bezbarwnym, składane grawitacyjnie.
Wszystkie połączenia mechaniczne są wykonane z zastosowaniem
łożysk ślizgowych poliamidowych (brak kontaktu mechanicznego metalu
z metalem) co zapewnia wieloletnią trwałość systemu składania, oraz
ciche i bezawaryjne użytkowanie fotela.

14.107.2

106

Oparcie posiada ergonomiczny wyprofilowany kształt - zaokrąglenie
w płaszczyźnie pionowej. Siedziska oraz oparcia mogą być wykonane
w wersji z nakładką tapicerską ze sklejki bukowej o grubości 4,5 mm,
pokrytej pianką poliuretanową T35 o grubości 2 cm. Nakładki moga
być pokryte tkaniną tapicerską lub skórą ekologiczną (rodzaj i kolor
materiału do ustalenia). Istnieje możliwość wykonania numeracji, haftu
lub logotypu.

Wysokość oparcia: 47 cm
Całkowita wysokość fotela: 96 cm
Głębokość fotela: 30 cm (siedzisko opuszczone), 60 cm (po podniesieniu)
Całość składana sprężynowo - płynna i cicha praca dzięki zastosowaniu
łożysk ślizgowych)

14.107.3

Oparcie posiada ergonimiczny wyprofilowany kształt - zaokrąglenie w
płaszczyźnie pionowej. Siedziska oraz oparcia mogą być wykonane w wersji
z nakładką tapicerską wykonaną ze sklejki bukowej o grubości 4,5 mm,
pokrytej pianką poliuretanową T35 o grubości 2 cm. Nakładki moga być
pokryte tkaniną tapicerską lub skórą ekologiczną (rodzaj i kolor materiału do
ustalenia). Istnieje możliwość wykonania numeracji, haftu lub logotypu.
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Zapewniamy kompleksowe wyposażenie obiektów
sportowych każdego typu, zarówno zamkniętych jak i
otwartych.
Dedykowany dział projektowy oraz własne zaplecze
produkcyjne pozwalają nam na przeprowadzenie całości
procesu, od niezbędnych pomiarów po kompletne
wyposażenie danego obiektu, wraz z dostawą oraz
montażem sprzętu.

SALA GIMNASTYCZNA - WARSZAWA

Obok wyposażenia własnej produkcji oferujemy również
akcesoria pochodzące od globalnych producentów
sprzętu sportowego. Współpracujemy z największymi
dystrybutorami w kraju, zapewniając asortyment
sportowy dla instytucji oraz indywidualnych odbiorców.

HALA SPORTOWA - KUTNA HORA

CROSS PARK- MYŚLENICE

SALA AUDYTORYJNA - AGH KRAKÓW

BOISKO SPORTOWE - SZYCE
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STADION HUTNIK KRAKÓW - KRAKÓW
Pełna oferta na stronie www.sportplus.pl, tel. 12 274 00 00
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SALA SPORTOWA JAŚLANY

HALA SPORTOWA - LÁZNĚ BOHDANEČ - CZECHY

SALA GIMNASTYCZNA - PONICE gm. RABKA ZDRÓJ

TEATR ANIMACJI - POZNAŃ - TRYBUNA Z FOTELAMI, KONSTRUKCJA SCENICZNA, KOTARY
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TRYBUNA TELESKOPOWA NA BASENIE - NOWA SÓL

TRYBYNY ZADASZONE - DZIERGOWICE GMINA BIERAWA
Pełna oferta na stronie www.sportplus.pl, tel. 12 274 00 00
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TRYBUNA SPECJALNA - TULIPAN HOUSE WARSZAWA

TRYBUNA AUDYTORYJNA PRZECŁAW gm. KOŁBASKOWO

SALA WYKŁADOWA AGH KRAKÓW

BOISKO MOBILNE - SKAWINA

KABINY DLA ZAWODNIKÓW - PIAST GLIWICE
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BOISKO SPORTOWE STRÓŻA gm. PCIM
Pełna oferta na stronie www.sportplus.pl, tel. 12 274 00 00

113

Koszykówka

Siatkówka halowa
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Tenis ziemny

Siatkówka plażowa
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Piłka ręczna

NOTES

Piłka nożna
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DYSTRYBUTOR:

PRODUCENT SPRZĘTU SPORTOWEGO
WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH
INTERNETOWY SKLEP SPORTOWY
SPORTPLUS.PL Sp. z o.o.
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© 1998-2022 SPORTPLUS.PL Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

