Kosze najazdowe

Koszykówka

Wycena
indywidualna

Zestaw certyfikowany przez FIBA
do rozgrywek I- go poziomu.

SPEEDshot PRO 335
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Certyfikat: FIBA, ISO 9001, ISO 14001- certyfikat
zarządzania środowiskowego
Konstrukcja: stalowa, malowana proszkowo,
elastyczny system zrównoważenia ciężaru, osłona stojaka.
Wysięg: 335 cm
Tablica: szkło bezpieczne, wymiar 180 x 105 cm,
grubość tafli 13 mm, osłona dolnej krawędzi tablicy
Obręcz: stalowa, wzmacniana, z siatką, wewnętrzna średnica 45 cm.
Parametry techniczne:
Wymiary tablicy: (długość x szerokość x grubość)-180 x 105 x 3 cm
Wysokość do dolnej krawędzi tablicy: 290 cm
Maksymalna wysokość tablicy: 395 cm
Wysokość do górnej krawędzi obręczy: 305 cm
Wymiary podstawy: (długość x szerokość x przednia wysokość x tylna wysokość)
240 x 130 x 59 x 31 cm
Wymiary złożonego kosza: (długość x szerokość x wysokość) 502 x 130 x 201 cm
Waga: 1650 kg
kup online - www.SPD.pl

Kosze najazdowe

Wycena
indywidualna

Koszykówka

Zestaw certyfikowany przez FIBA
do rozgrywek III- go poziomu.

SPEEDshot PRO 225
Certyfikat: FIBA
Konstrukcja: stalowa, malowana proszkowo,
elastyczny system zrównoważenia ciężaru,
osłona stojaka.
Wysięg: 225 cm
Tablica: szkło bezpieczne, wymiar: 180 x 105 cm,
grubość tafli 13 mm, osłona dolnej krawędzi tablicy
Obręcz: stalowa, wzmacniana, z siatką, wewnętrzna średnica 45 cm.
Parametry techniczne:
Wymiary tablicy: (długość x szerokość x grubość)-180 x 105 x 3 cm
Wysokość do dolnej krawędzi tablicy: 290 cm
Maksymalna wysokość tablicy: 395 cm
Wysokość do górnej krawędzi obręczy: 305 cm
Wymiary podstawy: (długość x szerokość x przednia wysokość x tylna wysokość)
195 x 110 x 59 x 31 cm
Wymiary złożonego kosza: (długość x szerokość x wysokość) 430 x 110 x 201 cm
Waga: 1150 kg
kup online - www.SPD.pl
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Kosze najazdowe

Koszykówka

Wycena
indywidualna

Zestaw certyfikowany przez FIBA
do rozgrywek III- go poziomu.

SPEEDshot 225
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Konstrukcja: stalowa, malowana proszkowo,
ręczny system składania. Osłona stojaka.
Wysięg: 225 cm
Tablica: szkło bezpieczne, wymiar: 180 x 105 cm, grubość tafli 13 mm, osłona dolnej
krawędzi tablicy.
Obręcz: stalowa, wzmacniana, z siatką, wewnętrzna średnica 45 cm.
Parametry techniczne:
Wymiary tablicy: (długość x szerokość) - 180 x 105 cm
Wysokość do dolnej krawędzi tablicy: 290 cm
Maksymalna wysokość tablicy: 395 cm
Wysokość do górnej krawędzi obręczy: 305 cm
Waga: 790 kg
kup online - www.SPD.pl

Kosze najazdowe

Wycena
indywidualna

Koszykówka

SPEEDshot 225 podwójny - dwustronny
Konstrukcja: stalowa, malowana proszkowo
Wysięg: 225 cm
Tablica: szkło bezpieczne, wymiar: 180 x 105 cm, grubość tafli 13 mm, osłona dolnej
krawędzi tablicy
Obręcz: stalowa, wzmacniana, z siatką, wewnętrzna średnica 45 cm.
Parametry techniczne:
Wymiary tablicy: (długość x szerokość) - 180 x 105 cm
Wysokość do dolnej krawędzi tablicy: 290 cm
Maksymalna wysokość tablicy: 395 cm
Wysokość do górnej krawędzi obręczy: 305 cm
Wymiary podstawy: (długość x szerokość)-180 x 100 cm
Waga: 980 kg
kup online - www.SPD.pl
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Kosze podstropowe
Konstrukcja podwieszana
z napędem elektrycznym

Koszykówka

Mocowana do konstrukcji nośnej
stropu hali sportowej.
Przeznaczona do stosowania
w halach sportowych o długości
powyżej 36,0 m i wysokości
dolnej powierzchni stropu do 9,0 m.
Wykonana z profili stalowych
zamkniętych, co gwarantuje
pełną stabilność poszczególnych
elementów przy działaniu
występujących obciążeń.
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Dla każdego obiektu wykonywany jest indywidualny projekt konstrukcji oraz wycena

mail: sekretariat@SPEEDservice.pl

infolinia: 22 786 87 40
kup online - www.SPD.pl

Kosze podstropowe
Konstrukcja mocująca
tablicę jest opuszczana
i podnoszona za pomocą
linek stalowych
nawijanych na bęben
silnika elektrycznego
o napięciu 220 V P = 410 W.
Po opuszczeniu tablica
ustawia się w pozycji
pionowej (wysokość
obręczy w stosunku
do podłoża – 3,05 m).
Sterowanie silnikami
odbywa się za pomocą
przycisków sterowniczych
umieszczonych w kasetach.

Koszykówka
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Dla każdego obiektu wykonywany jest indywidualny projekt konstrukcji oraz wycena

mail: sekretariat@SPEEDservice.pl
kup online - www.SPD.pl

infolinia: 22 786 87 40

Kosze naścienne

Koszykówka

Wysięgnik mocowany
na konstrukcji wsporczej,
przytwierdzony do galerii.

Wysięgnik mocowany
do filara za pomocą obejmy.

Konstrukcja stała
Wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych proszkowo, mocowana do konstrukcji
obiektu. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów konstrukcyjnych zapewnia pewność
i stabilność mocowania tablic z obręczami oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkownikom.
Przeznaczona do montażu wszystkich rodzajów tablic. Na specjalne zamówienie istnieje
możliwość zastosowania indywidualnych rozwiązań sposobu montażu konstrukcji do ściany,
wynikających z różnego rodzaju i typu powierzchni przeznaczonej pod montaż konstrukcji.
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Konstrukcja nietypowa, stała,
mocowana pomiędzy filarami.

Wysięgnik mocowany
do specjalnej konstrukcji,
rozpiętej pomiędzy filarami.

Dla każdego obiektu wykonywany jest indywidualny projekt konstrukcji oraz wycena

mail: sekretariat@SPEEDservice.pl

infolinia: 22 786 87 40
kup online - www.SPD.pl

Kosze naścienne

Konstrukcja nietypowa,
składana, z uchwytami
zegarów 24 sekundowych,
kotwiona do antresoli.

Wysięgnik składany na ścianę
z mechanizmem regulacji
wysokości tablicy.

Wykorzystanie specjalnego uchwytu pozwala na złożenie tablicy na ścianę.
Całość wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych proszkowo, mocowana
do konstrukcji obiektu.
Przeznaczona do montażu wszystkich rodzajów tablic.
Na specjalne zamówienie istnieje możliwość zastosowania indywidualnych rozwiązań sposobu
montażu konstrukcji do ściany, wynikających z różnego rodzaju i typu powierzchni
przeznaczonej pod montaż konstrukcji.

Koszykówka

Konstrukcja składana

Mechanizm regulacji
wysokości tablicy
Mechanizm zmiany regulacji wysokości
tablicy pozwala w łatwy i szybki sposób
zmienić wysokość położenia tablicy wraz
z obręczą w pionie, w stosunku do podłoża
w przedziale 260 – 305 cm.

Osłona dolnej krawędzi
tablicy
Materiał: elastyczna pianka
Przeznaczenie: ochrona przed uderzeniem
w twardą krawędź tablicy
Dostępne modele: osłona przeznaczona
pod tablicę
90 x 120 cm - 228,- zł
105 x 180 cm - 288,- zł

Dla każdego obiektu wykonywany jest indywidualny projekt konstrukcji oraz wycena

mail: sekretariat@SPEEDservice.pl
kup online - www.SPD.pl

infolinia: 22 786 87 40
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Kosze do zabetonowania

Promocja: 2500,- zł

Koszykówka

SPEEDshot
dwusłupowy z regulacją
Konstrukcja: dwusłupowa, mocowana w tulejach,
profil 100 x 100 mm, grubość ścianki 4 mm,
ocynkowany ogniowo, wysięg 160 cm
z mechanizmem regulacji wysokości tablicy
w zakresie 305 - 260 cm.
Tablica: laminowana, prostokątna
o wymiarach 180 x 105 cm,
w ramie metalowej ocynkowanej ogniowo.
Obręcz: wzmocniona, wykonana z pełnego
pręta stalowego ø 16 mm, malowana proszkowo.
Siatka: sznurkowa PP
Rozstaw otworów: 110 x 90 mm
Wytrzymuje obciążenie 270 kg

tuleja
z pokrywą

SPEEDshot
jednosłupowy
„gęsia szyja”
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Konstrukcja: jednosłupowa, mocowana
w tulei, stalowa ocynkowana,
ø 114 mm, wysięg 160 cm
Tablica: laminowana,
półokrągła lub prostokątna
120 x 90 cm,
180 x 105 cm
Obręcz: stała, stalowa
malowana
Siatka: sznurkowa PP
Zestaw z tablicą
2088,- zł
120 x 90 cm tuleja
180 x 105 cm 2368,- zł
z pokrywą
stalowa kratownica
2438,- zł
120 x 90 cm -

SPEEDshot
jednosłupowy
z regulacją

tuleja
z pokrywą

Konstrukcja: jednosłupowa,
mocowana w tulei, stalowa
ocynkowana, profil 100 x 100 mm,
wysięg 160 cm
Tablica: laminowana,
prostokątna lub półokrągła,
120 x 90 cm, 180 x 105 cm,
kratownica 120 x 90 cm
Obręcz: stała, stalowa malowana,
Siatka: sznurkowa PP
Zestaw z tablicą
120 x 90 cm - 1838,- zł
180 x 105 cm - 2308,- zł

kup online - www.SPD.pl

Kosze do zabetonowania

SPEEDshot Euro Court 664
Konstrukcja: stalowa, ocynkowana,
profil 100 x 100 mm, wysięg 120 cm,
przymocowany do słupa za pomocą dwóch obejm.
Tablica: prostokątna kratownica, ocynkowana,
wodoodporna 120 x 90 cm,
Obręcz: stalowa, stała, ocynkowana
Siatka: łańcuchowa

1298,- zł

Konstrukcja: stalowa,
malowana proszkowo,
profil 100 x 100 mm,
wysięg: profil stalowy,
długość 120 cm,
malowany proszkowo,
przymocowany do słupa
za pomocą dwóch obejm
Tablica: prostokątna
laminowana, wodoodporna,
120 x 90 cm
Obręcz: stalowa, stała,
malowana proszkowo
Siatka: sznukowa PP

158,- zł

Osłona słupka
1868,- zł

kup online - www.SPD.pl

Poszycie: materiał typu poroflex w kolorze
czerwonym/czarnym/granatowym
Wypełnienie: pianka T-25, grubość 5 cm
Wymiary: 175 x 40 cm
Mocowanie: za pomocą pasków z rzepami
wokół słupka do koszykówki

Koszykówka

SPEEDshot
Euro Court 661
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Kosze rekreacyjne

998,- zł

Koszykówka

SPEEDshot 515
przejezdny
Konstrukcja: stalowa, malowana
proszkowo, 3-częściowa,
ø 85 mm
Tablica: prostokątna, polietylen,
110 x 75 cm
Obręcz: stalowa, malowana proszkowo,
ze sprężyną, średnica 45 cm
Wysokość obręczy: od 230 cm
do 305 cm, szybka regulacja
Siatka: sznurkowa PP
Podstawa: polietylen,
116 x 78 x 23 cm
wypełnienie: woda lub piasek 125 kg
Opakowanie: 121 x 84 x 27 cm
Waga brutto/netto: 42/40 kg
Przeznaczenie: rekreacja

12
Szybki system regulacji

kup online - www.SPD.pl

Tablice

1508,- zł

Model 172.1
Wymiar: 180 x 105 cm, prostokątna
Grubość: 10 mm
Materiał: poliwęglan
Waga: 32 kg
Odporność na warunki
atmosferyczne: tak

Model 170

188,- zł

Koszykówka

Wymiar:
120 x 90 cm,
prostokątna,
półokrągła
Grubość: 20 mm
Materiał: laminat
Waga: 15 kg
Odporność
na warunki
atmosferyczne: tak

568,- zł

Model 171
Wymiar: 180 x 105 cm, prostokątna
Grubość: 20 mm
Materiał: laminat
Waga: 30 kg
Odporność na warunki
atmosferyczne: tak

648,- zł

Model 144
Wymiar: 120 x 90 cm, prostokątna
Grubość: 30 mm
Materiał: stal ocynkowana, kratkowa
Waga: 20 kg
Odporność na warunki atmosferyczne: tak

kup online - www.SPD.pl
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Obręcze

Obręcz 298 uchylna FIBA

798,- zł

Przeznaczenie: meczowa
Konstrukcja: pełny pręt stalowy ø 18 mm,
malowana proszkowo, tylna blacha o grubości 6 mm
Rozstaw otworów: 110 x 90 mm
Siatka: sznurkowa PP, antywibracyjna, na 12 zaczepów
Dodatkowo: system „positive lock”- zatrzask utrzymujący
obręcz w pozycji zablokowanej (max. obciążenie 80 kg),
bezpieczne mocowanie eliminujące ryzyko uszkodzenia palców

Koszykówka

Obręcz 270 uchylna

248,- zł

Przeznaczenie: turniejowa
Konstrukcja: pełny pręt stalowy ø 20 mm, malowana
proszkowo, tylna blacha o grubości 6 mm, stalowy
kołnierz podpierający obręcz
Rozstaw otworów:
110 x 90 mm, średnica otworów ø11 mm
Siatka: sznurkowa PP

Obręcz 264.4 ocynkowana

188,- zł

Przeznaczenie: turniejowa szkolno-treningowa
Konstrukcja: rura stalowa ø 20 mm,
grubość ścianki 2 mm, ocynkowana, stalowy kołnierz
podpierający obręcz, tylna blacha o grubości 5 mm
Rozstaw otworów: 110 x 90 mm, średnica otworów ø11 mm
Siatka: łańcuchowa

Obręcz skrzynkowa 264

148,- zł

Przeznaczenie: turniejowa, szkolno-treningowa
Konstrukcja: rura stalowa ø 20 mm,
grubość ścianki 2 mm, malowana proszkowo, stalowy
kołnierz podpierający obręcz, tylna blacha grubość 5 mm
Rozstaw otworów:
110 x 90 mm, średnica otworów ø11 mm
Siatka: sznurkowa PP
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Obręcz hobby 203

58,- zł

Przeznaczenie: rekreacyjna
Konstrukcja: rura stalowa ø 20 mm, grubość ścianki 1 mm,
malowana proszkowo
Rozstaw otworów: 110 x 90 mm, średnica otworów ø11 mm
Siatka: sznurkowa PP
kup online - www.SPD.pl

Akcesoria

Siatka biała

5,80- zł

Biała, 12 zaczepów, sznurkowa PP
W opakowaniu 2 szt.

Siatka kolorowa

10,80- zł

3 - kolorowa, 12 zaczepów, sznurkowa PP
W opakowaniu 2 szt.

Siatka łańcuchowa

40,80- zł

Strój do koszykówki

68,- zł

Koszykówka

Stalowa, ocynkowana, 12 zaczepów

W komplecie: koszulka + spodenki
Materiał: tkanina poliestrowa, 100% oddychająca
Kolor: pełna gama kolorystyczna
Rozmiary: S, M, L, XL
Możliwość wykonania nadruku

15
68,- zł

Tablica taktyczna Select
Przeznaczenie: wszystkie gry zespołowe
W zestawie: okładka, wkładki z różnymi
dyscyplinami, pionki na magnes, pisak
Wymiar: 30 x 21 cm
kup online - www.SPD.pl

Wózki na piłki

Wózek zamykany,
stalowy 463

488,- zł

Wózek na piłki zamykany od góry. Wykonany z pręta stalowego,
na 4 kółkach skrętnych.
Wymiary: (długość x szerokość x wysokość) 90 x 72 x 72 cm

Koszykówka

Wózek półkowy 461

268,- zł

Wózek półkowy na 12 piłek. Wykonany z rurek stalowych,
malowany proszkowo, kolor czarny. Na 4 kółkach skrętnych.
Wymiary: (długość x szerokość x wysokość)
102 x 22,5 x 930 cm

Wózek aluminiowy 462

378,- zł

Wózek składany na piłki. Stelaż aluminiowy, składany parasolowo,
kosz z poliestru, na 4 kółkach skrętnych.
Wymiary: (długość x szerokość x wysokość) 80 x 60 x 85 cm

Wózek składany 464

308,- zł

Wózek na piłki zamykany. Stelaż wykonany z prętów
stalowych, kosz z poliestru, na 4 kółkach skrętnych.
Wymiary: (długość x szerokość x wysokość)
58 x 56 x 85 cm
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Wózek składany
i zamykany 466

598,- zł

Wózek składany na piłki. Wykonany z rurek stalowych.
Malowany proszkowo, kolor czerwony. Na 4 kółkach skrętnych.
Otwierany od góry.
Wymiary: (długość x szerokość x wysokość)
90 x 72 x 72 cm
kup online - www.SPD.pl

Piłki meczowe

Spalding NBA Platinum ZK Pro

288,- zł

Rozmiar: 7 (certyfikat FIBA)
Kolor: pomarańczowy
Materiał: skóra kompozytowa z domieszką mikrofibry ZK
Przeznaczenie: na halę

Spalding Platinum Streetball

128,- zł

Rozmiar: 7 (certyfikat FIBA)
Kolor: pomarańczowy
Materiał: podwójnie wzmocniona skóra syntetyczna
Przeznaczenie: na otwarte obiekty o nawierzchni bitumicznej,
asfaltowej, betonowej

218,- zł
Rozmiar: 7 (certyfikat FIBA)
Kolor: pomarańczowy
Materiał: skóra syntetyczna, piłka zapobiega przedwczesnej utracie
powietrza i utrzymuje ciśnienie do 10 razy dłużej niż tradycyjne piłki
Przeznaczenie: wszystkie nawierzchnie

Spalding TF-1000 ZK Pro

Koszykówka

Spalding NBA Neverflat Indoor/Outdoor

288,- zł

Rozmiar: 7, 6, 5 (certyfikat FIBA)
Kolor: pomarańczowy
Materiał: skóra kompozytowa
Przeznaczenie: na halę

Baden BX471-900

248,- zł

Rozmiar: 7
Waga: 0, 623 kg
Kolor: dwukolorowa
Materiał: najwyższej jakości powłoka kompozytowa z mikrowłókien
z szerokimi kanałami
Przeznaczenie: na halę
Technologia: technologia czterech warstw - CCT*
* Technologia CCT (cztery warstwy piłki):
1- powłoka zewnętrzna
2- warstwa złożona z tysięcy komórek zawierających powietrze
3- precyzyjny oplot nylonowy
4- podwójny pęcherz butylowy
Wentyl wykonany jest z materiału wypełnionego drobniutkimi komórkami z powietrzem, w opatentowanym
systemie SSV, który sprawia, że jest on niewyczuwalny dla gracza. Piłkę charakteryzuje doskonała gładkość.
Ma dobre odbicie, podwyższoną wytrzymałość oraz miłą w dotyku powierzchnię.

kup online - www.SPD.pl
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Piłki treningowe

Spalding TF-250

108,- zł

Rozmiar: 7, 6, 5
Kolor: pomarańczowy
Materiał: skóra kompozytowa, świetnie przylega do ręki i zapewnia
doskonałą kontrolę
Przeznaczenie: wszystkie nawierzchnie

Koszykówka

Spalding TF-500

158,- zł

Rozmiar: 7, 6
Kolor: pomarańczowy
Materiał: skóra kompozytowa, specjalna osłona nylonowa zapewnia
dodatkową ochronę i wytrzymałość
Przeznaczenie: wszystkie nawierzchnie

Baden BX351-900

128,- zł

Rozmiar: 7
Kolor: dwukolorowa (replika piłki certyfikowanej przez FIBA)
Materiał: powłoka kompozytowa, technologia czterech warstw - CCT*
Przeznaczenie: wszystkie nawierzchnie

Baden BHND6

48,- zł

Rozmiar: 6
Waga: 0, 567 kg
Kolor: niebieski z nadrukiem
Materiał: powłoka gumowa, idealnie nadaje się do nauki techniki rzutu,
dzięki specjalnie nadrukowanej grafice, pomagającej w nauce
poprawnego ułożenia dłoni.
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Baden BR7XT

48,- zł

Rozmiar: 7
Waga: 0, 623 kg
Kolor: czarny z nadrukiem
Materiał: najwyższej jakości bieżnikowana powłoka gumowa
z szerokimi kanałami, co powoduje doskonałą przyczepność
Przeznaczenie: wszystkie nawierzchnie, zwłaszcza betonowe
kup online - www.SPD.pl

Piłki treningowe

1.

2.

3.

98,- zł

1. Baden BS7S-900
2. Baden BS6S-900
3. Baden BS5S-900
Rozmiar: 7, 6, 5
Kolor: dwukolorowa
(replika piłki certyfikowanej przez FIBA)
Materiał: skóra syntetyczna
Przeznaczenie: wszystkie nawierzchnie

78,- zł

1.

2.

3.

Rozmiar: 7, 6, 5
Kolor: pomarańczowy
Materiał: najwyższej jakości skóra
syntetyczna, trwała powłoka zewnętrzna
Przeznaczenie: wszystkie nawierzchnie

28,- zł

1.

2.

3.

Koszykówka

1. Baden BEQ7
2. Baden BEQ6
3. Baden BEQ5

1. Baden BR7-E9000
2. Baden BR6-E9000
3. Baden BR5-E9000
Rozmiar: 7, 6, 5
Kolor: dwukolorowa
(replika piłki certyfikowanej przez FIBA)
Materiał: najwyższej jakości powłoka
gumowa
Przeznaczenie: wszystkie nawierzchnie
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1. Baden BR7-1282
2. Baden BR6-1282

28,- zł

Rozmiar: 7, 6
Kolor: zielony z nadrukiem
Materiał: guma pochodząca z recyklingu
Przeznaczenie: wszystkie nawierzchnie
kup online - www.SPD.pl

1.

2.

