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Wszystkie ceny katalogowe są cenami brutto i obowiązują do końca 2009 r. lub do wyczerpania zapasów.
Katalog zawiera informację handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian w konstrukcji i kolorystyce wyrobów bez uprzedzenia.

zestaw orlik 2012
„(…)Jesteśmy gotowi, a jest to efekt przygotowań dużej pracy studyjnej zespołu, który pracuje od
wielu wielu miesięcy, jesteśmy gotowi do realizacji narodowego programu „Boisko w mojej gminie”.
Chcemy, żeby przy okazji Euro 2012 i jest to realny program, chcemy wspólnie z samorządami
terytorialnymi, organizacjami sportowymi i partnerami prywatnymi zrealizować właśnie ten program
„Boisko w mojej gminie”. To oznacza boisko w każdej gminie. W każdej polskiej gminie. (…)”
Fragment tekstu expose, premiera Donalda Tuska

1/ Słupki aluminiowe
1978,- zł

Wymiary: 500 x 200 cm

1/

2068,- zł
Wymiary: 300 x 200 cm
Bramka wolnostojąca z mocowaniem do podłoża.
Konstrukcja:
- front - profile aluminiowe
80 x 80 mm,lub 120 x 100 mm
owalne anodowane, w kolorze
srebrnym.
- boki i dół - rurki stalowe, ocynkowane ogniowo.
Bramka jest bardzo stabilna dzięki zastosowaniu systemu sztywnych narożników wsuwanych w
poprzeczkę i słupki, dodatkowo
usztywnionych poprzez przykręcenie do blachy mocującej boki
bramki.
Posiada certyfikat Polskiego Instytutu Sportu.

Zestaw „Gęsia Szyja”
2138,- zł
Popularny, bardzo wytrzymały zestaw do zabetonowania
zgodny z programem ORLIK 2012
W skład zestawu wchodzi:
Słup:
wykonany ze stalowej rury o średnicy 114 mm,
ocynkowany, 8 lat gwarancji antykorozyjnej.
Tablica:
stalowa, wymiary 135 x 90 cm, półkolista, cynkowana,
malowana proszkowo, gwarancja antykorozyjna 3 lata.
Obręcz:
europejski rozstaw otworów (110 x 90 mm),
wykonana z pręta stalowego o śr. 18 mm
tylna blacha o grubości 5 mm, malowana proszkowo,
dodatkowe wzmocnienie za pomocą stalowego kołnierza,
w komplecie z siatką (12 zaczepów).
Zestaw wytrzymuje obciążenie do 280 kg.

zestaw ORLIK 2012

Bramka aluminiowa
anodowana

Konstrukcja: profil aluminiowy owalny 120 x 100 mm
Naciąg: zewnętrzny śrubowy
Regulacja wysokosci zawieszenia siatki:
od 1,07 do 2,43 m, co umożliwia grę w siatkówkę,
tenisa, badmintona.
Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z elementami
napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki).
Kolor: srebrny
Mocowanie: w tulejach
Przeznaczenie: na halę i na zewnątrz
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sprzęt

Chorągiewka sędziowska
30,- zł
Materiał: rurka - tworzywo sztuczne, chorągiewka - poliester
Kolor: żółto – czerwony (szachownica)

Chorągiewka boiskowa
30,- zł
Przeznaczenie: boisko
Materiał: rurka - tworzywo sztuczne,
podstawa metalowa ocynkowana,
chorągiewka - poliester
Rodzaj: uchylna, stała
Wysokość: 150cm
Kolor: żółty, czerwony
Stała - 30 zł
Uchylna - 35 zł

Piłka nożna

Chorągiewka
stacjonarna
28,- zł
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Przeznaczenie:
boisko, hala
Materiał:
rurka - tworzywo sztuczne,
podstawa gumowa,
chorągiewka - poliester
Wysokosć: 120 cm
Kolor: żółty, czerwony

Pachołek
6,zł
		
6 cm
14,zł
		
25 cm
		
37 cm
17,zł
Przeznaczenie: do gier i zabaw ruchowych
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: żółty, czerwony

Pachołek
z otworami 37 cm

18,- zł

Przeznaczenie: treningowe
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: żółty, czerwony
cena nie obejmuje chorągiewki i rurki

sprzęt
Bramka stalowa HD
Wymiary: 180 x 120 cm

1998,- zł
Bramka wolnostojąca z mocowaniem do podłoża o konstrukcji anty-wandal.
Konstrukcja:
- front i dół bramki - profil stalowy o wymiarach 80 x 80 mm
(grubość ścianki 3mm)
- zamiast siatki są pionowe rurki stalowe
Całość wykonana ze stali ocynkowanej.
Posiada Certyfikat Polskiego Instytutu Sportu
Gwarancja antykorozyjna na okres 6 lat.

Bramka aluminiowa anodowana
Wymiary: 500 x 200 cm

2068,- zł
Wymiary: 300 x 200 cm

1880,- zł
Bramka wolnostojąca z mocowaniem do podłoża.
Konstrukcja:
- front - profile aluminiowe
80 x 80 mm,lub 120 x 100 mm owalne anodowane, w kolorze srebrnym.
- boki i dół - rurki stalowe, ocynkowane ogniowo.
Bramka jest bardzo stabilna dzięki zastosowaniu systemu
sztywnych narożników wsuwanych w poprzeczkę i słupki,
dodatkowo usztywnionych poprzez przykręcenie do blachy
mocującej boki bramki.
Posiada certyfikat Polskiego Instytutu Sportu.

Piłka nożna

Wymiary: 120 x 80 cm

480,- zł
Bramka wolnostojąca z mocowaniem do podłoża.
Konstrukcja:
- front i dół bramki - profile stalowe o wymiarach: 60 x 60 mm
(grubość ścianki 3 mm)
- boki - rurki stalowe
Całość wykonana ze stali ocynkowanej.
Bramka posiada gwarancję antykorozyjną na okres 6 lat.
Posiada certyfikat Polskiego Instytutu Sportu.

Wózek
do proszkowego nanoszenia linii (wapno, kreda)
748,- zł
Wyposażony w trzy kółka o szerokiej bieżni ułatwiającej jego
prowadzenie na murawie boiska. Służy do wyznaczania linii boiska.
Posiada regulację szerokości linii (5 lub 10 cm).
Wymiary:
- wysokość: 90cm
- długość: 120 cm
- szerokość: 65 cm

Piłka nożna

Bramka stalowa ocynkowana
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sprzęt
Tablica
taktyczna
Select
80,- zł
Przeznaczenie:
piłka nożna, koszykówka,
tenis, hokej na lodzie,
rugby
W zestawie:
okładka,
wkładki z różnymi dyscyplinami,
pionki na magnes, pisak
Wymiar: 30 x 21 cm

Koszulka znacznik
15,- zł

Drabinka
koordynacyjna
98,- zł
Wykonanie:
13 szczebli z rurki
polietylenowej o śr. 25 mm,
połączonych trwale taśmą
Wymiary:
długość szczebli 60cm,
szerokość drabinki 60cm,
po rozłożeniu 7,8m
Drabinka posiada zaczepy/klamry
pozwalające na dowolną
konfigurację/połączenie
kilku drabinek.
Torba do przenoszenia.

Materiał: poliester
Kolor: żółty, zielony,
pomarańczowy
Rozmiar: S, M, L, XL

Piłka nożna

Rękawice bramkarskie Select
75,- zł
Materiał: pianka PU White Dura Foam
Rozmiar: 5-11; 8,5 ; 9,5
Kolor:
biało - niebieskie
Przeznaczenie:
treningowe,
meczowe

Strój do piłki nożnej
88,- zł
Materiał: tkanina poliestrowa
100%, oddychająca
Kolor: pełna gama kolorystyczna
Nadruk: na zamówienie
Rozmiar: dowolny
Spodenki: w komplecie

Apteczka
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Torba medyczna Select
do pierwszej pomocy

258,- zł
Zawartość:
- 4 woreczki z lodem
- opatrunek kompresyjny
- krem rozgrzewający
z kamforą
- plaster na pęcherze
- plastry i nożyczki

Zamrażacz
Ice mix
„sztuczny lód”
15,- zł
Preparat dla sportowców
w aerozolu,
łagodzi skutki kontuzji
i uśmierza ból.
Pojemność 400 ml

piłki

Select
BRILLANT Replica
38,- zł
Rozmiar: 4, 5
Materiał: skóra syntetyczna
Konstrukcja:
szyta ręcznie, pęcherz butylowy
z oplotem nylonowym
Przeznaczenie: na zewnątrz

Select TEAM
65,- zł
Rozmiar: 5
Materiał:
skóra syntetyczna FPUS 1300
„pattern”
Konstrukcja:
szyta ręcznie, pęcherz butylowy
z oplotem nylonowym
Przeznaczenie: na zewnątrz

Select CLASSIC
33,- zł
Rozmiar: 5
Materiał:
skóra syntetyczna PVC 1000 „shiny”
Konstrukcja: szyta ręcznie, pęcherz
butylowy z oplotem nylonowym
Przeznaczenie: na zewnątrz

Select
NUMERO 10
48,- zł

Select FORZA
55,- zł
Rozmiar: 5
Materiał:
skóra syntetyczna FPUS 1100 „shiny”
Konstrukcja: szyta ręcznie, pęcherz
butylowy z oplotem nylonowym
Przeznaczenie: na zewnątrz

Select INDOOR
55,- zł
Rozmiar: 4
Materiał:
skóra syntetyczna FPUS 1300 „shiny”
Konstrukcja:
szyta ręcznie, pęcherz butylowy
z oplotem nylonowym
Przeznaczenie:
na halę (niski kozioł)

Select
FUTSAL MIMAS
63,- zł
Rozmiar: 5
Materiał:
skóra syntetyczna FPUS 1300 „shiny”
Konstrukcja: szyta ręcznie, pęcherz
butylowy z oplotem nylonowym
Przeznaczenie: na halę (niski kozioł)

Piłka nożna

Rozmiar: 4
Materiał:
skóra syntetyczna FPUS 1500 „shiny”
Konstrukcja: szyta ręcznie, pęcherz
butylowy z oplotem nylonowym
Przeznaczenie: na zewnątrz
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kosze najazdowe

790 Zestaw najazdowy
MacShot
indywidualna wycena
Zestaw Certyfikowany przez FIBA do rozgrywek I-szego poziomu.
Testowany na zgodność z normą EN-1270.

Koszykówka

Wysięg 325 cm.
Obsługa manualna przy użyciu mechanizmu śrubowo-korbowego
(nie wymaga źródła prądu).
Klamry zamykające i usztywniające konstrukcję w pozycji „do gry”,
dzięki czemu stojak posiada wyjątkową sztywność nawet
przy „agresywnej” grze (przy wsadach).
Przesuwany na kółkach (kółka nylonowe).
Niewielkie rozmiary w pozycji „do magazynowania”
(1835 x 4850 mm, wysokość 1940 mm).
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W skład zestawu wchodzi:
Konstrukcja stalowa - malowana proszkowo.
Tablica szklana wymiary 180 x 105 cm, wykonana ze szkła hartowanego, grubość tafli 10mm,
tafla osadzona w wytłaczanej ramie aluminiowej, linie wypalane w szkle,
w miejscu styku tablicy i obręczy wycięte szkło, co powoduje, że obręcz
nie dotyka tafli szklanej, a siły przenoszone są na stalową konstrukcję zestawu,
trzy punkty mocowania tablicy.
Obręcz z siatką certyfikowana przez Polski Instytut Sportu, spełnia wszystkie wymagania FIBA,
system „positive lock” – zatrzask utrzymujący obręcz
w pozycji zablokowanej do obciążenia 80 kg,
bezpieczne mocowanie siatki eliminujące możliwość uszkodzeń ciała (palców).
Osłony stojaka.
Osłona tablicy.

kosze najazdowe
795 Zestaw najazdowy
LiteShot
indywidualna wycena
Zestaw certyfikowany przez FIBA do rozgrywek I-szego poziomu.
Testowany na zgodność z normą EN-1270.
Najlżejszy na rynku zestaw najazdowy certyfikowany przez FIBA
do rozgrywek I-szego poziomu (waga ok. 700 kg).
Wysięg 325 cm.
Obsługa manualna (nie wymaga źródła prądu).
Przesuwany na kółkach (kółka nylonowe).
Niewielkie rozmiary w pozycji „do magazynowania” (1835 x 5030 mm),
wysokość 1680 mm przy opcji z tablicą uchylaną.
Możliwość ustawienia obręczy na dwóch wysokościach (260 cm i 305 cm).
Łatwy i szybki montaż osłon.
Opcja szybkiego zatrzasku w pozycji „do gry” 260 cm i 305 cm
oraz w pozycji „do magazynowania”.

Koszykówka

W
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W skład zestawu wchodzi:
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo.
Tablica szklana wymiary 180 x105 cm,
wykonana ze szkła hartowanego,
grubość tafli 10 mm,
tafla osadzona w wytłaczanej ramie aluminiowej,
linie wypalane w szkle,
w miejscu styku tablicy i obręczy wycięte szkło,
co powoduje, że obręcz nie dotyka tafli szklanej,
a siły przenoszone są na stalową konstrukcję zestawu,
trzy punkty mocowania tablicy.
Obręcz z siatką certyfikowana przez Polski Instytut Sportu,
spełnia wszystkie wymagania FIBA,
system „positive lock” – zatrzask utrzymujący obręcz
w pozycji zablokowanej do obciążenia 80 kg,
bezpieczne mocowanie siatki eliminujące możliwość
uszkodzeń ciała (palców).
Osłony stojaka.
Osłona tablicy.
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kosze najazdowe
780 Zestaw najazdowy MiniShot
indywidualna wycena
Zestaw certyfikowany przez FIBA do rozgrywek III-ego poziomu.
Certyfikowany przez Polski Instytut Sportu na zgodność z normą EN-1270.
Wysięg 225 cm.
Obsługa manualna (nie wymaga źródła prądu).
Przesuwany na kółkach (kółka nylonowe).
Niewielkie rozmiary w pozycji „do magazynowania”
(1835 x 3950 mm, wysokość 1980 mm).
Możliwość ustawienia obręczy na trzech wysokościach
(260 cm, 280 cm i 305 cm).

Koszykówka

W skład zestawu wchodzi:
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo.
Tablica szklana wymiary 180 x 105 cm,
wykonana ze szkła hartowanego,
grubość tafli 10 mm,
tafla osadzona w wytłaczanej ramie aluminiowej,
linie wypalane w szkle,
w miejscu styku tablicy i obręczy wycięte szkło co powoduje,
że obręcz nie dotyka tafli szklanej,
a siły przenoszone są na stalową konstrukcję zestawu,
trzy punkty mocowania tablicy.
Obręcz z siatką Certyfikowana przez Polski Instytut Sportu,
spełnia wszystkie wymagania FIBA,
system „positive lock” – zatrzask utrzymujący
obręcz w pozycji zablokowanej do obciążenia 80 kg,
bezpieczne mocowanie siatki
eliminujące możliwość uszkodzeń ciała (palców).
Osłony stojaka.
Osłona tablicy.
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kosze najazdowe
770 Zestaw najazdowy MicroShot
indywidualna wycena
Zestaw certyfikowany przez FIBA do rozgrywek III-ego poziomu.
Certyfikowany przez Polski Instytut Sportu na zgodność z normą EN-1270.
Wysięg 125 cm.
Ekonomiczny.
Obsługa manualna (nie wymaga źródła prądu).
Przesuwany na kółkach (kółka nylonowe).
Rozmiary w pozycji „do magazynowania” 1800 x 3100 mm, wysokość 2600 mm.
Możliwość ustawienia obręczy na czterech wysokościach - 240 cm, 260 cm, 280 cm i 305 cm.

Koszykówka

W skład zestawu wchodzi:
Konstrukcja stalowa malowana proszkowo.
Tablica laminowana wymiary 180 x 105 cm,
nadruk linii wykonany sitodrukiem.
Obręcz z siatką Certyfikowana przez Polski Instytut Sportu,
wzmacniana,
stała,
wytrzymuje obciążenie do ok. 270 kg.
Osłony stojaka.
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kosze naścienne
541 Zestaw Maxi Combo
378,- zł
Konstrukcja:
uchwyt przyścienny, model 311,
malowany proszkowo, 3 częściowy,
wysięg 60 cm
Tablica:
wykonana z polipropylenu,
120 x 90 cm, grubość 5 cm,
prostokątna, model 160
Obręcz: model 261
Siatka: sznurkowa
Opakowanie:
karton 120 x 90 x 20 cm
Waga: 20 kg

569 Zestaw do koszykówki

z mechanizmem szybkiej zmiany wysokości

1158,- zł
Konstrukcja: uchwyt przyścienny,
malowany proszkowo, model, 369,
z mechanizmem szybkiej
zmiany wysokości
Tablica: wykonana
z polipropylenu, 120 x 90 cm,
grubość 5 cm, model 160
Obręcz: model 261
Siatka: sznurkowa

370 Wysięgnik przyścienny z regulacją wysokości
indywidualna wycena
Konstrukcja: stalowa, malowana proszkowo (w standardzie kolor czarny,
na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania wysięgnika w innym kolorze), zmiana wysokości za pomocą korby
Parametry: standardowy wysięg 120 cm, (na życzenie klienta istnieje
możliwość wykonania uchwytu z innym wysięgiem – maksymalnie 540 cm)

508
Zestaw Bronx

z obręczą stałą i uchwytem do ściany

Koszykówka

250,- zł

12

Konstrukcja: uchwyt przyścienny, malowany proszkowo, 3 częściowy, model 310, wysięg 30 cm
Tablica: wykonana z polipropylenu, 112 x 73 cm, półokrągła, model 118
Obręcz: model 203
Siatka: sznurkowa
Opakowanie: karton, 120 x 80 x 10 cm

321 Uchwyt

do mocowania tablicy na drabinkach gimnastycznych

358,- zł
Przeznaczenie: uchwyty umożliwiające zawieszenie lekkiej
tablicy i obręczy na drabinkach gimnastycznych
Konstrukcja: rurki stalowe, malowane proszkowo, łatwy
i szybki montaż
Idealny do wykorzystania wszędzie tam, gdzie zbyt mały metraż uniemożliwia zastosowanie pełnego zestawu do koszykówki.

322 Uchwyt

do mocowania zestawu na dużej tablicy o grubości max. 37 mm

298,- zł
Przeznaczenie: uchwyt umożliwia zawieszenie lekkiej tablicy i obręczy
na istniejącej, trwale zamontowanej dużej tablicy
Konstrukcja: stalowa, malowana proszkowo, łatwy i szybki montaż
Idealny wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność regulacji wysokości
zawieszenia obręczy, zmiana wysokości zawieszenia obręczy zmienia się
w przedziale 260 – 305 cm, (wysokość rekomendowana przez FIBA jako
odpowiednia do mini – koszykówki)

Wysięgnik mocowany do specjalnej konstrukcji,
rozpiętej pomiędzy filarami.

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

Konstrukcja nietypowa, stała,mocowana pomiędzy filarami.

Wysięgnik mocowany do filara za pomocą obejmy.

Profesjonalny montaż
koszy naściennych
z programu PZKosz
Wysięgnik składany na ścianę
z mechanizmem regulacji wysokości tablicy.

Dla każdego obiektu wykonywany jest indywidualny
projekt konstrukcji oraz wycena.

infolinia 022 510 15 15
e-mail: sekretariat@speedsport.pl
Wysięgnik mocowany na konstrukcji wsporczej
przytwierdzonej do galerii.

Koszykówka

KOSZE NAŚCIENNE
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kosze podstropowe
Konstrukcja składana do koszykówki pod strop
z napędem elektrycznym

Jest to najwygodniejsza forma usytuowania tablicy do koszykówki w sali gimnastycznej wielofunkcyjnej,
ponieważ po złożeniu pod strop nie przeszkadza w prowadzeniu innych zajęć.
Podnoszenie i opuszczanie kosza trwa niespełna 1 minutę.
Konstrukcja składana wykonana jest z zamkniętych kształtowników stalowych zimnogiętych, dających wytrzymałość
i sztywność spełniającą wymogi bezpieczeństwa. Masa konstrukcji składanej waha się od 200 do 250 kg w zależności od wysokości
obiektu. Konstrukcja mocowana jest do dźwigarów poprzez konstrukcję podstropową,
która jest indywidualnie projektowana dla każdego obiektu.
Podnoszenie i opuszczanie konstrukcji z tablicą realizowane jest za pomocą silnika elektrycznego o mocy 450 W zasilanego napięciem
230 V, umieszczonego w bębnie. Bęben obracając się w prawo i lewo poprzez system bloczkowo-linowy opuszcza i podnosi konstrukcję.
Sterowanie odbywa się za pomocą przełącznika trzypozycyjnego 1-0-2 umieszczonego w zamykanej obudowie.
W obiektach o długości powyżej 35 m konstrukcja składa się do tyłu,
natomiast w obiektach o długości poniżej 35 m i na boiskach bocznych konstrukcja składa się do przodu.
Dla każdego obiektu wykonywany jest projekt konstrukcji podstropowej i składanej z wyliczeniem obciążeń dźwigarów.
Projekt jest uzgodniony z konstruktorem dźwigarów.

Koszykówka

infolinia 022 510 15 15
e-mail:sekretariat@speedsport.pl
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Konstrukcja podstropowa: etapy sładania do tyłu.

kosze podstropowe
1

2

Koszykówka

Konstrukcja podstropowa składana do tyłu.

indywidualna wycena

Konstrukcja podstropowa składana do tyłu.

15

1

2

zestawy stałe

651
Zestaw
„Lekka Gęsia Szyja”
1528,- zł
Wytrzymały zestaw do zabetonowania.
Konstrukcja: stalowa, fi 102 mm, cynkowana, model 350.4, do
zabetonowania,
Tablica: wykonana z polipropylenu, wodoodporna, półkolista,
120 x 90 cm, model 169
Obręcz: model 261, wytrzymuje obciazenie do 240 kg
Siatka: sznurkowa

Zestaw 652 - z tablicą prostokątną

645
Zestaw
„Gęsia Szyja”

2138,- zł

Konstrukcja: stalowa, fi 114 mm, cynkowana, model 340.4, do zabetonowania
Tablica: stalowa, cynkowana i malowana proszkowo, półkolista, 135
x 90 cm, model 143 (gwarancja antykorozyjna 3 lata)
Obręcz: skrzynkowa, model 264, wytrzymuje obciążenie do 280 kg
Siatka: sznurkowa

Zestaw 648 - ze studzienką stalową
zapewniającą stabilność zestawu - 2178,- zł

661
Zestaw
Euro Court

1158,- zł

Koszykówka

Zestaw do zabetonowania.
Konstrukcja:
stalowa, słup + wysięgnik,
100 x 100 mm,
malowany proszkowo,
model 361
Tablica: wykonana
z polipropylenu,
wodoodporna,
120 x 90 cm,
prostokątna,
model 160
Obręcz: model 261
Siatka: sznurkowa

Konstrukcja ocynkowana - 1288,- zł

664
Zestaw
Euro Court HD
1768,- zł
Zestaw do zabetonowania.
Konstrukcja: stalowa, słup + wysięgnik, 100 x 100 mm, malowana proszkowo, model 361, do zabetonowania, ocynkowana posiada gwarancję antykorozyjną na okres 8 lat
Tablica: stalowa, kratkowa, wodoodporna, cynkowana, prostokątna, 120 x 90 cm, model 144
Obręcz: Euro Goal standard, model 261, wytrzymuje obciążenie do 240 kg
Siatka: sznurkowa

Zestaw 662 – z tablicą półkolistą
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Zestaw wytrzymuje obciążenie do 240 kg.
Cały zestaw jest ocynkowany i posiada gwarancję antykorozyjną na okres 8 lat.

zestawy stałe
684
Zestaw do koszykówki
dziecięcej
1208,- zł
Zestaw do zabetonowania.

680
Zestaw do koszykówki
2928,- zł
Konstrukcja: stalowa, słup + wysięgnik,
profil 100 x 100 mm, cynkowana,
model 361.4, do zabetonowania,
Tablica: laminowana, prostokątna,
180 x 105 cm, model 171
Obręcz: Euro wzmacniana,
model 263, wytrzymuje obciążenie do 270 kg
Siatka: sznurkowa

662-330
Zestaw
Euro Court Triple
3258,- zł
Konstrukcja: stalowa,
malowana proszkowo, słup 100 x 100 mm,
trzy wysięgniki – profil stalowy 100 x 100 mm,
na życzenie klienta istnieje możliwość ocynkowania
Tablice: polipropylen, wodoodporne, 120 x 90 cm, półkoliste
Obręcz: model 261
Siatka: sznurkowa

670
Zestaw Gladiator

2568,- zł

Konstrukcja: stalowa, cynkowana,
profil 100 x 100 mm,
wyjątkowo wytrzymała konstrukcja
typu ,,anty-wandal”,
Tablica: stalowa, cynkowana, 120 x 90 cm
Obręcz: stalowa, cynkowana model 264,
zestaw wytrzymuje obciążenie 490 kg
Siatka: sznurkowa wzmacniana

Koszykówka

Konstrukcja: stalowa,
słup + wysięgnik,
cynkowany,
do zabetonowania,
Tablica: polipropylen,
wodoodporna, prostokątna,
120 x 90 cm, model 160
Obręcz: model 261,
wytrzymuje obciążenie do 240 kg
Siatka: sznurkowa
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zestawy przejezdne
560 Zestaw Streetball
3178,- zł
Konstrukcja: metalowa, malowana proszkowo,
regulacja wysokości tablicy z obręczą od 210 do 305 cm,
wyposażona w wytrzymałe, gumowe kółka dla ułatwienia
przesuwania zestawu, wymaga obciążenia
min. 150 kg (balast nie wchodzi w skład zestawu)
Tablica: polipropylen, prostokątna, 120 x 90 cm,
wodoodporna, model 160
Obręcz: model 261
Siatka: sznurkowa

Zestaw 561 – z tablicą półkolistą

510-127
Zestaw New Orleans

z dodatkowymi kotwami mocującymi
do podłoża

525,- zł
Konstrukcja: stalowa,
malowana proszkowo,
słup 3 – częściowy, plastikowa podstawa
balastowa (do wypełnienia wodą lub piaskiem),
zestaw do użytku domowego
Tablica: polipropylen, 112 x 73 cm,
mocowana bezpośrednio do słupa
co pozwala na zawieszenie
obręczy na żądanej wysokości
(245 – 305 cm)
Obręcz: model 203
Siatka: sznurkowa

Koszykówka

520
Zestaw Boston

18

878,- zł

Konstrukcja: metalowa,
fi 90 mm, malowana proszkowo,
3 częściowa,
wytrzymuje obciążenie 240 kg,
plastikowa podstawa balastowa
(wypełnienie wodą – 130 litrów lub piaskiem – 210 kg),
zestaw może mieć zastosowania
również w szkołach
Tablica: polipropylen, półokrągła,
120 x 90 cm, model 169
Obręcz: model 261
Siatka: sznurkowa

515
Zestaw Orlando
948,- zł
Konstrukcja: stalowa, fi 90 mm,
malowana proszkowo, 3 częściowa,
wysięgnik z szybką zmianą
wysokości 245 – 305 cm,
plastikowa podstawa balastowa
na kółkach (do wypełnienia wodą lub piaskiem)
zestaw do użytku domowego
Tablica: poliwęglan, przezroczysta,
112 x 73 cm, półokrągła, model 117
Obręcz: uchylna, model 215
Siatka: sznurkowa

zestawy przejezdne
510
Zestaw New Orleans
678,- zł
Konstrukcja: stalowa, fi 90 mm,
malowana proszkowo, 3 – częściowa,
plastikowa podstawa balastowa na kółkach
(do wypełnienia wodą i piaskiem),
zestaw do użytku domowego
Tablica: polipropylen, 112 x 73,
mocowana bezpośrednio do słupa
co pozwala na zawieszenie obręczy
na żądanej wysokości (245 – 305 cm)
Obręcz: model 203
Siatka: sznurkowa

511
Zestaw Chicago
688,- zł
Konstrukcja: stalowa, fi 90 mm,
malowana proszkowo, 3 – częściowa,
mocowana bezpośrednio do słupa co pozwala
na zawieszenie obręczy na żądanej wysokości
(245 – 305 cm), zestaw do użytku domowego
Tablica: polipropylen, 112 x 73 cm, półokrągła,
model 118
Obręcz: model 203
Siatka: sznurkowa

Konstrukcja: stalowa, 90 mm,
malowana proszkowo, 3 – częściowa,
wysięgnik z szybką zmianą wysokości 245 – 305 cm,
plastikowa podstawa balastowa
(do wypełnienia wodą lub piaskiem),
zestaw do użytku domowego
Tablica: polipropylen, 112 x 73 cm,
półokrągła, model 118
Obręcz: model 203
Siatka: sznurkowa

513
Zestaw St. Louis
808,- zł
Konstrukcja: stalowa, fi 90 mm,
malowana proszkowo, 3 – częściowa,
wysięgnik z szybką zmianą wysokości (245 – 305),
zestaw do użytku domowego
Tablica: polipropylen, 112 x 73 cm,
półkolista, model 118
Obręcz: model 203
Siatka: sznurkowa

Koszykówka

512
Zestaw Los Angeles
958,- zł
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obręcze
Obręcz 298 uchylna FIBA
798,- zł
Przeznaczenie: meczowa
Konstrukcja: pełny pręt stalowy fi 18mm, malowana proszkowo,
tylna blacha o gr. 6mm
Rozstaw otworów: 110 x 90 mm
Siatka: sznurkowa, antywibracyjna na 12 zaczepów
Dodatkowo: system „positive lock”- zatrzask utrzymujący obręcz w
pozycji zablokowanej do obciążenia 80 kg, bezpieczne mocowanie
siatki eliminujące ryzyko uszkodzenia palców.

Obręcz 270 uchylna Flex 70
318,- zł
Przeznaczenie: turniejowa
Konstrukcja: pełny pręt stalowy fi 18 mm, malowana proszkowo,
kołnierz wykonany z blachy o gr. 5 mm
Rozstaw otworów: 110 x 90 mm
Siatka: sznurkowa na 12 zaczepów
Obciążenie: 70kg

Koszykówka

267
Obręcz Podwójna
188,- zł
Przeznaczenie: turniejowa
Konstrukcja: pełny pręt stalowy
fi 16 mm (pręt górny) i 11 mm
(pręt dolny), malowana proszkowo,
podpory obręczy wykonane z pręta stalowego fi 16 mm,
tylna blacha o gr. 5 mm
Rozstaw otworów: 110 x 90 mm
Obciążenie: max 270 kg

Obręcz 277 uchylna
189,- zł
Przeznaczenie: szkolno - treningowa
Konstrukcja: pełny pręt stalowy fi 16 mm, malowana proszkowo,
stalowy kołnierz podpierający obręcz, tylna blacha gr. 5 mm
Rozstaw otworów: 110 x 90 mm
Siatka: sznurkowa na 12 zaczepów
Dodatkowo: wzmocnienie obręczy w postaci ,,kołnierza”, obręcz
uchyla się przy obciążeniu ok. 30 kg

Obręcz 264 skrzynkowa
208,- zł
Przeznaczenie: szkolno - treningowa
Konstrukcja: pełny pręt stalowy fi 18 mm,
malowana proszkowo, stalowy kołnierz podpierający
obręcz, tylna blacha gr. 5 mm
Rozstaw otworów: 100 x 90 mm
Siatka: sznurkowa na 12 zaczepów

model 264,4
ocynkowana
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228,- zł

263
Obręcz Wzmocniona
128,- zł
Przeznaczenie: szkolno – treningowa
Konstrukcja: pełny pręt stalowy fi 16 mm,
malowana proszkowo, podpory obręczy wykonane
z pręta stalowego fi 15 mm, tylna blacha o gr. 5 mm
Rozstaw otworów: 100 x 90 mm
Siatka: sznurkowa na 12 zaczepów
Dodatkowo: żeberko wzmacniające
Obciążenie: 270 kg

sprzęt
Obręcz 215 uchylna Hobby
108,- zł
Przeznaczenie: rekreacyjna
Konstrukcja: pełny pręt stalowy
fi 15 mm, malowana proszkowo,
podpory wykonane
z pełnego pręta stalowego
fi 10 mm
Rozstaw otworów: 72 x 63 mm
Siatka: w komplecie z siatką
na 12 zaczepów

Obręcz 261 Euro Standard
98,- zł
Przeznaczenie: szkolno - treningowa
Konstrukcja: pełny pręt stalowy fi 17 mm, malowana proszkowo, podpory obręczy z pręta stalowego fi 13 mm, tylna blacha o
grubości 5 mm
Rozstaw otworów: 110 x 90 mm
Siatka: sznurkowa na 12 zaczepów
Obciążenie: 240 kg

Zestaw 580 Hobby
68,- zł
Przeznaczenie: rekreacjna
Obręcz: model 203 Hobby
Piłka: model BR400

Obręcz 203 Hobby
58,- zł
Przeznaczenie: rekreacyjna
Konstrukcja: pełny pręt stalowy
fi 15 mm, malowana proszkowo,
podpory wykonane z pełnego pręta
stalowego fi 10 mm
Rozstaw otworów: 72 x 63 mm
Siatka: w komplecie z siatką
na 12 zaczepów

wzmacniana,
turniejowa,
biała,
na 12 zaczepów.

403 Siatka do koszykówki
			
trójkolorowa, na 12 zaczepów.
6,
80 zł

416 Siatka do koszykówki
25,- zł

404 Siatka do koszykówki
			
biała, na 12 zaczepów.
5,
80 zł

profesjonalna, antywibracyjna, z dwóch rodzajów sznurka,
biała, na 12 zaczepów.
Rekomendowana przez FIBA.

405 Siatka do koszykówki
			
łańcuchowa, stalowa, ocynkowana,
28,- zł
			
na 12 zaczepów.

Koszykówka

410 Siatka
do koszykówki
28,- zł
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417 Zestaw
siatka+pompka
15,- zł
siatka biała
na 12 zaczepów,
w komplecie
z pompką do piłek.

piłki

MECZOWE Z ATESTEM FIBA

Technologia CCT - cztery warstwy piłki

- powłoka zewnętrzna
- warstwa złożona z tysięcy komórek zawierających powietrze
- precyzyjny oplot nylonowy
- 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.

Baden BX471-900 Lexum
248,- zł
Rozmiar: 7 (oficjalny męski)
Waga: 0,623 kg (oficjalna)
Kolor: dwukololorowa
Materiał:
najwyższej jakości powłoka
kompozytowa z mikrowłókien
z szerokimi kanałami
Przeznaczenie: na halę
Technologia CCT

NO

W

OŚ

Ć

NO

W

OŚ

Ć

Baden BX465-900 Lexum
248 ,-zł
Rozmiar: 6 (oficjalny damski)
Waga: 0,567 kg (oficjalna)
Kolor: dwukolorowa
Materiał:
powłoka kompozytowa
z mikrowłókien z szerokimi kanałami
Przeznaczenie: na halę
Technologia CCT

Koszykówka

Baden BEQ7, BEQ6, BEQ5
78,- zł
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Rozmiar: 5, 6, 7
Kolor: pomarańczowy
Materiał:
najwyższej jakości skóra syntetyczna,
trwała powłoka zewnętrzna
Przeznaczenie:
wszystkie nawierzchnie

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

TRENINGOWE

NO

W

OŚ

Ć

piłki

GUMOWE
Baden
BR7-E9000,
BR6-E9000,BR5-E9000
28,- zł
Rozmiar: 5, 6, 7
Kolor: dwukolorowa (replika piłki
certyfikowanej przez FIBA)
Materiał:
najwyższej jakości
powłoka gumowa
Przeznaczenie:
wszystkie nawierzchnie

W

Ć

DO NAUKI TECHNIKI RZUTU
Baden SB7S-143A- Smart ball

98,- zł
Rozmiar: 7 (oficjalny męski)
Kolor: pomarańczowy
Materiał:
najwyższej jakości powłoka
gumowa. Posiada grafikę
pomagającą w nauce
poprawnego ułożenia dłoni.
Dodatkowo w zestawie
płyta CD z instruktażem.

Baden BHND6
38- zł
Rozmiar: 6
Kolor: pomarańczowy
Materiał: powłoka gumowa.
Idealnie nadaje się do nauki
techniki rzutu, dzięki specjalnie
nadrukowanej grafice,
pomagającej w nauce
poprawnego ułożenia dłoni.

Koszykówka

NO

OŚ
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463 Wózek na piłki
428,- zł
Wózek półkowy na 12 piłek.
Na 4 kółkach obrotowych.
Wykonany z blachy i rurek stalowych,
malowany proszkowo na kolor czarny.
Na bokach i z przodu nadrukowane
logo Baden w kolorze białym.

Koszykówka

Przy zamówieniu dużych ilości istnieje
możliwość wykonania na wózku nadruku
według wzoru klienta.
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461 Wózek na piłki
268,- zł
Wózek półkowy na 12 piłek.
Na 4 kółkach obrotowych.
Wykonany z rurek stalowych,
malowany proszkowo, kolor czarny.

sprzęt

Wózek na piłki aluminiowy
378,- zł

Koszykówka

Składany wózek Baden na piłki.
Stelaż aluminiowy, składany parasolowo,
na 4 kółkach obrotowych.
Wymiary: 50 x 50 x 100 cm.
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466 Wózek na piłki
698,- zł
Wózek na piłki zamykany od góry.
Na 4 kółkach obrotowych.
Wykonany z rurek stalowych,
malowany proszkowo, kolor czerwony.
Wymiary: 90 x 55 x 90 cm.

sprzęt
Tablica elektroniczna w każdej szkole !

2980,- zł

Elektroniczne tablice wyników

FUNKCJE:
- timer (10 cm)
- wyniki od 0 do 199 (10 cm)
- stan setów i przewinień (10 cm)
- sygnalizacja wykorzystanych
czasów technicznych (4)
- sygnalizacja wstrzymania gry
- zintegrowany sygnał dźwiękowy
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INFORMACJE OGÓLNE:
- diody SMD LED
- zintegrowana konsola wbudowana
w tablicę w części tylnej
- zastowanie: koszykówka, siatkówka,
halowa piłka nożna, kick-boxing,
tenis stołowy, boks, taekwondo
- do zastosowania we wnętrzach
lub pod zadaszeniem
- do postawienia na stole
sędziowskim
- czytelność: 60m
- kąt widoczności: 160 stopni
- zasilanie: 230V
- waga: 3.6kg
- osłona wyświetlacza
z poliwęglanu i szkła

sprzęt
1/

1/ Słupki stalowe
1978,- zł

2/

Konstrukcja: profil stalowy okrągły o śr. 76 mm
Naciąg: zewnętrzny śrubowy
Regulacja wysokości zawieszenia siatki:
od 1,07 do 2,43 m, co umożliwia grę w siatkówkę,
tenisa, badmintona.
Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z elementami
napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki).
Dodatkowo tuleje.
Kolor: czerwony
Mocowanie: w tulejach
Przeznaczenie: na halę i na zewnątrz

2/ Listwy naścienne
1200,- zł

Stanowisko sędziowskie
1198,- zł
Konstrukcja: stalowa malowana proszkowo
Bezstopniowa regulacja wysokości podestu, umożliwiające
usytuowanie stanowiska na odpowiedniej wysokości.
Dodatkowo system jezdny stanowiska pozwalający, na łatwe
przemieszczanie.

Osłona słupka
288,- zł
Poszycie: materiał typu poroflex w kolorze granatowym
Wypełnienie: pianka t - 25, grubość 5 cm
Wymiar: 200 cm x 40 cm
Mocowanie: za pomocą pasków z rzepami wokół słupka do siatkówki

Siatkówka

Konstrukcja: profil stalowy półzamknięty, malowny proszkowo
Naciąg: zewnętrzny śrubowy
Kolor: czerwony
Zalecane do montażu w małych salach gimnastycznych
(o szerokości poniżej 10 m)
Przeznaczenie: na halę
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sprzęt

Siatka popularna
98,- zł
Materiał: polipropylen 2 mm
Kolor: biały/czarny
Wymiar: 9,5 x 1 m
Rozmiar oczek: 10 x 10 cm
Naciąg: linka polipropylenowa naprężająca górę i dół siatki

Siatka turniejowa
118,- zł
Materiał: polipropylen 2 mm
Kolor: biały / czarny
Wymiar: 9,5 x 1 m
Rozmiar oczek: 10 x 10 cm
Naciąg: linka stalowa o średnicy 3 mm i długości 11,7 m

Siatka wyczynowa
z antenkami

248,- zł
Materiał: polipropylen 3 mm
Kolor: czarny
Wymiar: 9,5 x 1 m
Rozmiar oczek: 10 x 10 cm
Naciąg: linka stalowa o średnicy 3 mm i długości 12,5 m
Wzmocnienie: obszyta z 4 stron taśmą, usztywniona

Siatka plażowa
z antenkami

198,- zł

Siatkówka

Materiał: polipropylen 3 mm
Kolor: czarny/żółty
Wymiar: 8,5 x 1 m
Rozmiar oczek: 10 x 10 cm
Naciąg: linka polipropylenowa naprężająca grzbiet i dół siatki
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Zestaw
do siatkówki plażowej/badmintona
98,- zł
Konstrukcja: słupki stalowe z odciągami, składane.
W skład zestawu wchodzi:
siatka do siatkówki czarna, śledzie, torba

Zestaw do siatkówki plażowej
798,- zł
Konstrukcja: słupki aluminiowe z odciągami składane
W skład zestawu wchodzi:
śledzie, pole do siatkówki plażowe, torba, szpilki,
pokrowiec na śledzie,
młotek gumowy

sprzęt

Wieszak na słupki
98,- zł/para
Konstrukcja: stalowa
Przeznaczenie:
magazynowanie słupków
Mocowanie: do ściany

Wieszak na siatkę
48,- zł
Konstrukcja: stalowa
Przeznaczenie: magazynowanie siatek
do siatkówki, tenisa, badmintona

Tablica trenerska
do siatkówki

68,- zł
Siatka na piłki
28,- zł
Materiał: polipropylen
Rodzaje: na 5 lub 10 piłek
Kolor: wielokolorowa/biała
Przeznaczenie:
do noszenia
i magazynowania piłek

Sucho-ścieralna ze specjalnym
pisakiem w komplecie.
Z jednej strony
nadrukowane całe boisko,
z drugiej wygodny uchwyt
na kartki.
Rozmiar: 40 x 23 cm

Liczydło punktów składane
do 999 punktów

78,- zł

Siatkówka

Przeznaczenie: numerator do różnych gier sportowych
Materiał: podstawa metalowa, numeracja tworzywo sztuczne
Punktacja: 0-999
Sety: 1-7
Rozmiar: 23 x 55 cm

Ochraniacze kolan
Allright
28,- zł/para
Rozmiar: junior/senior
Materiał: bawełna
Kolor: niebieski, czarny,
czerwony

Strój
do piłki siatkowej
88,- zł
Materiał: tkanina poliestrowa
100%, oddychająca
Kolor: pełna gama kolorystyczna
Nadruk: na zamówienie
Rozmiar: dowolny
Spodenki: w komplecie
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piłki

Mikasa MVA330
108,- zł
Rozmiar: 5
Obwód: 65-67 cm
Waga: 260-280 g
Kolor: niebiesko-żółta
Materiał: Super Soft syntetyk,
powierzchnia gładka
Konstrukcja: klejona, 8-paneli,
dętka butylowo-gumowa
Przeznaczenie: treningowa

Mikasa MVA200 FIVB
228,- zł
Rozmiar: 5
Obwód: 65-67 cm
Waga: 260-280 g
Kolor: niebiesko-żółta
Materiał: Ultra Soft MicFiber,
powierzchnia wytłaczana, Dimple
Konstrukcja: klejona, 8-paneli
Dętka: butylowo-gumowa
Przeznaczenie: meczowa

Mikasa MVA310
128,- zł

Siatkówka

Rozmiar: 5
Obwód: 65-67 cm
Waga: 260-280 g
Kolor: niebiesko-żółta
Materiał: Ultra Soft MicFiber,
powierzchnia gładka
Konstrukcja: klejona, 8-paneli,
dętka butylowo-gumowa
Przeznaczenie: treningowa
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Molten IV5XC FIVB
238,- zł

Molten V5XSLC
158,- zł

Molten V5FLC, V4FLC
148,- zł
138,- zł

Rozmiar 5
Obwód: 65-67 cm
Waga: 260-280 g
Kolor: biało-zielono-czerwona
Materiał: skóra kompozytowa
Konstrukcja: klejona, 18-paneli,
dętka podwójnie laminowana
butylowo-gumowa
Przeznaczenie: meczowa

Rozmiar 5
Obwód: 65-67 cm
Waga: 260-280 g
Kolor: biało-zielono-czerwony
Materiał: tworzywo ultra touch
Konstrukcja: klejona, super-soft,
18-paneli, dętka podwójnie laminowana
butylowo-gumowa
Przeznaczenie: treningowa

Rozmiar 4, 5
Obwód: 62-66, 65-67 cm
Waga: 200, 260-280 g
Kolor: biało-zielono-czerwona
Materiał: tworzywo sensi touch
Konstrukcja: klejona, 18-paneli,
dętka podwójnie laminowana
butylowo-gumowa
Przeznaczenie: treningowa

piłki

Baden VX450
138,- zł
Rozmiar: 5
Obwód: 65-67 cm
Waga: 260-280 g
Kolor: biały, kolor
Materiał: delikatny laminowany kompozyt (super miękka)
Dętka: posiada wodoodporną wkładkę zabezpieczającą i wzmocniony pęcherz butylowy
Przeznaczonie: treningowa

Rozmiar: 5
Obwód: 65-67 cm
Waga: 260-280 g
Kolor: biało-niebiesko-czerwona
Materiał: skóra syntetyczna, wodoodporna
Konstrukcja: klejona, 18-paneli, dętka butylowa
Przeznaczenie: meczowa

Gala School BV5311S
98,- zł
Rozmiar: 5
Obwód: 65-67 cm
Waga: 260-280 g
Kolor: biało-niebiesko-czerwona
Materiał: skóra syntetyczna
Konstrukcja: klejona, 18-paneli,
dętka butylowa
Przeznaczenie: treningowa

Gala Academy BV5181S
78,- zł

Gala Training BV5061S
98,- zł

Rozmiar: 5
Obwód: 65–67 cm
Waga: 260-280 g
Kolor: biało–niebiesko-czerwona
Materiał: skóra syntetyczna
Konstrukcja: klejona, 18-paneli,
dętka butylowa
Przeznaczenie: treningowa

Rozmiar: 5
Obwód: 65-67 cm
Waga: 260-280 g
Kolor: biało-niebiesko-czerwona
Materiał: skóra syntetyczna
Konstrukcja: klejona, 18-paneli,
dętka butylowa
Przeznaczenie: treningowa

Gala Training Mini BV4041S
78,- zł
Rozmiar: 4
Obwód: 62-63 cm
Waga: 200 g
Kolor:
biało-niebiesko-czerwono-żółta
Materiał: skóra syntetyczna
Konstrukcja: klejona, 18-paneli
dętka butylowa
Przeznaczenie: treningowa

Siatkówka

Gala Pro-Line BV5091S FIVB
178,- zł
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Gala Mistral BV5401S
68,- zł
Rozmiar: 5
Obwód: 65-67 cm
Waga: 260-280 g
Kolor: biało-niebieska
Materiał:
skóra syntetyczna, 18-paneli
Konstrukcja: klejona, dętka butylowa
Przeznaczenie: treningowa

bramki
312-546
Bramka stalowa ocynkowana
1588,- zł
Wymiary: 300 x 200 cm, głębokość 200 cm
Bramka wolnostojąca z mocowaniem do podłoża.
Posiada certyfikat Polskiego Instytutu Sportu.
Konstrukcja:
- front i dół bramki - profil stalowy
o wymiarach: 60 x 60 mm (grubość ścianki 3 mm),
- boki - rurki stalowe.
Całość wykonana ze stali ocynkowanej.
Bramka posiada gwarancję antykorozyjną na okres 6 lat.

650-280
Bramka aluminiowa anodowana
1768,- zł

Piłka ręczna

Wymiary: 300 x 200 cm
Bramka wolnostojąca z mocowaniem do podłoża lub w tulejach.
Posiada certyfikat Polskiego Instytutu Sportu.
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Bramka aluminiowa
uniwersalna
(regulacja głębokości)
1980,- zł
Rodzaj: przenośna, mocowana
za pomocą talerzyków
Wymiary: 3 x 2 m
Konstrukcja:
- front: profil aluminiowy 80 x 80 mm
- boki i dół: rurki stalowe, malowane proszkowo.
Poprzez skrócenie rur boków bramki ustalamy jej głębokość

piłki

Select Ultimate IHF

198,- zł

Romiar: 2, 3
Materiał: skóra syntetyczna
Konstrukcja: 32 panele, szyta ręcznie
Przeznaczenie:
mecze na najwyższym poziomie

Select Match Soft IHF
98,- zł

Select Futura Soft
58,- zł

Rozmiar: 1, 2, 3
Materiał: skóra syntetyczna
Konstrukcja:
32 panele, szyta ręcznie
Przeznaczenie:
mecze klubowe i treningi

Rozmiar: 0, 1, 2
Materiał: skóra syntetyczna
Konstrukcja:
32 panele, szyta ręcznie
Przeznaczenie:
mecze klubowe i treningi

Select Solera
78,- zł
Allright Grippy
38,- zł
Rozmiar: 0, 1, 2, 3
Materiał: skóra syntetyczna
Konstrukcja:
32 panele, szyta ręcznie
Przeznaczenie: treningowa
Cena:
0 - 38,- zł
1 - 40,- zł
2 - 42,- zł
3 - 42,- zł

Meteor
38 ,- zł

Strój
do piłki
ręcznej
88,- zł
Materiał: tkanina poliestrowa
100%, oddychająca
Kolor: pełna gama kolorystyczna
Nadruk: na zamówienie
Rozmiar: dowolny
Spodenki: w komplecie

Rozmiar: 0, 1, 2, 3
Materiał: cellular
Konstrukcja:
32 panele, szyta ręcznie
Przeznaczenie: treningowa
Cena:
0 - 38,- zł
1 - 40,- zł
2 - 40,- zł
3 - 40,- zł

Piłka ręczna

Rozmiar: 0, 1, 2, 3
Materiał: skóra syntetyczna
Konstrukcja:
32 panele, szyta ręcznie
Przeznaczenie: treningowa
Cena:
0 – 78 zł
1 – 78 zł
2 – 88 zł
3 – 88 zł
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kije

SPEED DZIECIĘCY
18,- zł
Przeznaczenie:
treningowy dziecięcy, do użytku w szkołach i klubach
Kij: długość 90 cm, z łopatką 102 cm;
materiał tworzywo PP, bez owijki
Łopatka: prosta pełna
Kolor:
czerwony z czerwoną łopatką,
żółty z żółtą łopatką, niebieski z niebieską łopatką

SPEED MŁODZIEŻOWY
20,- zł
Przeznaczenie:
treningowy młodzieżowy,
do użytku w szkołach i klubach
Kij: długość 100 cm, z łopatką 112 cm;
materiał tworzywo PP, bez owijki
Łopatka: prosta pełna
Kolor: czerwony z czerwoną łopatką, żółty z żółtą łopatką

Floorball / hokej halowy

SPEED REBEL
28,- zł
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Przeznaczenie:
treningowy dziecięcy, do użytku w szkołach i klubach
Kij: długość 72 cm, z łopatką 85 cm;
materiał tworzywo PP, bez owijki
Łopatka: prosta ażurowa,
materiał HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
Kolor: czarny z żółtą łopatką, czarny z niebieską łopatką

SPEED SNAJPER
33,- zł
Przeznaczenie:
treningowy młodzieżowy, do użytku w szkołach i klubach
Kij: długość 80 cm, z łopatką 95 cm,
materiał tworzywo PP, bez owijki
Łopatka: prosta ażurowa
Kolor: czarny z czerwoną łopatką, czarny z żółtą łopatką,
czarny z czarną łopatką

KARHU SPEED
68,- zł
Przeznaczenie: treningowy młodzieżowy, do użytku w szkołach i klubach
Kij: długość 95 cm, z łopatką 110 cm; bez owijki
Łopatka: prosta ażurowa, materiał HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
Kolor: czarny z czerwoną łopatką, czarny z szarą łopatką

kije
SPEED LIQUIDAZER
78,- zł

KARHU DRAGON
88,- zł
Przeznaczenie: treningowy młodzieżowy,
do użytku w szkołach i klubach, na hali i na zewnątrz
Kij: długość 95 cm, z łopatką 106 cm;
materiał nepol-plastik, z owijką
Łopatka: prosta ażurowa,
materiał HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
Kolor: czerwony z motywem smoka i z czerwoną łopatką, owijka czarna

Przeznaczenie: treningowy młodzieżowy,
do użytku w szkołach i klubach
Kij: długość 100 cm, z łopatką 114 cm;
materiał kompozyt, sprężystość 28,
waga 269 g, z owijką
Łopatka: prosta ażurowa,
materiał HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
Kolor: szary z szarą łopatką, owijka czarna

SPEED FUSION
118,- zł

KARHU NEW SCHOOL
128,- zł
Przeznaczenie: treningowy młodzieżowy,
do użytku w szkołach i klubach
Kij: długość 96 cm, z łopatką 110 cm;
stożkowaty; materiał kompozyt,
sprężystość 32, z owijką
Łopatka: prosta typ Z ażurowa, materiał PA
Kolor: biały z szara łopatką, owijka szara

Floorball / hokej halowy

Przeznaczenie: treningowy młodzieżowy,
do użytku w szkołach i klubach
Kij: długość 100 cm, z łopatką 114 cm;
materiał kompozyt, sprężystość 28, waga 269 g, z owijką
Łopatka: ażurowa profilowana lewa/prawa,
materiał HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
Kolor: biały z białą łopatką, owijka biała

SPEED BLACK

138,- zł

Przeznaczenie:
treningowy młodzieżowy,
do użytku w szkołach i klubach
Kij: długość 100 cm, z łopatką 114 cm;
materiał poliwęglan wzmocniony kompozytem,
sprężystość 26, waga 225 g, z owijką
Łopatka: ażurowa profilowana lewa/prawa,
materiał HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
Kolor: czarny z czarną łopatką, owijka czarna
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kije
KARHU SHIFT
158,- zł
Przeznaczenie: turniejowy, do użytku w szkołach i klubach
Kij: długość 96 cm, z łopatką 110 cm; stożkowaty;
materiał kompozyt, sprężystość 28, z owijką
Łopatka: ażurowa profilowana typ S lewa/prawa,
materiał HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
Kolor: szary z szarą łopatką, owijka czarna

KARHU
HAND OF DOOM 32
188,- zł
Certyfikat IFF - Międzynarodowa Federacja Floorballa
Przeznaczenie: turniejowy, do użytku w szkołach i klubach
Kij: długość 100 cm, z łopatką 112 cm;
materiał fibreglass, sprężystość 32, z owijką
Łopatka: ażurowa profilowana typ D lewa/prawa,
materiał HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
Kolor: biały z czerwoną łopatką, owijka czerwona

Floorball / hokej halowy

KARHU SPITFIRE
218,- zł
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Certyfikat IFF - Międzynarodowa Federacja Floorballa
Przeznaczenie: turniejowy, do użytku w szkołach i klubach
Kij: długość 98 cm, z łopatką 110 cm; materiał fibreglass,
sprężystość 36, z owijką (osobno pakowana, samodzielny montaż
umożliwiający indywidualne dostosowanie długości kija)
Łopatka: ażurowa profilowana typ S lewa/prawa,
materiał HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
Kolor: czarny z czerwoną łopatką, owijka czarna

KARHU VERTIGO
268,- zł
Certyfikat IFF - Międzynarodowa Federacja Floorballa
Przeznaczenie:
turniejowy, do użytku w szkołach i klubach
Kij: długość 98 cm, z łopatką 110 cm; przekrój zbliżony
do litery D; materiał poliwęglan, sprężystość 28-30, z owijką
Łopatka: ażurowa profilowana typ V lewa/prawa, waga 76 gram,
materiał PA + carbon, poliamid dodatkowo wzmocniony włóknami węglowymi;
jednolita powierzchnia łopatki poprawia kontrolę nad piłką w porównaniu
z tradycyjnymi łopatkami
Kolor: czarny z czarną łopatką, owijka czarna

Piłki do floorballa
6,- zł/szt.
Materiał: plastik
Waga: 23 g
Średnica: 72 mm
26 otworów rozmieszczonych systematycznie,
każdy otwór o średnicy 10 mm
Kolor:
biała (opak. 6 szt.) - 36,- zł
żółta, czerwona
(opak. 3 szt.) - 18,- zł

Krążek do floorballa
7,- zł
Materiał: plastik, pusty w środku
Średnica: 7 cm
Kolor: czerwony

sprzęt

Bramka do floorballa
mini
138,- zł
Materiał: stalowa, składana
Rozmiar: 45 x 60 cm
Dodatkowo: siatka

Bramka do floorballa
młodzieżowa
158 zł

Bramka do floorballa
turniejowa
248,- zł
Materiał: stalowa, składana
Rozmiar: 105 x 140 cm
Dodatkowo: siatka

Bramka do floorballa
meczowa
468,- zł
Materiał: stalowa, stała
Rozmiar: 115 x 160 cm

Floorball / hokej halowy

Materiał: stalowa, składana
Rozmiar: 60 x 90 cm
Dodatkowo: siatka
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Torba
na pełen zestaw kijów
78,- zł
Materiał: WD tkanina wodoodporna
Pojemność: 12 kijów

Pachołek
6,- zł
		
6 cm
14,- zł 25 cm
		
		
17,- zł 37 cm
Przeznaczenie: do gier i zabaw ruchowych
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: żółty, czerwony
zdjęcia na str.4

stoły

SUPEROLIMPIC
na kółkach

750,- zł

Tenis stołowy

Przeznaczenie: do wewnątrz
Blat: laminat 18 mm
wzmocniony plastikową ramą
Kolor: niebieski
Konstrukcja: profil stalowy,
malowany proszkowo
Kółka:
8, średnica 90 mm, w tym 4 skrętne
Siatka: regulowana z uchwytami
Dodatkowo: hamulec bezpieczeństwa
(2 niezależne stalowe blokady nóg),
narożniki ochronne, 4 zamki
do bezpiecznego składania stołu
Możliwość treningu po złożeniu
jednej części stołu.
Wymiary: 274 x 152,5 x 76 cm,
po złożeniu: 152,5 x 9 x 142 cm
Waga: 65 kg
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HURAGAN RW na kółkach
998,- zł
Przeznaczenie: do wewnątrz
Blat: laminat 18 mm wzmocniony stalową ramą nośną;
na zamówienie blat 22 mm;
Regulacja wysokości: 66 – 71 – 76 cm
Kolor: niebieski
Konstrukcja: profil stalowy, malowany proszkowo
Kółka: 4 gumowe, skrętne, łożyskowane, średnica 75 mm
Siatka: regulowana z uchwytami
Dodatkowo: hamulec bezpieczeństwa (4 niezależne stalowe blokady nóg), narożniki ochronne, 4 zamki do bezpiecznego
składania stołu, podwójne zabezpieczenia przy złożonym i rozłożonym stole
Możliwość treningu po złożeniu jednej części stołu.
Wymiary: 274 x 152,5 x 76 cm, po złożeniu: 152,5 x 9 x 142 cm
Waga: 73 kg

HURAGAN PLUS na kółkach
1098,- zł

stoły

Przeznaczenie: do wewnątrz
Blat: laminat 18 mm wzmocniony stalową ramą nośną;
na zamówienie blat 22 mm
Kolor: niebieski
Konstrukcja: profil stalowy, malowany proszkowo
Kółka: 4 gumowe, skrętne, łożyskowane, średnica 75 mm
Siatka: regulowana z uchwytami
Dodatkowo: hamulec bezpieczeństwa (4 niezależne stalowe
blokady nóg), narożniki ochronne, 4 zamki do bezpiecznego
składania stołu, podwójne zabezpieczenia przy złożonym i rozłożonym stole
Możliwość treningu po złożeniu jednej części stołu.
Wymiary: 274 x 152,5 x 76 cm, po złożeniu: 152,5 x 9 x 142 cm
Waga: 73 kg

CARLO na kółkach
1050,- zł
Przeznaczenie: do wewnątrz
Blat: laminat 18 mm wzmocniony stalową ramą nośną;
na zamówienie blat 22 mm
Kolor: niebieski
Konstrukcja: oparta na dwóch niezależnych wózkach,
profil stalowy, malowany proszkowo
Kółka: 8 gumowych, skrętnych, łożyskowanych, średnica 75 mm
Dodatkowo: hamulec bezpieczeństwa (4 niezależne stalowe blokady nóg),
narożniki ochronne, 4 zamki do bezpiecznego składania stołu, podwójne zabezpieczenia
przy złożonym i rozłożonym stole, specjalne łączenie stabilizujące obie połowy podczas gry
Możliwość treningu po złożeniu jednej części stołu.
Wymiary: 274 x 152,5 x 76 cm, po złożeniu: 152,5 x 9 x 142 cm
Waga: 80 kg

Przeznaczenie: do wewnątrz
Blat: laminat 18 mm
Kolor: niebieski
Konstrukcja: profil stalowy, malowany proszkowo
Siatka: z uchwytami
Dodatkowo: hamulec bezpieczeństwa
(8 niezależnych stalowych blokad nóg),
narożniki ochronne

OLIMPIC na kółkach
650,- zł
Przeznaczenie: do wewnątrz
Blat: laminat 18 mm
Kolor: niebieski
Konstrukcja: profil stalowy, malowany proszkowo
Kółka: 8, średnica 90 mm, w tym 4 skrętne
Siatka: regulowana z uchwytami
Dodatkowo: hamulec bezpieczeństwa (2 niezależne
stalowe blokady nóg), narożniki ochronne,
4 zamki do bezpiecznego składania stołu
Możliwość treningu po złożeniu jednej części stołu.
Wymiary: 274 x 152,5 x 76 cm,
po złożeniu: 152,5 x 9 x 142 cm
Waga: 65 kg

Wymiary: 274 x 152,5 x 76 cm,
po złożeniu: 152,5 x 9 x 142 cm

Tenis stołowy

HOBBY stacjonarny
550,- zł
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stoły
SUPEROLIMPIC
WODOODPORNY na kółkach
1200,- zł
Przeznaczenie: na zewnątrz
Blat: laminat 4 mm wodoodporny, wzmocniony ramą stalową
Kolor: zielony
Konstrukcja: profil stalowy, malowany proszkowo
Kółka: 8, średnica 90 mm, w tym 4 skrętne
Siatka: z uchwytami
Dodatkowo: 4 zamki do bezpiecznego składania stołu
Możliwość treningu po złożeniu jednej części stołu.
Wymiary: 274 x 152,5 x 76 cm, po złożeniu: 152,5 x 9 x 142 cm
Waga: 55 kg

CAMPING do zamocowania w podłożu
2580,- zł
Przeznaczenie: na zewnątrz
Blat: melamina wodoodporna o podwyższonej wytrzymałości,
wzmocniony stalową ramą
Kolor: zielony
Konstrukcja: stal ocynkowana
Siatka: stal ocynkowana
Wymiary: 273 x 152 cm
Waga: 90 kg

Siatka 3012 do uchwytów
18,- zł

Tenis stołowy

Przeznaczenie: treningowa
Materiał:
tworzywo sztuczne i bawełna;
oczko 10 x 10 mm

Siatka SPEED I

z uchwytami dokręcanymi

98,- zł
Przeznaczenie: profesjonalna
Materiał: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem
szklanym, siatka włókno syntetyczne
Możliwość regulacji wysokości i naciągu siatki

Siatka 3062

z uchwytami dokręcananymi

58,- zł
Przeznaczenie: treningowa
Materiał: uchwyty stal i guma, siatka tworzywo sztuczne

Siatka SPEED II

z uchwytami klipsowymi

88,- zł
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Siatka 3062

z uchwytami klipsowymi

32,- zł
Przeznaczenie: profesjonalna
Materiał: uchwyty stal i guma, siatka tworzywo sztuczne

Przeznaczenie: profesjonalna
Materiał: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym,
siatka włókno syntetyczne
Możliwość regulacji wysokości i naciągu siatki

rakietki
STIGA KONTRA
39,80 zł

POINT TEAM
9,80 zł

Przeznaczenie:
rekreacyjna,
treningowa
Okładzina:
gładka, 5 - warstwowa
Parametry:
speed 8, spin 8, control 20

POINT FUTURE *
14,80 zł
Przeznaczenie:
rekreacyjna, treningowa
Okładzina: gładka
Parametry: speed 48, spin 50, control 90

POINT DYSTANS **
18,- zł
Przeznaczenie:
rekreacyjna, treningowa
Okładzina: gładka
Parametry:
speed 62, spin 68, control 84

STIGA PEAK *
52,- zł
Przeznaczenie: rekreacyjna,
dla graczy poszukujących swojego stylu
Okładzina: gładka
Parametry: speed 40, spin 30, control 90

STIGA FORMULA ACS **
92,80 zł
Przeznaczenie: dla zaawansowanych graczy
Okładzina: gładka, system ACS
Parametry:
speed 55, spin 36, control 84

Tenis stołowy

Przeznaczenie:
rekreacyjna,
treningowa
Parametry:
speed 20, spin 30,
control 100
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POINT TORPEDA ***
22,- zł
Przeznaczenie:
rekreacyjna, treningowa
Okładzina: gładka
Parametry: speed 72, spin 72, control 76

STIGA EURO-TECH WRB ***
128,- zł
Przeznaczenie:
turniejowa, dla wszechstronnych graczy
poszukujących szybkiej, precyzyjnej rakietki
Okładzina: gładka, 5 - warstwowa
Parametry:
speed 15, spin 15, control 16
Zatwierdzona przez ITTF

piłeczki

Piłeczki SHIELD
3,80 zł
Przeznaczenie: rekreacyjne
Rozmiar: 40 mm
Kolor: białe, żółte
Opakowanie: 6 sztuk

Piłeczki METEOR
3,80 zł
Przeznaczenie: rekreacyjne
Rozmiar: 40 mm
Kolor: białe, żółte
Opakowanie: 6 sztuk

Piłeczki
STIGA TRAINER
5,80 zł
Przeznaczenie: rekreacyjne
Rozmiar: 40 mm
Kolor: białe, żółte
Opakowanie: 6 sztuk

Piłeczki
STIGA CUP
6,80 zł

Tenis stołowy

Przeznaczenie: rekreacyjne
Rozmiar: 40 mm
Kolor: białe, żółte
Opakowanie: 6 sztuk
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Piłeczki
STIGA SELECT
7,80 zł
Przeznaczenie: rekreacyjne
Rozmiar: 40 mm
Kolor: białe, żółte
Opakowanie: 6 sztuk

Piłeczki STIGA *
8,80 zł
Przeznaczenie: turniejowe
Rozmiar: 40 mm
Kolor: białe, żółte
Opakowanie: 6 sztuk

Piłeczki STIGA **
11,80 zł
Przeznaczenie: turniejowe
Rozmiar: 40 mm
Kolor: białe, żółte
Opakowanie: 6 sztuk

akcesoria

Liczydło punktów składane
do 30 punktów

58,- zł
Przeznaczenie: numerator w grach: tenis stołowy, siatkówka
Materiał: podstawa metalowa, numeracja tworzywo sztuczne
Punktacja: 0-30
Sety: 1-7

Liczydło punktów składane
do 21 punktów

88,- zł
Przeznaczenie: numerator w grze tenis stołowy
Materiał: podstawa miękkie PCV, numeracja sztywne PCV
Dodatkowo: kieszonki na oznaczenie wziętych przez zawodnika przerw
i udzielone kartki
Punktacja: 0-21
Sety: 1-5

Pokrowiec na rakietkę POINT B3
13,80 zł
Na całą rakietkę, zapinany na suwak

Płyn do okładzin
STIGA ENERGY CLEAN
z gąbką
24,80 zł

Pokrowiec na rakietkę POINT B1
8,80 zł
Na główkę, zapinany na suwak

Płyn do okładzin
STIGA ENERGY FOAM
24,80 zł
Przeznaczenie:
do czyszczenia okładziny
(gumowej powierzchni rakietki)
Pojemność: 100 ml
Regularne wykorzystanie
utrzymuje matowy, lepki
stan powierzchni gumowej

Przyrząd do treningu top-spin
198,- zł
Zakładany na krawędź końcową stołu
Wymusza ruch ręki i rakietki w technice top spin
Wspomaga trening techniki top spin

Płotek ograniczający pole gry
128,- zł
Materiał: stelaż rurki stalowe w kolorze czarnym,
banery miękki PVC w kolorze zielonym lub niebieskim
Wymiary: wysokość 69 cm, długość 233 cm

Klej do okładzin
STIGA ENERGY
48,- zł
Przeznaczenie:
do łączenia deski z okładziną
Pojemność: 250 ml

Stolik sędziowski
168,- zł
Składany z uchwytem do przenoszenia
Waga: 16 kg
Kolor: czarny

Tenis stołowy

Przeznaczenie:
do czyszczenia okładziny
(gumowej powierzchni rakietki)
Pojemność: 90 ml
Regularne wykorzystanie utrzymuje
matowy lepki stan
powierzchni gumowej rakietki
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sprzęt

Poręcze
gimnastyczne
symetryczne
10 988,- zł

Poręcze gimnastyczne asymetryczne
11 998,- zł
Lekkie, metalowe wsporniki.
Teleskopowe wysięgniki bazy
dla zapewnienia dodatkowej stabilności.
Łatwa, szybka i bezpieczna zmiana
wysokości poręczy:
wyższa 190 – 240 cm, niższa 110 - 240 cm.
Zmiana rozpiętości poręczy: 70 - 140 cm.
Wbudowany wózek do transportu.

Stabilne, metalowe wsporniki
zbudowane w taki sposób,
aby zapobiec przewróceniu się.
Zmiana wysokości poręczy
od 120 do 185 cm,
rozpiętości od 36 do 66 cm.

Gimnastyka i rehabilitacja

Skrzynia gimnastyczna
1378,- zł
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Wykonanie:
Segmenty skrzyni z drewna iglastego lub sklejki.
Górny segment stanowi płyta wiórowa gr. 18 mm,
mata z włókna kokosowego gr. 40 mm,
pianka PV 15 mm pokryta sztuczną lub naturalną skórą.
W drugim segmencie od góry w szczycie znajduje się otwór
umożliwiający zaczepienie ławki.
Między czwartym a piątym segmentem skrzyni znajdują się
otwory pozwalające na zaczepienie drabinki.
Kształt: trapezowa, prosta.
Wysokość: wysokie - 5, 6, 7 segmentowe, niskie - 1 segmentowe.
Wykończenie:
obicie skórą syntetyczną / skaj /
lub skórą naturalną.
Wersja:
- z wózkiem transportowym 2 kołowym i 4 kołowym,
- bez wózka.
Ceny:
skaj - 1378,- zł, skaj wózek - 1618,- zł
skóra - 1738,- zł, skóra wózek - 1898,- zł
sklejka skaj - 1728,- zł, sklejka skaj wózek - 2058,- zł
sklejka skóra - 1988,- zł, sklejka skóra wózek - 2480,- zł

Równoważnia gimnastyczna wyczynowa
2 798, zł
Długość 5 m, wysoka.
Belka równoważni wykonana z drewna iglastego klejonego pokrytego
materiałem antypoślizgowym, skóropodobnym.
Podstawa urządzenia metalowa z możliwością regulacji wysokości
w zakresie od 80 do 120 cm.
W komplecie wózek czterokołowy służący do łatwego przemieszczania równoważni.
Certyfikat Bezpieczeństwa.

Równoważnia gimnastyczna treningowa
998,- zł
Długość 3 m, niska.
Belka równoważni wykonana z drewna iglastego klejonego, lakierowana.
Certyfiakt Bezpieczeństwa.

sprzęt
Drabina gimnastyczna
348,- zł
Boki wykonane z drewna iglastego,
szczeble z drewna bukowego,
całość malowana lakierem bezbarwnym ekologicznym.
Do zamontowania w halach sportowych,
klubach fitness oraz mieszkaniach prywatnych.
Dostępna w wersji pojedynczej (1 pole ćwiczebne)
lub podwójnej (2 pola ćwiczebne).
Wysokości drabin są zgodne z normami,
na życzenie dowolna wysokość poniżej 3 m.
Ceny:
90 x 250 cm – 348,- zł
90 x 300 cm – 368,- zł
180 x 250 cm – 648,- zł
180 x 300 cm – 748,- zł

Poszycie: skóra naturalna lub syntetyczna
Korpus: drewno klejone pokryte otuliną elastyczną
Konstrukcja: profile stalowe malowane proszkowo i cynkowane
Regulacja wysokości: od 90 do 130 cm, skokowo co 5 cm
Nogi podstawy zabezpieczone nie brudzącymi,
antypoślizgowymi stopkami. Dwie z nóg wyposażone są
w kółka ułatwiające transport.
Norma EN 12196. Certyfikat Bezpieczeństwa.
skaj - 1398,- zł
skóra - 1608,- zł

Drążek gimnastyczny
zakładany na drabinkę

248,- zł
Materiał: metal, pole ćwiczebne jest wzmocnione wewnętrznie prętem stalowym. Ruchome ramiona umożliwiają regulację wysokości i odległości drążka od drabinki.
Ma zastosowanie w ćwiczeniach ogólnorozwojowych, korekcyjnych, rehabilitacyjnych.
Maksymalne obciążenie osoby ćwiczącej - 120 kg

Ławka gimnastyczna
278,- zł
Wykonanie: drewno iglaste, konstrukcja stalowa, elementy łączące ławki ocynkowane.
Rodzaj ławek:
na nogach metalowych z gumowymi stopkami,
na nogach drewnianych z gumowymi stopkami.
Posiadają zaczep umożliwiający zawieszenie
na drabinkę lub skrzynię gimnastyczną.
Certyfikat Bezpieczeństwa
Ceny :
2 m - nogi metal - 278,- zł
2 m - nogi drewno - 288,- zł
2,5 m - nogi metal - 308,- zł
2,5 m - nogi drewno - 358,- zł
3 m - nogi metal - 358,- zł
3 m - nogi drewno - 418,- zł
4 m - nogi metal - 488,- zł
4 m - nogi drewno - 548,- zł

Gimnastyka i rehabilitacja

Kozioł gimnastyczny
1398,- zł
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sprzęt
Odskocznia lampart
598,- zł
Przeznaczenie: treningowa
Konstrukcja: profilowana sklejka liściasta
Pokrycie: wykładzina dywanopodobna
Wysokość czoła odskoczni - 14 cm

Odskocznia standard
548,- zł
Przeznaczenie: treningowa
Konstrukcja: profilowana sklejka liściasta
Pokrycie: wykładzina dywanopodobna
Wysokość czoła odskoczni - 15 cm

Odskocznia gepard
728,- zł

Gimnastyka i rehabilitacja

Przeznaczenie: treningowo-wyczynowa
Konstrukcja: profilowana sklejka liściasta
Pokrycie: wykładzina dywanopodobna
na gąbczastym podkładzie.
Wyposażona w amortyzator z mikrogumy
zwiększający elastyczność.
Wysokość czoła odskoczni - 21 cm

Odskocznia wyczynowa pantera
868,- zł
Przeznaczenie: wyczynowa
Konstrukcja: profilowana sklejka liściasta
Pokrycie: wykładzina dywanopodobna na gąbczastym podkładzie.
Wyposażona dodatkowo w dwie stalowe sprężyny stożkowe
zwiększające szybkość i energię wybicia.
Wyposażona w amortyzator z mikrogumy zwiększający elastyczność.
Wysokość czoła odskoczni - 21 cm

Kołderka na zeskok
898,- zł
Poszycie: tkanina WD wodoodporna/kolcoodporna
Wypełnienie: pianka T-25
Kolor: czerwony
Wymiary: 300 x 200 x 5 cm
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Materac asekuracyjny twardy
358,- zł
Poszycie: dax eco
Wypełnienie: pianka PR - 140
Wymiary: 120 x 200 x 5 cm
Kolor: niebieski, czerwony
Elementy dodatkowe: narożniki

Materac asekuracyjny średnio twardy
268,- zł

Materac asekuracyjny miękki
228,- zł

Poszycie: eko skóra
Wypełnienie: pianka PR - 70
Wymiary: 120 x 200 x 5 cm
Kolor: granatowy, czerwony
Elementy dodatkowe: narożniki

Poszycie: eko skóra
Wypełnienie: pianka T-25
Wymiary: 120 x 200 cm
Kolor: granatowy, czerwony
Elementy dodatkowe:
narożniki, wentylacja, uchwyty transportowe
Grubość:
5 cm - 228,- zł
10 cm - 288,- zł
20 cm - 448,- zł

Materac asekuracyjny z rzepami
268,- zł

Materac asekuracyjny miękki antypoślizgowy
298,- zł

Poszycie: eko skóra
Wypełnienie: pianka T - 25
Wymiary: 120 x 200 cm
Kolor: granatowy, czerwony
Elementy dodatkowe: narożniki, wentylacja,
uchwyty transportowe, rzepy
Grubość:
5 cm - 268,- zł
10 cm - 318,- zł

Poszycie: eko skóra
Wypełnienie: pianka T - 25
Wymiary: 120 x 200 cm
Kolor: granatowy, czerwony
Elementy dodatkowe:
narożniki, wentylacja, uchwyty transportowe
Grubość:
5 cm - 298,- zł
10 cm - 368,- zł
20 cm - 498,- zł

Materac rehabilitacyjny miękki
175,- zł
Poszycie: eko skóra
Wypełnienie: pianka T - 25
Kolor: granatowy, czerwony
Wymiary:
100 x 60 x 5 cm / 2 częściowy - 175,- zł
100 x 60 x 5 cm / 3 częściowy - 260,- zł

Materac asekuracyjny
Przedszkolak
138,- zł
Poszycie: nimbus
Wypełnienie: pianka T - 25
Wymiary: 120 x 60 x 5 cm
Kolor: granatowy, czerwony

Gimnastyka i rehabilitacja

sprzęt

47

sprzęt
Skakanka rzemienna
22,- zł
Długość: 2,5 m
Materiał:
skóra, rączki
z wysoko gatunkowego drewna
Przeznaczenie:
do zabawy, do szkół na treningi

Piłka lekarska
skóra naturalna

Gimnastyka i rehabilitacja

58,- zł
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Materiał: skóra naturalna szyta ręcznie
Przeznaczenie: treningowa
Dostępna waga:
1 kg - 68,- zł
2 kg - 78,- zł
3 kg - 88,- zł
4 kg - 98,- zł
5 kg - 118,- zł

Piłka lekarska
skóra syntetyczna

48,- zł
Materiał: skóra syntetyczna
szyta ręcznie
Przeznaczenie:
treningowa
Waga:
1 kg - 55,- zł
2 kg - 60,- zł
3 kg - 68,- zł
4 kg - 78,- zł
5 kg - 88,- zł

Skakanka sznurkowa
3,80 zł
Długość: 2,5 m, 3 m
Materiał: sznurek bawełniany, rączki plastikowe
Przeznaczenie:
do zabawy, do szkół, na treningi,
istnieje możliwość regulowania
długości sznurka.

akcesoria
Szarfy gimnastyczne szkolne
3,50 zł
Szerokość: 3,5 cm
Długość: 125 cm
Materiał: taśma lamówkowa
Kolory: żółty, zielony, czerwony, niebieski

Woreczki gimnastyczne

4,- zł

Wymiar: 14,5 x 12 cm
Materiał: miękka tkanina syntetyczna
Wypełnienie: granulki polipropylenowe
Kolory: czerwony, żółty, różowy,
seledynowy, granatowy, bananowy,
pomarańczowy, fioletowy, zielony.
Dodatkowo woreczki z haftem:
- alfabet 24 literki - 138,- zł
- cyfry 0-9 - 78,- zł

Wykonana z lin kręconych konopnych.
Element zawiesia stanowi stalowa kausza
z obejmami zaciśniętymi na linie
za pośrednictwem śrub z nakrętkami,
dolny koniec liny zabezpieczony
przed rozkręcaniem oplotem ze szpagatu
i nakładką z tworzywa.
Dostępne długości:
4 m - 68,- zł
5 m - 78,- zł
6 m - 88,- zł
7 m - 98,- zł
8 m - 108,- zł
9 m - 118,- zł

Laska gimnastyczna
5,80 zł
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czerwony, niebieski, żółty
Waga: 0,2 kg
Dostępne długości:
50 cm - 5,80 zł
90 cm - 7,80 zł
100 cm - 8,80 zł

Lina do przeciągania
128,- zł
Wykonana z lin kręconych
konopnych.
Oba końce liny zabezpieczone
przed rozkręcaniem oplotem
ze szpagatu i nakładką
z tworzywa.
Dostępne długości:
10 m - 128,- zł
15 m - 188,- zł
25 m - 278,- zł

Drabina sznurowa
318,- zł
Wykonana z włókna jutowego.
Szczeble ze sklejki.
Element zawiesia stanowią stalowe kausze
z obejmami zaciśniętymi na linie
za pośrednictwem śrub z nakrętkami
Dostępne długości:
4 m - 318,- zł
5 m - 368,- zł
6 m - 478,- zł
7 m - 538,- zł
8 m - 598,- zł

Koło
hula-hop
3,80 zł
Materiał: tworzywo sztuczne.
Dostępne koła o średnicy: 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm

Ringo
8,80 zł
Do gier i zabaw.
Gumowe, kolorowe,
puste w środku.
Średnica- 17 cm

Gimnastyka i rehabilitacja

Lina do wspinania
68,- zł
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sprzęt

Stojak do skoku
wzwyż
Przeznaczenie: trening i zawody na obiektach zamkniętych
Materiał: słupki ze stopu aluminium
Wysokość: od 50 do 210 cm
Podstawa: kształtowniki stalowe lakierowane proszkowo
Kolor: czerwony

Stojaki do skoku wzwyż STW-02 IAAF
4878,- zł
Przeznaczenie: wyczynowy
Materiał: profil aluminiowy anodowany
Konstrukcja: teleskopowa
Podstawa: w kształcie litery T, malowana proszkowo, wyposażona w kółka
Wysokosć: od 115 do 265 cm
Kolor: srebrny

Lekkoatletyka

Poprzeczka do skoku wzwyż

50

Przeznaczenie: treningowe
Materiał: włókno szklane
Długość: 4m

Materac gimnastyczny
zeskok
2400,- zł
Poszycie: dax eko
Wypełnienie: pianka T-25 i T-19
Kolor: niebieski, czerwony
Elementy dodatkowe:
uchwyty transportowe,
wentylacja (siatka PCV)
Wymiary:
300 x 200 x 40 cm

sprzęt
Oszczepy szkolne

Kule wyczynowe stalowe IAAF
238,- zł

Przeznaczenie: treningowy szkolny
Trzon: hartowane duraluminium, malowane lakierem proszkowym
Uchwyt: sznurek bawełniany
Grot: stalowy
Modele:
W-4-SK 400g - 188 zł
W-5-SK 500g - 208 zł
W-6-SK 600g - 218 zł
W-7-SK 700g - 228 zł
W-8-SK 800g - 248 zł

Przeznaczenie: wyczynowe
Materiał: stalowe, toczone na całej powierzchni
Wypełnienie: mieszanka ołowiu i śrutu
Modele:
PK-4/100 4kg – 238 zł
PK-5/110 5kg – 248 zł
PK – 6/115 6kg – 288 zł
PK – 7,26/113 7,26kg – 308 zł

Kule treningowe stalowe
118,- zł

Dyski treningowe
o regulowanej wadze
398,- zł

Dyski uniwersalne z tworzywa drzewnego
228,- zł
Przeznaczenie: treningowe
Konstrucja i obręcz: stal cynkowana gawalnicznie
Dekiel: tworzywo drzewne (fornir drewniany nasączony specjalnymi
żywicami i prasowny pod wysokim ciśnieniem)
Modele:
HPD-1 1 kg - 228 zł
HPD-2 2 kg - 278 zł

Przeznaczenie: treningowe
Konstrukcja i obręcz : stal cynkowana
gawalnicznie, dekiel-tworzywo sztuczne
z wysoką zawartoscią włókna szklanego
W zestawie: klucz imbusowy i torba
Zakres wagi:
DA075-S284 0,75 - 1,25 kg - 398 zł
DA100-S247 1 - 1,5 kg - 398 zł
DA150-S248 1,5 - 2 kg - 418 zł
DA175-S286 1,75 - 2, 25 kg - 418 zł
DA200-S249 2 - 2,5 kg - 448 zł

Lekkoatletyka

Przeznaczenie: treningowe
Materiał: stalowe, malowane lakierwm
proszkowym
Modele:
PK-2 2kg – 118 zł
PK-3 3kg – 128 zł
PK-4 4kg – 138 zł
PK-5 5kg – 158 zł
PK-6 6kg – 178 zł
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sprzęt
Płotek treningowy samowstający
198,- zł
Przeznaczenie: treningowy, szkolny
Konstrukcja: rurki aluminowe anodowane, z płynną regulacją wysokości w zakresie , 7-stopniowy zakres regulacji. Amortyzatory gumowe na słupkach pionowych umożliwiają samoczynny powrót płotka do pozycji pionowej.
Wymiary: szer. 1200 mm, wys.: 550 - 840

Płotki treningowe składane,
stalowo - aluminiowe
280,- zł

Lekkoatletyka

Przeznaczenie: szkolny
Konstrukcja: składana, dokręcane stopy z rury stalowej
ze stałymi obciążnikami, rama wykonana z rur i kształtowników stalowych malowanych lakierem proszkowym, aluminiowe rury teleskopowe z zatrzaskowym systemem regulacji wysokości.
Poprzeczka: toworzywo sztuczne
Modele:
PP-174 – wys. 686, 762, 840, 914, 990, 1067 – 280 zł
PP-175 – wys. 600, 686, 762, 840, 914 – 268 zł
PP-185- wys. 500, 600, 762 – 288 zł

Pałeczki sztafetowe
78,- zł

Blok startowy stalowo-aluminiowy
PBS-03 IAAF
618,- zł
Przeznaczenie: wyczynowy
Konstrukcja: stalowo-aluminiowa, 19-stopniowy zakres
ustawienia na szynie, wyposażony w szpilki na żuzel
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Blok startowy aluminiowy PBS-02 IAAF
738,- zł
Przeznaczenie: wyczynowy
Konstrukcja: aluminiowa, 15-stopniowy zakres ustawienia na szynie

Przeznaczenie: konkurencje biegowe
Materiał: cienkościenna rurka aluminiowa
malowana proszkowo
Modele:
PPA-32/6 – szkolne, śr. 32 mm komplet 6 szt – 78 zł
PPA-38/6 – wyczynowe, śr. 40 mm, komplet 6 szt – 98 zł

sprzęt

PATYCZAKI
zestaw do zabaw ruchowych

398,- zł
„Patyczaki” to doskonałe połączenie zabawy,
gry i ćwiczeń ruchowych.
Mogą być wykorzystywane na sali gimnastycznej,
podwórku i boisku.
Złożony z 21 części:
12 słupków – wys. 120 cm,
3 poprzeczki – dł. 120 cm,
3 poprzeczki – dł. 90 cm,
3 obręcze o średnicy 60 cm, 70 cm, 80 cm,
18 obrotowych uchwytów do mocowania
poprzeczek i obręczy.

Opcjonalnie:
w przypadku nierównego podłoża istnieje
możliwość zamiany gumowych podstaw słupków
na groty.
Elementy zestawu mogą być używane
indywidualnie lub w grupach
do zabaw zespołowych.

Edukacja i dydaktyka

Prosty w montażu zestaw plastikowych
i bezpiecznych elementów, daje możliwość
dowolnego komponowania torów przeszkód
dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
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power game™
oficjalna nawierzchnia

Mamy przyjemność przedstawić Państwu światowej klasy produkt firmy Sport Court™ polipropylenową nawierzchnię sportową PowerGame™,
która została „Oficjalną Nawierzchnią Polskiego Związku Tenisowego” w roku 2009.

Polipropylenowe Nawierzchnie Sportowe

Nawierzchnia PowerGame™ posiada certyfikat ITF - International Tennis Federation
i została zaklasyfikowana jako nawierzchnia szybka - kategoria 5.
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Speed Sport, „Partner PZT”, w porozumieniu z Polskim Związkiem Tenisowym
przygotował specjalny program dla ośrodków sportowych i klubów tenisowych:
• wykonanie kortów tenisowych z nawierzchnią PowerGame™
• wyposażenie ośrodków sportowych w boiska wielofunkcyjne i sprzęt sportowy
• wsparcie techniczne podczas organizacji turniejów amatorskich.

Zapraszamy do współpracy

infolinia 022 510 15 15
e-mail: sekretariat@speedsport.pl
PowerGame™ to modułowo-elastyczna,
wielofunkcyjna nawierzchnia polipropylenowa,
nie przytwierdzana na stałe do podłoża.
Zalecana do obiektów otwartych, wykorzystywana
na boiskach sportowych na całym świecie.
PowerGame™ doskonale nadaje się do pokrycia nowych
lub już istniejących utwardzonych podłoży typu asfalt,
beton, kostka brukowa.
Duża odporność na zużycie nawet przy bardzo intensywnej
eksploatacji powoduje, że nawierzchnie Sport Court™
przez wiele lat zachowują swoje pierwotne właściwości.
Niski koszt utrzymania w czasie wieloletniego użytkowania,
jak również wyeliminowanie potrzeby zabiegów
konserwacyjnych sprawiają, że nawierzchnie Sport Court™
doskonale nadają się do zastosowania w ośrodkach
sportowych, wypoczynkowych, hotelach czy też na
ogólnodostępnych zewnętrznych boiskach.

power game™
oficjalna nawierzchnia PZT

List referencyjny PZT

Polipropylenowe Nawierzchnie Sportowe

Certyfikat ITF
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Polipropylenowe Nawierzchnie Sportowe

boiska zewnętrzne
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www.sportcourt.pl

BUDUJEMY WIELOFUNKCYJNE BOISKA SPORTOWE
spełniające wymagania programów ministerialnych:
1. „Moje Boisko Orlik 2012”
2. „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”
3. „Blisko Boisko”
Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji,
służąc Ci swoją fachowością i maksymalnym zaangażowaniem w aktualnie realizowane przedsięwzięcie.
Zapewniamy

PROJEKT, MONTAŻ
i KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE TWOJEGO OBIEKTU
oraz pomoc w stworzeniu optymalnego boiska,
dostosowanego do indywidualnych potrzeb i panujących warunków.

infolinia 022 510 15 15
e-mail: sekretariat@speedsport.pl

boiska zewnętrzne

Nie jest łatwo połączyć ze sobą na jednym terenie
możliwość uprawiania wielu różniących się od siebie
dyscyplin sportowych.
Specjaliści ze Sport Court znaleźli jednak rozwiązanie.
Jest nim wielofunkcyjna nawierzchnia sportowa
typu Power Game.
Koniec z ciągłymi naprawami,
uzupełnianiem piasku lub granulatu
i wyrównywaniem nawierzchni.

Duża odporność na zużycie nawet przy bardzo intensywnej
eksploatacji powoduje, że nawierzchnie Sport Court
przez wiele lat zachowują swoje pierwotne właściwości.
Niski koszt utrzymania w czasie wieloletniego użytkowania,
jak również wyeliminowanie potrzeby zabiegów
konserwacyjnych sprawiają, że nawierzchnie Sport Court
doskonale nadają się do zastosowania w ośrodkach
sportowych, wypoczynkowych, hotelach czy też na
ogólnodostępnych zewnętrznych boiskach.
Od teraz zaplanowany mecz lub trening nie zostanie odwołany
z powodu deszczu, uciążliwego serwisowania
murawy lub łatania dziury w boisku. Stosując rozwiązania
Sport Court nie musisz martwić się, że uszkodzona
nawierzchnia przyczyni się do kontuzji zawodników.
Gdy jakiś element systemu Power Game ulegnie zniszczeniu,
w ciągu krótkiego czasu wystarczy wymienić go na nowy
i dalej można prowadzić rozgrywki.

Polipropylenowe Nawierzchnie Sportowe

Dziś, kiedy tak ważna stała się dbałość
o zachowanie kondycji u dorosłych
oraz właściwy rozwój fizyczny ludzi młodych,
tworzenie boisk i obiektów wielofunkcyjnych stało się
jednym z priorytetów władz samorządowych.
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Polipropylenowe Nawierzchnie Sportowe

boiska wewnętrzne
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Jeszcze kilkanaście lat temu jedyną nawierzchnią sportową
stosowaną w salach gimnastycznych oraz halach sportowych
był drewniany parkiet.
Dziś ta sytuacja się zmieniła. Jego miejsce zajmują
syntetyczne, wielofunkcyjne nawierzchnie sportowe
typu Response, zapewniające bezpieczne i komfortowe
uprawianie sportów halowych.
Szczególnie szkolne sale gimnastyczne,
wykorzystywane przez dzieci i młodzież, powinny
posiadać nawierzchnie wytrzymałe oraz minimalizujące
ryzyko powstawania urazów.
Modele naszych nawierzchni spełniają te zadania,
łącząc w sobie doskonałe funkcje sportowe, jak i ochronne.
Charakteryzują się elastycznością oraz właściwą
sprężystością, co oznacza, że równocześnie zapewniają
odpowiednie odbicie piłki oraz chronią ćwiczących
podczas ruchu.

infolinia 022 510 15 15
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Wysokie wyniki osiągane w sportach halowych typu: futsal, siatkówka, koszykówka, badminton czy piłka ręczna są składową wielu ważnych
elementów. Jednym z nich jest specjalistyczna nawierzchnia. Podczas tworzenia nawierzchni konstruktorzy uwzględnili m.in. specyfikę
poszczególnych dyscyplin. Nawierzchnie te posiadają zarówno odpowiednie parametry sportowe i techniczne, jak również są trwałe i wygodne.
Pozwalają także zredukować do minimum ryzyko kontuzji u zawodników.

Hala lodowiska to doskonałe miejsce na organizację koncertów, imprez kulturalnych, różnego rodzaju targów, czy zawodów sportowych.
Wystarczy tylko wykorzystać wybrany model podłoża Sport Court. Do tego najlepiej nadaje się system PortaFloor. Ta modułowa nawierzchnia
doskonale zabezpieczy już istniejącą taflę lodowiska i pozwoli przygotować zaplanowaną imprezę.
Nawierzchnia PortaFloor może funkcjonować samodzielnie lub jako podkład pod system nawierzchni sportowej Power Game lub Response.
Co więcej przy zastosowaniu szerokiej gamy kolorystycznej modułów możesz wydzielić barwne sektory dla poszczególnych grup
wystawców lub też uczestników koncertu. Dzięki temu bez problemu uczestnicy imprezy trafią we wskazane na zaproszeniu miejsce,
kierując się tylko przy pomocy określonego koloru.
Sezon zimowy mija i lodowisko przez kilka miesięcy nie musi stać zamknięte, poza sezonem również może na siebie zarabiać.
W miesiącach letnich rozłóż system Power Game i masz arenę sportową.
Wielofunkcyjne lodowisko przez cały rok? Wystarczy, że staniesz się posiadaczem nawierzchni Sport Court.

Polipropylenowe Nawierzchnie Sportowe

boiska wewnętrzne
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Polipropylenowe Nawierzchnie Sportowe

dofinansowanie
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Wykonanie pełnowymiarowego boiska wielofunkcyjnego to koszt rzędu 400 tysięcy złotych.
Przy niskich budżetach gruntowna naprawa lub wymiana całych nawierzchni na obiektach już istniejących często odkładana jest w czasie
lub okazuje się niemożliwa. Rozwiązania Sport Court likwidują ten problem!
Nie musisz już pozbywać się starej podbudowy, która najlepsze lata ma za sobą. Wystarczy zaopatrzyć się w jeden z systemów Sport Court,
rozłożyć go na już istniejącym boisku, sali czy też korcie i od razu cieszyć się nowym, pełnowartościowym
terenem do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej.
Rozwiązania Sport Court możesz zastosować zarówno na powierzchni betonowej, drewnianym parkiecie,
wylewce poliuretanowej/akrylowej i asfalcie.
Dzięki rozwiązaniom Sport Court koszty budowy boiska, areny sportowej możemy ograniczyć nawet o połowę!
Co więcej firma oferuje możliwość skorzystania z dofinansowania nawet do 50%.
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z naszym DORADCĄ, który podpowie Ci jak skorzystać z tej niepowtarzalnej oferty.

renowacja
W ciągu kilku lat istniejące nawierzchnie sportowe ulegają zużyciu. Co więcej często zdarza się, że dochodzi do zniszczenia
już istniejącej powłoki. Nie zawsze masz odpowiednie środki finansowe na wymianę lub renowację powierzchni,
a połatany kort tenisowy lub boisko do koszykówki nie wygląda efektownie i może przyczynić się do spadku zainteresowania wśród
użytkowników.
Na szczęście jest na to sposób. Zamiast wydawać ogromne sumy pieniędzy wystarczy zaopatrzyć się
w nawierzchnię Sport Court.
Nawierzchnia ta jest trwała, gładka. Jej wielką zaletą jest szybki montaż, a to za sprawą modułowej konstrukcji systemów.
Zapewnia bezpieczne i komfortowe uprawianie sportów zarówno halowych jak i na wolnym powietrzu.
Efektowny wygląd uzyskuje za sprawą dowolnej kompozycji 20 kolorów oferowanych przez producenta.
Jest tania w utrzymaniu i eksploatacji.
Dzięki temu rozwiązaniu w ciągu zaledwie kilku dni brzydka poczwarka przeobrazi się w pięknego motyla.

boisko na imprezy
Masowe imprezy kulturalne, zamknięte spotkania firmowe czy zawody sportowe
na wolnym powietrzu na stałe wpisały się w polską rzeczywistość. Szczególnie w
sezonie letnim Polacy chętnie bawią się na koncertach, piknikach lub uczestniczą w
ogólnodostępnych imprezach sportowych.
Jednak nie zawsze teren, na którym organizowane są takie imprezy nadaje się do
tego.
I tu do akcji wkraczają rozwiązania Sport Court.

Duża elastyczność w dostosowaniu do wszelkiego rodzaju już istniejących
utwardzonych nawierzchni, szybki montaż oraz mobilność sprawiają, że w ciągu
tygodnia możesz zorganizować siedem imprez w siedmiu różnych miejscach Polski
lub przeprowadzić rozgrywki np. koszykówki na głównym placu miasta. Co ważne
po sezonie zakupiony system możesz umieścić w magazynie, gdzie spokojnie
przeczeka na następną organizowaną imprezę.
Rozwiązania Sport Court to fantastyczna impreza w każdym miejscu i o każdym
czasie,
o której będzie się mówić jeszcze przez długie miesiące po jej zakończeniu.
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boisko w 6 godzin
Życie jest pełne niespodzianek, niestety nie zawsze przyjemnych. Zbliża się wrzesień, a remont drewnianego parkietu na sali gimnastycznej
jeszcze się nie zaczął. Organizujesz imprezę, a tu nagle okazuje się, że miejsce gdzie ma odbywać się koncert zupełnie się do tego nie nadaje.
Gmina organizuje mecz w piłkę nożną, niestety przez kilka ostatnich dni padał deszcz i nie ma szans, że boisko będzie się nadawało
do gry a odwołanie imprezy nie wchodzi w grę.
To tylko kilka przykładów problemów, jakie możesz napotkać na swojej drodze podczas organizacji różnego rodzaju imprez.
Od dziś tego typu problemy to już tylko wspomnienie, a to za sprawą rozwiązań Sport Court. Nawierzchnie Sport Court to system łatwo
łączących się ze sobą elementów, które można rozłożyć w dowolnej konfiguracji na każdym równym i utwardzonym podłożu.
Poza swoją mobilnością mają też wiele innych zalet m.in.:
- ich powierzchnia nie podlega negatywnemu działaniu czynników atmosferycznych,
- niwelują ryzyko urazów,
- są bezpieczne - nie posiadają twardych i ostrych krawędzi,
- są ekonomiczne, gdy dojdzie do uszkodzenia któregoś z elementów wystarczy go wymienić i już nasza nawierzchnia jest naprawiona,
- koszty utrzymania są minimalne,
- nawierzchnie możemy wielokrotnie montować i demontować bez uszczerbku na jej trwałości.
Boisko w 6 godzin? Wystarczy, że staniesz się posiadaczem nawierzchni Sport Court.

Polipropylenowe Nawierzchnie Sportowe

Nowoczesna technologia wykonania mobilnej nawierzchni Sport Court oraz sposób
jej montowania stwarza szeroki wachlarz możliwości zastosowania, zapewniający
bezpieczeństwo, odporność na ciężkie warunki użytkowania oraz zmienne warunki
pogodowe.
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multisport arena

Multisport Arena to boisko wielofunkcyjne
z syntetyczną nawierzchnią sportową, wydzielone bandami.
Montowane do podłoża z możliwością demontażu.
Wszystkie stalowe części ogrodzenia i bramek są ocynkowane ogniowo
(10 lat gwarancji antykorozyjnej, odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne).
Rzetelne wykończenie i zabezpieczenie wszystkich elementów pozwala zminimalizować koszty utrzymania.
Wszystkie komponenty mogą być łatwo wymienione i zastąpione nowymi.
Rozmiar i projekt dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Istnieje możliwość wykorzystania istniejącej nawierzchni betonowej lub asfaltowej.

MultiSport Arena

Multisport Arena jest boiskiem rekomendowanym przez FIBA.
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W publikacji „FIBA Outdoor Project”, która jest przewodnikiem stanowiącym pomoc i wsparcie dla federacji narodowych, klubów,
gmin i rządów państw zaangażowanych w rozwój koszykówki, Multisport Arena jest wskazana, jako optymalne rozwiązanie na boisko.
„FIBA Outdoor Project” jest nie tylko jednorazową publikacją, ale wciąż postępującym projektem, w którym Międzynarodowa Federacja
Koszykówki (FIBA) ma ustalić zasady gry i przepisy dotyczące boisk na wolnym powietrzu, gdyż właśnie tam młodzi gracze po raz pierwszy
stykają się z koszykówką, tam szlifują swe umiejętności i tam rodzą się talenty, które później osiągają mistrzostwo w zawodowych
rozgrywkach międzynarodowych.

Sprzęt sportowy wchodzący w jej skład (bramki, boczne zestawy do koszykówki, tablice, obręcze)
posiada certyfikaty Instytutu Sportu i znaki bezpieczeństwa.
Elementy składowe konstrukcji (bandy, sprzęt sportowy) produkowane są w fabryce, w której system zarządzania jakością spełnia wymogi
normy ISO 9001 i jest certyfikowany przez TUV NORD CERT GmbH.
Multisport Arena przeznaczona jest do użytkowania w miejscach publicznych, takich jak parki, osiedla, szkoły.
Możliwość zaprojektowania boiska według indywidualnych potrzeb pozwala na wybudowanie boiska przeznaczonego bądź dla dorosłych i
młodzieży (większe wymiary boiska, większe bramki, wyższe kosze itp.) bądź tylko dla dzieci (mniejsze wymiary boiska, mniejsze bramki,
niższe kosze). Boisko dla dzieci może mieć tak skonstruowane wejście, aby jednoznacznie określało maksymalny wzrost użytkowników.

multisport arena
Wymiary:
- dla dorosłych i młodzieży: 21 x 13 m lub 25 x 17 m
- dla dzieci: 16 x 9 m

Wyposażenie podstawowe:
Bandy:
- wykonane z rur i ram stalowych, ocynkowane ogniowo
(grubość warstwy ocynku 0,092 – 0,1 mm),
- drewniane części band wykonane z drewna sosnowego,
drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce,
zgodnie z międzynarodowymi standardami FSC,
impregnacja w autoklawie środkiem Tanalith E3492,
proces impregnacji posiada certyfikat FTBA+,
- moduły umieszczone w podłożu za pomocą studzienek,
co pozwala na demontaż boiska
(głębokość studzienek 250 mm.

Zamykane wejście o szerokości pojedynczego modułu.
Bramki stalowe uniwersalne (3 x 2 m):
- ocynkowane ogniowo
(grubość warstwy ocynku 0,092 – 0,1 mm),
- osiatkowanie wykonane z pionowych, stalowych rurek
umieszczonych w odległości 10 cm od siebie,
- bramki przytwierdzone do podłoża za pomocą śrub,
co pozwala na ich demontaż.

- ocynkowane bramki stalowe 2,4 x 1,6 m
(parametry techniczne jak w standardowych bramkach
stalowych 3 x 2 m),
- ocynkowane bramki stalowe 3 x 2 m lub 2,4 x 1,6 m
z tzw. otwartym bokiem, spełniającym funkcję
wejścia na boisko,
- bramki aluminiowe 3 x 2 m z siatką nylonową,
- nadstawka na bramkę z tablicą i obręczą do koszykówki
(możliwe do zamontowania jedynie na bramkach
stalowych),
- boczne zestawy do koszykówki,
- słupki do siatkówki,
- słupki do tenisa ziemnego,
- przenośne bramki do streethokeja,
- nawierzchnia: asfaltowa, betonowa, sztuczna trawa
lub nawierzchnia demontowalna Sport Court
na podłożu betonowym lub asfaltowym,
- siatki ochronne za bramkami,
- wejście na boisko o żądanej wysokości (służące do
określenia maksymalnego wzrostu użytkowników).

MultiSport Arena

Wyposażenie opcjonalne:
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Koszykówka
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SPEED SPORT Sp. z o. o. ,
03-310 Warszawa
ul. Staniewicka 1 ,
tel. 022 510 15 15 ,
fax 022 510 15 13
e-mail: sekretariat@speedsport.pl
LOGISTYKA I MAGAZYN
05-230 Kobyłka
ul. Napoleona 4
tel.: 022 786 87 40
tel. kom.: 0 606 609 170
e-mail: biuro@speedsport.pl

www.SpeedSport.pl

