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 Szanowni Państwo

 Hemet Sp. z o.o. istnieje od 1988 r. 

W zakres działalności naszej firmy 

wchodzi projektowanie, wyposażanie 

obiektów sportowych w sprzęt i posadzki 

sportowe, budowa boisk zewnętrznych 

ze sztucznej trawy lub poliuretanu, 

bieżnie lekkoatletyczne, wykonywanie 

placów zabaw oraz nawierzchni obiekto-

wych. Podczas naszej działalności zrea-

lizowaliśmy ponad 1300 zadań w kraju 

i zagranicą. Bazujemy tylko na produktach 

najwyższej jakości, posiadających certyfi-

katy i atesty. 

 Stawiamy na solidność, wiarygodność 

oraz profesjonalizm czego dowodem 

są zdobyte przez naszą firmę nagrody 

i wyróżnienia. 

Prezes firmy Hemet Sp. z o.o.
Jerzy Miciuła

Doświadczenie i kompetencja

   OFERUJEMY:

• Poliuretanowe nawierzchnie sportowe  

 PULASTIC

• Systemy podłóg drewnianych  ROBBINS

• Renowacje nawierzchni sportowych 

• Nawierzchnie boisk ze sztucznej trawy 

• Poliuretanowe nawierzchnie zewnętrzne 

• Bezpieczne nawierzchnie placów zabaw 

• Pielęgnacja i urządzenia do konserwacji 

   boisk i kortów 

• Sprzęt sportowy

• Wyposażenie kortów tenisowych 

• Tablice wyników 

• Trybuny 

• Siedziska 

• Posadzki przemysłowe i obiektowe

Zapraszamy do współpracy.
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Poliuretanowe nawierzchnie sportowe PULASTIC

 Technologia systemów sportowych 

Pulastic została opracowana 45 lat temu, 

a przez ten czas zainstalowano na świecie 

ponad 25.000.000 m2 tych nawierzchni. 

Początkowo były to nawierzchnie punk-

towo-elastyczne takie jak Pulastic 2000 

i Pulastic SP oraz mix-elastyczne jak Pu-

lastic DG. W latach dziewięćdziesiątych 

Hemet Sp. z o.o. zaproponował nowe 

rozwiązania: powierzchniowo-elastyczne 

Pulastic RDT i Pulastic 2000 na konstrukcji 

rusztu drewnianego z warstwą elastyczną 

z granulatu gumowego tzw. „Pulastic RD”. 

 Descol – producent nawierzchni Pula-

stic na bieżąco śledzi tendencje na rynku, 

uważnie słuchając uwag użytkowników 

i właścicieli obiektów. Nowoczesne obiek-

ty sportowe powinny być wielofunkcyjne 

i tanie w eksploatacji, odpowiednie dla 

wielu dyscyplin sportowych. Co więcej, 

muszą one spełniać warunki do organizo-

wania wystaw, koncertów czy targów. 

 Hemet Sp. z o.o. oferuje systemy Pu-

lastic posiadające znak CE zgodności nor-

mami PN/EN14904 dzięki czemu każdy 

sportowiec zarówno amator jak i zawo-

dowiec, dziecko czy emeryt może znaleźć 

komfortową nawierzchnię z odpowiedni-

mi dla siebie parametrami sportowymi. 

Systemy Pulastic posiadają certyfikaty 

m.in. IHF i FIBA. Dla każdego typu aktyw-

ności sportowej, czy to zajęć wychowania 

fizycznego w szkole, wyczynowego sportu 

halowego, tenisa na otwartym powietrzu, 

fitness czy fizjoterapii – Pulastic oferuje 

najlepszą kombinację ochrony zdrowia 

i możliwości sportowych. 
Podstawowe cechy

 Nawierzchnie Pulastic oferują wysokie 

tłumienie energii udarowej, wytrzyma-

łość mechaniczną, dobre odbicie piłki, ale 

również niską cenę zakupu i małe koszty 

eksploatacji. Nawierzchnie Pulastic ofe-

rują dodatkowo specyficzne własności: 

elastyczność, trwałość, bezspoinowość 

i jednorodność.

 

Ferrum • Bronze • Silver • Gold • Platinum

 

 Podział nawierzchni Pulastic na cztery 

główne linie Ferrum, Bronz, Silver, Gold, 

Platinium z unikalną charakterystyką 

i jakością pomaga zorientować się w sze-

rokiej gamie oferowanych nawierzchni.  

Podstawową zasadą podziału jest poziom 

komfortu oczekiwany przez sportowców, 

następnie odporność na obciążenia i od-

bicie piłki.

Specjalne wymagania i rozwiązania. 

Poza linią „metali szlachetnych” oferujemy 

również linie: Performance – nawierzch-

nie specjalistyczne, Facelift – renowacja, 

Solid – nawierzchnie obiektowe,  Custom 

– wg życzenia.

Zalety nawierzchni Pulastic:

• bezspoinowa, gładka powierzchnia bez 

   porów;

• spełnienie wymagań EN14904 – znak CE;

• trwałość;

• optymalny komfort sportowy i zapobie-

   ganie kontuzjom;

• odpowiednia proporcja pomiędzy 

   tarciem, a poślizgiem;

• świetne odbicie piłki;

• brak odblasków i czytelność linii;

• wielofunkcyjność;

• odporność na obciążenia statyczne 

   i dynamiczne;

• odporny na zużycie lakier;

• trwałość kolorów;

• tłumienie hałasu;

• szeroka gama kolorów;

• łatwa obsługa, utrzymanie w czystości 

   i naprawy.

401 
LIME GREEN

417 
MAY GREEN

400 
GREEN OXIDE

407 
TURQUOISE 
MINT

205 
SAND BEIGE

800 
YELLOW
OCHRE

106 
AUTUMN 
BROWN

100 
RED OXIDE

307 
PASTEL BLUE

308
PIGEON BLUE

306 
STEEL BLUE

305
SKY BLUE

309 
CAPRI BLUE

504 
STONE GREY

506 
DUSTY GREY

507 
IRON GREY

Pulastic – nowe linie nawierzchni sportowych
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Ferrum

Pulastic RDT 
 Jest systemem legarowanej podłogi sportowej płaszczyznowo elastycznej. Nawierzchnia ta składa się z rusztu drewnianego 

wykonanego w technologii pojedynczych legarów na specjalnych podkładach elastycznych i tzw. ślepej podłogi zamkniętej płytą 

rozdzielającą ciężar, na którą wykonuje się wylewkę poliuretanową. Parametry  sportowe i techniczne spełniają wszystkie wymagania 

normy PN/EN 14904 i są zbliżone do właściwości podłóg drewnianych, Trwały, funkcjonalny system  o jednakowym odbiciu piłki na 

całej powierzchni predysponuje do koszykówki. Posiada ona jednak wszelkie zalety eksploatacyjne i estetyczne podłogi poliuretanowej 

bezspoinowej (łatwe utrzymanie czystości, łatwe naprawy, możliwość wielokrotnej renowacji i zmiany kolorystyki) umożliwiając 

stosowanie w obiektach wielofunkcyjnych.

Pulastic 2000 na ruszcie drewnianym
 Jest systemem legarowanej podłogi sportowej płaszczyznowo elastycznej. Parametry  sportowe i techniczne spełniają wszystkie wy-

magania normy PN/EN 14904. Nawierzchnia ta składa się z rusztu drewnianego wykonanego w technologii pojedynczych legarów na spe-

cjalnych podkładach elastycznych i tzw. ślepej podłogi zamkniętej płytą rozdzielającą ciężar, na którą przykleja się matę o grubości 4 mm 

i wykonuje wylewkę poliuretanową. W ten sposób uzyskujemy podłogę łączącą zalety nawierzchni punktowo i płaszczyznowo elastycz-

nych. System rekomendowany jest do piłki ręcznej, siatkówki i gimnastyki. System ten stosowany jest w obiektach sportowych, których 

użytkownicy planują organizowanie imprez o charakterze sportowym na poziomie ligowym, ale również wszelkiego rodzaju wydarzeń 

o charakterze kulturalno-masowym (zabawy taneczne, koncerty, wystawy itp).

NAZWA ZDJĘCIE PRZEKRÓJ GRUBOŚĆ RODZAJ EN14904 KOMFORT ODBICIE PIŁKI ZASTOSOWANIE
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 Linia Pulastic Ferrum zawiera nawierzchnie płaszczyznowo - elastyczne zaprojektowane przez Hemet Sp. z o.o. w połowie lat dziewięć-

dziesiątych. Są to systemy oparte na tradycyjnym ruszcie drewnianym na podwójnym legarowaniu.



Silver

 Wyjątkowy komfort i odbicie piłki  nawierzchni punktowo-elastycznych z serii PRO predysponuje je do sal gimnastycznych, fitness do 

obiektów wielofunkcyjnych dla dzieci. Nawierzchnie powierzchniowo-elastyczne z serii Elite rekomendowane są do obiektów wielofunk-

cyjnych z koszykówką jako sportem wiodącym.  Który z systemów tej linii najlepiej spełni wymagania, zależy od grup ćwiczących i indywi-

dualnych preferencji. Nasi konsultanci chętnie pomogą Ci dokonać właściwego wyboru.

NAZWA  ZDJĘCIE PRZEKRÓJ GRUBOŚĆ RODZAJ EN14904 KOMFORT ODBICIE PIŁKI ZASTOSOWANIE

Bronze

 Linia Pulastic Bronze zawiera tradycyjne nawierzchnie punktowo-elastyczne, które Descol oferuje od 1965 r. Oczywiście nawierzchnie 

zostały adaptowane do najnowszych trendów. Na przykład wersja Eco, oferuje większą trwałość nawierzchni dzięki zwiększonej 

wytrzymałości mechanicznej i zminimalizowanej emisji. Produkty oznaczone FR oferują dodatkową ognioodporność. 
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Gold

 Linia Pulastic Gold zawiera systemy mix-elastyczne i powierzchniowo-elastyczne o bardzo wysokim poziomie komfortu. Świetny komfort, odbi-

cie piłki i odporność na obciążenia toczne predysponują je do obiektów wielofunkcyjnych o bardzo  intensywnej eksploatacji z ukierunkowaniem na 

piłkę ręczną i siatkówkę. Oferując systemy z różnymi parametrami sportowymi możemy dobrać odpowiednią nawierzchnię dla danego obiektu. 

NAZWA   ZDJĘCIE PRZEKRÓJ GRUBOŚĆ RODZAJ EN14904 KOMFORT ODBICIE PIŁKI ZASTOSOWANIE
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Platinum

 W skład linii Pulastic Platinum wchodzą wysokiej jakości systemy mix-, powierzchniowo i kombi-elastyczne podłóg sportowych o najwyż-

szym komforcie i bezpieczeństwie, a także wysokiej trwałości i odporności na obciążenia mechaniczne. Podłogi tej linii nadają się na obiekty 

do intensywnego treningu i rozgrywek na najwyższym poziomie. System Elite XLS z twardą powierzchnią nadaje się do jazdy na rolkach. 

NAZWA    ZDJĘCIE PRZEKRÓJ GRUBOŚĆ RODZAJ EN14904 KOMFORT ODBICIE PIŁKI ZASTOSOWANIE
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NAZWA   ZDJĘCIE PRZEKRÓJ GRUBOŚĆ RODZAJ EN14904 KOMFORT ODBICIE PIŁKI ZASTOSOWANIE
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Performance
 

 Poza nawierzchniami wielofunkcyjnymi oferujemy również nawierzchnie specjalistyczne np. lekkiej atletyki (z możliwością biegania 

w kolcach), do treningu siłowego i do tenisa (również zewnętrznego).
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Posadzki przemysłowe i obiektowe

 HEMETIN to systemy cienkowarstwo-

wych posadzek polimerowych wykony-

wanych z najwyższej jakości surowców 

poliuretanowych, epoksydowych lub me-

takrylowych występujących pod własny-

mi nazwami handlowymi. 

 Nawierzchnie te cechuje bardzo duża 

wytrzymałość mechaniczna i chemiczna 

w dużym zakresie temperatur.

 Połączenie wysokiej jakości z estetyką 

pozwala na stosowanie tego systemu nie 

tylko w halach magazynowych, produk-

cyjnych i laboratoriach ale też obiektach 

użyteczności publicznej, biurach  i dysko-

tekach.

 

Nowe technologie, staranność wykona-

nia powodują, że o wyborze decyduje nie 

tylko wytrzymałość, łatwość utrzymania 

czystości, ale również estetyka naszych 

podłóg.

HEMETIN STANDARD

 Podstawowa posadzka o grubości ok. 

2mm wykonywana poprzez nałożenie

warstwy masy poliuretanowej na oczysz-

czone, zaimpregnowane podłoże, a nastę-

pnie pokrycie cienką warstwą nakładaną 

wałkiem.

 Posadzka Hemetin Standard jest 

odporna na trudne warunki eksploata-

cyjne w szerokim zakresie przy wysokiej 

estetyce. 

HEMETIN E

 Posadzka o gr. 2 mm z wypełnie-

niem mineralnym (kwarc lub korund)

dzięki czemu uzyskujemy szorstką po-

wierzchnię. Rozwiązanie to świetnie 

sprawdza siê w obiektach przemysło-

wych.

HEMETIN P

 Posadzka cienkopowłokowa uzyska-

na przez kilkukrotne nałożenie warstwy 

tworzywa, przeznaczona do hal produk-

cyjnych, na parkingi i powierzchnie maga-

zynowe.

HEMETIN

Posadzki specjalne 

 Posadzki specjalnego przeznaczenia 

np. posadzki antyelektrostatyczne, posadz-

ki dużej odporności chemicznej i posadzki 

wymagające  indywidualny rozwiązań.

8 9



Renowacje nawierzchni sportowych

 Kiepskie materiały, brak środków 

na remonty i intensywna eksploatacja 

sprawiły, że przyszkolne sale sportowe 

wybudowane w latach 60. i 70. są dziś 

w większości w bardzo złym stanie.

 Stare parkiety, z luźnymi klepkami, 

najczęściej nie nadają się do remontu. 

Czasem najlepszym rozwiązaniem jest 

wyrzucenie starej podłogi wraz z legaro-

waniem, niekiedy wystarczy zdjęcie kle-

pek lub desek i pokrycie jej nowoczesną 

nawierzchnią.

 Nawierzchnie poliuretanowe, np. 

Pulastic, zarówno punktowo jak i po-

wierzchniowo-elastyczne wytrzymują bez

renowacji kilkanaście lat, a naprawy trwa-

ją tylko kilka dni. 

 Objawami zużycia są wytarte linie, 

miejscowe przetarcia lakieru oraz punk-

towe uszkodzenia mechaniczne. Warto 

jednak zaznaczyć, że nawet mocno 

zużyta nawierzchnia nie traci swoich 

walorów użytkowych i wymaga tylko 

niewielkich napraw, sprowadzających się 

do wykonania tzw. „face liftingu”, czyli 

pokrycia całości naprawianej nawierzchni 

warstwą specjalnego poliuretanu o gru-

bości ok. 1 mm, polakierowania całości 

i naniesienia linii. 

 Taka naprawa jest tania i szybka, daje 

możliwość użytkowania nawierzchni 

przez następne kilkanaście lat. Renowacja 

nie powoduje pogorszenia parametrów 

sportowych i użytkowych podłogi, nie 

zmniejsza również jej trwałości. Widać 

wyraźnie, że nakłady na naprawy są mini-

malne . 

 Biorąc pod uwagę, że nawierzchnie te 

mają dobre parametry sportowe – posia-

dają certyfikaty FIBA (koszykówka), IHF 

(piłka ręczna) – mają szeroką paletę barw 

(16 kolorów) i można je łatwo utrzymać 

w czystości, są godne polecenia zarówno 

dla nowych, jak i remontowanych obiek-

tów.

Renowacje

Przed 

Po 

Przed 

Po 

Po 

Przed 
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Systemy podłóg drewnianych

 Profesjonalne systemy Robbins to 

rodzina płaszczyznowo - elastycznych

nawierzchni z drewna klonu północno-

amerykańskiego. Stosuje się je wszędzie 

tam, gdzie dbałość o zawodnika, komfort 

gry i jakość wykonania są najważniejsze, 

dlatego można je spotkać w klubach NBA, 

NCAA, WNBA, a także na Igrzyskach Olim-

pijskich. W Polsce podłogi te zinstalowane 

są w następujących obiektach: KUL Lublin, 

MOSiR Kołobrzeg, Politechnika Radom, 

MOSiR Mysłowice, Sanok, Torwar Warsza-

wa, Bystrzyca Lublin, CSiR Zielona Góra, 

OSiR Inowrocław. Dzięki unikalnym roz-

wiązaniom i odpowiedniej elastyczności 

redukuje się szkodliwą energię udarową, 

drgania i fale. Zakotwiczenie podłogi eli-

minuje tzw. efekt trampoliny polepszając 

komfort gry i kontroli piłki. Klepka z litego 

drewna klonowego jest ok. 12% twardsza 

od dębowej, jest również o wiele mniej 

od nich wrażliwa na zmiany wilgotności 

i temperatury, a przez to bardziej stabilna 

i trwała. Systemy podłóg Robbins wyko-

nuje się jako przenośne (składane), np. All 

Star, All Star Plus czy Collegiate lub stałe: 

Air Channel i Bio Channel w wykonaniu 

Star lub Classic.

Air Channel Star są to legarowe systemy 

płaszczyznowo-elastyczne składające się 

z następujących elementów:

• klepka z litego drewna klonowego

• płyta rozdzielająca obciążenia*

• legar

• podkładka elastyczna

• zakotwiczenie*

* opcjonalnie

Profesjonalne systemy Robbins
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Bio Channel Star są to płaszczyznowo 

- elastyczne systemy składające się 

z następujących elementów: 

• klepka z litego drewna klonowego

• płyta rozdzielająca obciążenia

• podkład elastyczny

• zakotwiczenie*

* opcjonalnie

 Dzięki wyeliminowaniu legarów sys-

temy Bio Channel zapewniają niespoty-

kane w innych rozwiązaniach jednakowe 

parametry sportowe na całej powierzchni 

podłogi sportowej oraz znakomite tłu-

mienie drgań. Oferowane systemy mają 

certyfikaty FIBA oraz DIN.

All - Star - Podłogi składane 

 Stosuje się je w dużych obiektach spor-

towych, gdzie korzysta się zarówno z lo-

dowiska, jak i parkietu bez konieczności 

rozmrażania lodu. 

 System ten umożliwia szybki montaż 

i demontaż podłogi. Panele łączone są ze 

sobą na pióro - wpust tworząc jednolitą 

powierzchnię.

 Panele składają się z następujących 

elementów:

• klepka z litego drewna klonowego

• płyta rozdzielająca obciążenia

• legar

• podkładka elastyczna (All - Star Plus)

• zamek łączący panele

Pozostałe systemy podłóg 
drewnianych
 

 HEMETIN STABIL jest systemem płasz-

czyznowo-elastycznej sportowej podłogi 

drewnianej zapewniającej sportowcom 

optymalne warunki dla różnych gier 

halowych. System przeszedł pozytywnie 

wszystkie testy wymagane normą PN/EN 

14904 i posiada oznaczenie CE.

Jego podstawową zaletą są dobre pa-

rametry sportowe, trwałość i bardzo 

przystępna cena, która umożliwia zakup 

tradycyjnej podłogi sportowej z parkietu 

dębowego na legarach nawet inwesto-

rom o niezbyt zasobnej kieszeni. 
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Nawierzchnie boisk ze sztucznej trawy

Trawa piłkarska

 Sztuczna trawa daje warunki gry 

podobne do warunków na boisku z na-

turalną trawą, jednak jej trwałość jest 

nieporównywalnie większa. Ze względu 

na odporność na zmienne warunki at-

mosferyczne można ją użytkować zarów-

no latem jak i zimą. Tworzywo stosowane 

do produkcji tego typu nawierzchni jest 

tworzywem trudnozapalnym.

 Sztuczna trawa ze względu na swoje 

parametry wytrzymałościowe jest chętnie 

stosowana na treningowe boiska do piłki 

nożnej przez znane kluby piłkarskie, odby-

wają się na niej również oficjalne mecze 

i turnieje.

Wymagane podłoże:

• elastyczne: o grubości 25-35 mm 

wykonane in-situ ze spojonego granu-

latu gumowego z piaskiem lub pianka, 

w pełni zastępujące podłoża naturalne,

• naturalne: tłuczeń, kliniec, miał 

kamienny – grubość warstw zależy od 

warunków gruntowych.

Oferowane nawierzchnie:

• trawy monofilament: DOMO Slide DS 

60M, DOMO Champion MonoFoot 

60M, DOMO VarioSlide S Pro 50, Juta 

Winner 60/140, Lano Profoot MXSi 

60PU

• trawy fibrylowane: Sport Football 60

 Wśród traw monofilamentowych 

NAZWA TRAWY DETEX
WYSOKOŚĆ

mm
RODZAJ WŁÓKNA

ILOŚĆ WŁÓKIEN
szt/m2

DOMO VarioSlide S Pro 50 16000 50 monofilament 114.660

DOMO Champion MonoFoot 60M 16000 60 monofilament 110.864

DOMO Slide DS. 60M 12000 60 monofilament 113.400

Juta Winner 60/140 12000 60 monofilament 141.104

Lano Profoot MXSi 60PU 13620 60 monofilament 113.400

Sport Football 60 11000 60 fibrylowane 151.725
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wyróżniamy: 
• trawy z włókna o przekroju diamentu 

(DIAMOND): unikalny kształt 

gwarantuje wysoką wytrzymałość, 

włókna powracają do pierwotnego 

kształtu przez co zwiększają komfort 

gry.

• trawy z włókna o kształcie spirali 

(HELIFLEX): dzięki tej technologii włókno 

pozostaje dłużej wilgotne co powoduje 

obniżenie temperatury murawy 

i schładzanie granulatu, włókna 

sprężynują dzięki czemu szybciej 

powracają do pozycji pionowej, dzięki 

czemu uzyskuje się lepszy komfort gry.

• trawy z włóknami mieszanymi (DUO 

HELIFLEX PROPELLER): unikalny 

system wykorzystujący technologie 

Heliflex oraz monofilm zapobiegający  

przemieszczaniu granulatu gumowego 

w trakcie gry.
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Trawa wielofunkcyjna

Koncepcja, projektowanie, wykonanie 

podłoży i nawierzchni boisk.

 Sztuczna trawa jest to barwny dywan 

ze sztucznego tworzywa o wieloletniej 

trwałości. Nawierzchnia taka jest produ-

kowana w technologii tuftingu, na bazie 

włókien polipropylenowych lub poliety-

lenowych. Trawa syntetyczna znajduje 

zastosowanie jako nawierzchnia ogólno-

sportowa, specjalistyczna, treningowa 

i rekreacyjna. Sztuczną trawę na boiska 

wielofunkcyjne i korty tenisowe produku-

je się w dwóch podstawowych kolorach: 

zielonym i czerwonym, możliwe jest więc 

wykonanie dwukolorowego zestawu na-

wierzchni.

Wymagane podłoże:

• elastyczne: spojony granulat gumowy 

z piaskiem o grubości 25-35 mm lub 

pianka, w pełni zastepujące podło¿a 

naturalne

• naturalne: tłuczeń, kliniec, mia³ 

kamienny – grubość warstw zależy od 

warunków gruntowych.

Boiska wielofunkcyjne: 

 rekomendujemy „pełnopiaskową” 

sztuczną trawę o wysokości 15-20 mm. 

NOWOŚĆ - Trawa monofilowa o większej 

trwałości niż tradycyjna.

NAZWA TRAWY PRZEZNACZENIE
RODZAJ 

WŁOKNA
DETEX

WYSOKOŚĆ
mm

ILOŚĆ PĘCZKÓW
szt/m2

ILOŚĆ WŁÓKIEN
szt/m2

Tenis 12 Tenis fibrylowane 6600PP 12 58.800 117.600

Domo Avantage Multisport/tenis fibrylowane 8800PE 15 50.400 100.800

Domo Service Multisport/tenis fibrylowane 6600PP 18 39.055 78.110

Tenis 18 Super Multisport/tenis fibrylowane 6600PP 18 42.000 84.000

Basic 20 Multisport/tenis fibrylowane 8800PP 20 27.717 55.434

W-Grass 20 Multi 32 Multisport fibrylowane 12000PE 20 32.000 384.000

Korty tenisowe: 

 rekomendujemy dwa typy trawy 

syntetycznej:

• trawy półpiaskowe: specjalistyczne np. 

Tenis 12

• trawy pełnopiaskowe: popularne np. 

Avantage, Service, Tenis 18 super

NOWOŚĆ - Trawa koloru niebieskiego 

na boiska wielofunkcyjne typu Tenis 15 

Super, Tenis 18 Super i Multisport

 Sztuczną trawę możemy zastosować 

również przy innych dyscyplinach sporto-

wych, takich jak:

• hokej na trawie: trawy pó³piaskowe 

oraz wodne - DOMO Hockey Extreme 

i Domoolimpics

• rugby: mix traw monofilament i fibry-

lowanej o wyskości 70 mm - DOMO 

VarioSlide

• golf: trawa na ka¿d¹ część pola golfo-

wego, maty do treningu - DOMO 

Parkland

• jeździectwo: nawierzchnie ujeżdżalni, 

parkurów, karuzeli, rozprężalni: DOMO 

Equiturf nawierzchnie stajni i dróg 

z kostek lub płyt ze spojonego granu-

latu gumowego
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Poliuretanowe nawierzchnie zewnętrzne

 Zewnętrzna nawierzchnia poliureta-

nowa przeznaczona jest do stosowania 

w obiektach otwartych, takich jak: boiska 

wielofunkcyjne, bieżnie lekkoatletyczne, 

korty tenisowe itp. Zaletami nawierzchni 

są: wysoka elastyczność, dobre tłumienie 

energii udarowej, wysoki współczynnik 

tarcia, efektowny wygląd, bezspoinowość, 

odporność na kolce lekkoatletyczne. 

 Proponujemy różne typy nawierzchni 

idealnie nadające się na bieżnie, stadiony 

i boiska wielofunkcyjne:

Olimpijska - wylewka poliuretanowa 

wypełniona granulatem gumowym; po-

sypka granulat EPDM - grubość warstwy 

13 mm.

Sandwich - warstwa granulatu gumo-

wego zespolona lepiszczem poliureta-

nowym; szpachel; wierzchnia warstwa 

poliuretan z posypką EPDM.

Natryskowa - warstwa podkładowa 

z granulatu gumowego z lepiszczem 

poliuretanowym układana maszynowo; 

warstwa natryskowa z poliuretanu połą-

czonego granulatem EPDM.

Wielofunkcyjna - wykonana z granu-

latu EPDM spojonego lepiszczem poli-

uretanowym, dobrze sprawdzająca się na 

boiska wielofunkcyjne.

 

Poliuretan

Wymagana podbudowa dla nawierzchni 

poliuretanowych:

 Optymalnym rozwiązaniem dla tego

typu nawierzchni sportowych jest podbu-

dowa mineralno-gumowa, która w połą-

czeniu z nawierzchnią poliuretanową 

posiada największy współczynnik przy-

czepności. 

 Podbudowa elastyczno-gumowa jest 

najlepszym rozwiązaniem do regeneracji 

starych, istniejących boisk asfaltowych 

– zarówno wyrównuje istniejącą nawierzch-

nię, jak też tworzy stabilną, elastyczną 

i przepuszczalną warstwę nośną. Na tak 

przygotowaną podbudowę można sto-

sować nawierzchnię poliuretanową lub 

układać sztuczną trawę. 

 Oferowane nawierzchnie spełniają 

wymogi ministerialnego programu „Moje 

Boisko - Orlik 2012”.
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Bezpieczne nawierzchnie placów zabaw

ChildsPlay®

 ChildsPlay® jest miłą w dotyku i żywo

wyglądającą nawierzchnią idealną dla 

szkół, przedszkoli i placów zabaw dla 

dzieci. Zapewnia bezpieczeństwo na pla-

cach zabaw i w parkach wyposażonych 

w różnego rodzaju, urządzenia takie jak 

huśtawki, bujaki, karuzele, zjeżdżalnie, 

a wielokolorowa nawierzchnia zachęca 

do zabawy.

 ChildsPlay® składa się z kilku eleme-

ntów, takich jak: sztuczna trawa – VHAF® 

NottsSward®, membrana rozpraszająca 

obciążenie – NottsFilm®, warstwa elasty-

czna tzw. „Shock-pad” - NottsBase® EPP.

 Rodzaj warstwy amortyzującej dobiera się w zależności od możliwej wysokości upadku.

Maksymalna wysokość upadku

 System wspaniale tłumi energię udaro-

wą, zapewniając ochronę przed negatyw-

nymi skutkami  upadku z wysokości nawet 

do 300 cm. Nawierzchnia ma odpowiedni 

współczynnik tarcia zmniejszając ryzyko 

poślizgnięcia się.

 ChildsPlay® cieszy nie tylko dzieci, 

nasze systemy wymagają minimalnych  

nakładów pracy na utrzymanie, są mocne, 

trwałe, odporne na ogień i graffiti.

 Nawierzchnia szybko schnie nawet po 

ulewnym deszczu, a to oznacza, że buty 

i ubrania dzieci nie brudzą sią i nie 

przemakają.

 Dzięki oferowanej palecie piętnastu barw można dowolnie tworzyć kształty i wzory 

sprawiając, że dzieci bawią się z przyjemnością i lepiej się rozwijają.
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 Prawidłowe eksploatacja i systema-

tyczna dbałość są konieczny aby sztuczna 

trawa jak najdłużej zachowywała wyma-

gane właściwości. Boiska pokryte sztucz-

ną trawą są - w porównaniu do trawników 

naturalnych i nawierzchni ubitych- bardzo 

łatwe do pielęgnacji.

 Łatwe do pielęgnacji – nie znaczy, że 

pielęgnacja jest zbędna!

 Rekomendujemy stosowanie codzien-

nych zabiegów pielęgnacyjnych i czyszczą-

cych zgodnie z „Wytycznymi pielęgnacji 

trawy”. Cykl pielęgnacyjny powinien mieć 

miejsce przynajmniej po każdych 50 go-

dzinach użytkowania. 

 Specjalistyczne czyszczenie zalecane jest 

co 2-3 lata dla klasycznych nawierzchni ze 

sztucznej trawy, a co 3-4 lata dla systemów 

wypełnianych granulatem gumowym. 

HEMET Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie 

pielęgnacji boisk ze sztucznej trawy.

 HEMET Sp. z o.o. oferuje usługi 
w zakresie pielęgnacji boisk ze 
sztucznej trawy.

Urządzenia do pielęgnacji boisk i kortów 

tenisowych

 Wysokie wymagania stawiane przez 

użytkowników obiektom sportowym 

zmuszają do nieustannego dbania o ja-

kość ich nawierzchni. Pył, zużyte części 

trawy, naniesione liście muszą być na bie-

żąco usuwane, dzięki temu zachowamy 

komfort gry przez długi czas.  Oferujemy 

pełny zestaw narzędzi i urządzeń do pie-

lęgnacji nawierzchni ze sztucznej trawy, 

poliuretanu i mączki ceglanej.

Narzędzia do pielęgnacji boisk i kortów 

tenisowych

 Wszystkie niezbędne narzędzia takie

jak: szczotki, miotły, maty, grace, płu-

gi, walce i in. dostępne u nas, pomo-

gą utrzymać obiekty w najlepszym stanie.

Katalog narzędzi na naszej stronie inter-

netowej www.sporthem.pl oraz pocztą

na zamówienie.

Pielęgnacja i urządzenia do konserwacji boisk i kortów

Pielęgnacja

Maszyny do pielęgnacji sztucznej trawy

 Intensywna opieka nad dużą powierz-

chnią obiektów sportowych z nawierzch-

nią ze sztucznej trawy zmusza do stoso-

wania coraz bardziej wydajnych maszyn 

i urządzeń. Oferujemy maszyny samojezd-

ne i urządzenia z możliwością zaczepienia 

do ciągnika.

CareMax

 Samojezdne urządzenie do pielęgnacji 

boisk ze sztucznej trawy; silnik benzynowy 

15 KM; 

szerokość szczotki 1600 mm.

SportChamp SC2B

 Maszyna samobieżna do pielęgnacji 

nawierzchni tartanowych i ze sztucznej 

trawy. Silnik 3 cyl. benzynowy 24KM. Sze-

rokość robocza 900-1600 mm. Współpraca 

z wieloma urządzeniami dodatkowymi.

 Turf King - samojezdne urządzenie 

do pielęgnacji nawierzchni ze sztucznej 

trawy. Czyści, czesze trawę oraz spulchnia 

wypełnienie za pomocą m.in. zestawu 

szczotek obrotowych.

 Turf Top - samojezdne urządzenie do 

czyszczenia nawierzchni ze sztucznej tra-

wy bezpiaskowej, np. hokejowej.

 Turf Soft - urządzenie do czyszczenia 

małych boisk i kortów tenisowych.

 Turf Boy - samojezdne urządzenie do 

codziennego czyszczenia nawierzchni ze 

sztucznej trawy.

 DC 1600 - szczotka do spulchniania 

wypełnienia sztucznej trawy, ciągnięta za 

traktorem.

 SB 1 - szczotka do wyrównywania 

wypeł-ienia (np. granulatu), ciągnięta za 

traktorem.

Katalog maszyn na naszej stronie inter-

netowej www.sporthem.pl oraz pocztą

na zamówienie.
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Tablice wyników

 Oferujemy tablice wyników i tablice 

reklamowe z wyświetlaczami na diodach 

LED lub z wyświetlaczami elektromecha-

nicznymi.

  Wysokość znaków wynosi: 32 cm, 

24 cm, 16 cm w kolorach: czerwonym, 

zielonym i żółtym. Obudowa wzmoc-

niona jest profilami aluminiowymi co 

zapewnia lekkość konstrukcji, a jedno-

cześnie jej stabilność i trwałość. Przednia 

osłona wykonana jest z odpornego na 

uderzenia poliwęglanu lub kolorowej 

(czerwonej, zielonej) matowej plexi.

Wszystkie tablice zaprojektowane są 

w sposób umożliwiający ich rozbudowę

- przy niskich nakładach - o dodatkowe 

funkcje (wizualizacja dodatkowych in-

formacji np. nazwiska, liczbę przewinień, 

punkty zdobyte przez poszczególnych 

zawodników itp.). Do tablicy dołączany 

jest pulpit sterowniczy: przewodowy 

(wymagany przy zawodach wyższej rangi) 

nie wymagający dodatkowego zasilania, 

połączony z tablicą jednym przewodem.

 Tablice przeznaczone są do wizualizacji 

informacji m.in. w takich sportach jak: 

koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka 

nożna, tenis ziemny, hokej.

 Na życzenie wykonujemy również 

tablice boks, lekkoatletyka, łyżwiarstwo 

figurowe lub o indywidualnie zaprojek-

towanych wymiarach i wyświetlanych in-

formacjach, włącznie z grafiką mono- lub 

multikolor.

 Zależnie od życzenia, tablice możemy

zamontować we wskazazym obiekcie lub 

przesłać gotowe do samodzielnego mon-

tażu. Nasze tablice zostały zainstalowane 

m.in. w hali TORWAR w Warszawie, Olivia 

w Gdańsku, w Ośrodku Sportowym Drzon-

ków. Wykonaliśmy również specjalistycz-

ną tablicę wyników na Międzynarodowe 

Zawody Hippiczne - MTP Poznań, specja-

listyczną tablicę wyników dla łucznictwa 

- PZŁ Warszawa i wiele innych.

 Tablice wyników można połączyć 

z videoekranem, na którym mogą być wy-

świetlane sylwetki zawodników, obrazy 

na żywo z boiska i widowni, tabel, staty-

Tablice wyników

styki itd. Videoekran sam może spełniać 

funkcję tablicy wyników pod warunkiem 

dostarczenia odpowiedniego oprogra-

mowania.

Tablica szkolna TS1 o wymiarach:

170 x 125 x 8 cm; wysokość znaków: 

24 i 16 cm

Funkcje tablicy:
• wynik 
• czas gry 
• numer seta 
• czas przerwy 
• pomiar czasu rzeczywistego 
• temperatura otoczenia 
• stały napis: GOŚCIE GOSPODARZE 

Tablica szkolna TS2 o wymiarach: 

200 x 125 x 8 cm; wysokość znaków: 

24 i 16 cm

Funkcje tablicy:
• wynik 
• czas gry 
• numer seta 
• czas przerwy 
• wskazanie zagrywającego 
• liczba wykorzystanych czasów 
• liczba przewinień 
• pomiar czasu rzeczywistego 
• temperatura otoczenia 
• stały napis: GOŚCIE GOSPODARZE Tablica TP1 o wymiarach: 

290 x 125 x 8 cm; wysokość znaków: 

24 i 16 cm

Funkcje tablicy:
• wynik 
• czas gry 
• numer seta 
• czas przerwy 
• wskazanie zagrywającego 
• liczba wykorzystanych czasów 
• liczba przewinień 
• liczba przewinień poszczególnych zawodników 
• pomiar czasu rzeczywistego 
• temperatura otoczenia 
• stały napis: GOŚCIE GOSPODARZE
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Tablica TP1G o wymiarach:

290 x 125 x 8 cm; wysokość znaków: 

24 i 16 cm
 
Funkcje tablicy:
• wynik 
• czas gry 
• numer seta 
• czas przerwy 
• wskazanie zagrywającego 
• liczba wykorzystanych czasów 
• liczba przewinień 
• liczba przewinień poszczególnych zawodników 
• linia graficzna do wyświetlania nazw drużyn 
• pomiar czasu rzeczywistego 
• temperatura otoczenia

TPN - Tablica do piłki nożnej wysokość 

znaków: 48, 36, 24 lub 16 cm
Wyświetlacze elektromechaniczne.

Funkcje tablicy:
• wynik 
• czas gry 

TB - Tablica na basen o wymiarach:

130 x 150 x 10 cm

Funkcje tablicy:
• czas rzeczywisty 
• temperatura powietrza na zewnątrz 
• temperatura powietrza wewnątrz 
• temperatura wody

TT - Tablica wyników o wymiarach 150 x 

180 x 10 cm

Przyciski start/stop dla każdego toru 

sterowanie ręczne lub możliwość przy-

łączenia do urządzeń startowych.

Z1 - Zegar 24” o wymiarach:

56 x 46 x 8 cm; wysokość znaków: 

24 i 16 cm

Możliwość montażu na koszach najaz-

dowych, podwieszanych oraz na ścianach.

TZ1 - Zegar czasu rzeczywistego / po-

miar temperatury o wymiarach: 

75 x 35 x 10 cm
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Sprzęt sportowy

Sprzęt sportowy i wyposażenie kortów tenisowych

 Kompleksowo projektujemy rozmiesz-

czenie i wyposażamy obiekty sportowe 

w sprzęt sportowy. Wysoka jakość na-

szego sprzętu gwarantuje jego trwałość 

i bezpieczeństwo użytkowania zarówno 

w dużych centrach sportowych, halach wi-

dowiskowo-sportowych jak i w salach gim-

nastycznych. Montujemy również sprzęt

na obiektach otwartych.

Koszykówka

 Kosze najazdowe: SUPER SAM, SAM 

325, Clubmaster belgijskiej firmy Schelde 

Sports posiadają certyfikaty FIBA, wyko-

rzystywane w najlepszych klubach euro-

pejskich i NBA, w Polsce dostarczyliśmy 

ponad 70 sztuk tego typu urządzeń m.in. 

dla Wisły Kraków, Prokomu Trefl Sopot, 

Zastalu Zielona Góra, Anwilu Włocławek, 

Torwaru Warszawa.

• Kosze podwieszane

• Kosze naścienne

• Kosze zewnętrzne

Katalog sprzętu dostępny na stronie: 

www.hemet.zgora.pl/koszykowka.htm 

oraz poczt¹ na zamówienie.
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Siatkówka

 Oferujemy zestaw do siatkówki z cer-

tyfikatem FIVB firmy Senoh, aluminiowe 

słupki wyczynowe i treningowe firmy 

Schelde Sports oraz producentów krajo-

wych. 

Tenis ziemny

 Dostarczamy i montujemy aluminio-

we słupki, siatki, stanowiska sędziowskie, 

taśmy napinające, linie tenisowe, blendy 

oraz pełne wyposażenie do pielęgnacji 

kortów tenisowych. 

Piłka ręczna

 W naszej ofercie m.in. aluminiowe 

bramki tulejowe lub wolnostojące, siatki.

Piłka nożna

 W naszej ofercie m.in. aluminiowe 

bramki, siatki, wózki do malowania linii.

Katalog dostępny na stronach: 

www.hemet.zgora.pl/nozna.htm 

i www.sporthem.pl 

oraz pocztą na zamówienie.

Wyposażenie kortów tenisowych 
i urządzenia do treningu
 Oferujemy pełny zestaw osprzętu 

kortów tenisowych: linie tenisowe, blen-

dy, słupki, siatki, krzesełka sędziowskie, 

tablice wyników, maszyny wyrzucające 

piłki, ścianki treningowe, mała archi-

tektura, urządzenia do malowania linii, 

walce do kortów z mączki ceglanej, itd.

Katalog na naszej stronie internetowej 

www.sporthem.pl 

oraz pocztą na zamówienie. 
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Trybuny

Trybuny

• Konstrukcja nośna trybuny wykonana 

jest na bazie profili  stalowych. Układ 

wsporników i łączników montowanych 

z  segmentów jezdnych  wysuwany jest 

teleskopowo.

• Siedziska wykonane z polipropylenu lub 

polietylenu w następujących kolorach 

podstawowych: biały, czerwony, nie-

bieski, zielony, żółty, czarny.

• Podłogi, płyty czołowe i tylne wyko-

nane są z blatów drewnianych z drewna 

sosnowego, impregnowanego. Istnieje 

możliwości koloryzacji na specjalne 

życzenie użytkownika.

• Podłogi wyłożone są wykładziną o wy-

sokim stopniu odporności na ścieranie 

z atestem na niepalność.

• Układ jezdny trybuny jest bezpieczny 

dla każdej nawierzchni sportowej w tym

drewnianej.

• Trybuny funkcjonują w wielu obiektach 

gimnastycznych. 

• Trybuny mogą być wyposażone w sie-

dziska typu ławkowego lub krzesełko-

wego.
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Siedziska

Krzesełka

 Te wyjątkowo trwałe i ergonomiczne 

krzesełka cieszą się uznaniem w wielu 

krajach. Łączą w sobie wygodę i estetykę 

wykonania, a wyprofilowany kształt sie-

dzenia zapewnia duży komfort. Zarówno 

na oparciu, jak i na siedzeniu przygotowa-

ne jest miejsce na numer siedzenia.

 Dzięki odpowiedniej konstrukcji i wy-

sokiej wytrzymałości użytego materiału 

są „wandaloodporne”, dlatego idealnie 

nadają się na duże obiekty tj. stadiony, 

hale widowiskowo-sportowe, amfiteatry. 

Siedzenia te mocowane są zarówno do 

poziomych jak i pionowych elementów 

trybun. 

 O klasie i jakości naszych krzesełek 

świadczy fakt, że zostały zamontowane 

na najbardziej znanych obiektach sporto-

wych np. na obiektach Arsenalu, Liverpo-

olu, Manchesteru Utd, Chelsea, Wembley, 

All England Lawn Tennis Wimbledon, 

PSV Eindhoven, Osasuna. W Polsce zain-

stalowaliśmy je m.in. na Wielkiej Krokwi 

w Zakopanem, Stadionie Olimpijskim we 

Wrocławiu, AWF Gorzów Wlkp, w Hali 

Widowiskowo-Sportowej w Dąbrowie 

Górniczej, Hali Politechniki Radom-

skiej, Hali Widowiskowej w Łodzi, Hali 

Widowiskowej w Kętrzynie, Hali Widowi-

skowej „Bystrzyca” w Lublinie, w hali CSiR 

Warszawa-Ursynów. 
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„HEMET” Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 23 a, 65-001 Zielona Góra
tel. 68/ 453 05 00, fax 68/ 320 85 30

e-mail: hemet@hemetin.pl
www.hemet.zgora.pl 
www.korty.hemet-zg.info
www.sporthem.pl
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