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Firma INTERPLASTIC Roger Żółtowski to połączenie tradycji  
i doświadczeń rodzinnych z najnowocześniejszymi osiągnięciami 
techniki i technologii w produkcji. Zajmujemy się produkcją sprzętu 
sportowego z tworzyw termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
metali oraz drewna. Produkowane przez nas wyroby spełniają 
obowiązujące normy, posiadają certyfikaty uprawniające do ozna-
kowania wyrobów znakiem bezpieczeństwa B.

Ważną sferą działalności naszej firmy jest: kompleksowa obsługa  
i wyposażanie zarówno nowo budowanych jak i istniejących obiek-
tów sportowych. W roku 2010 mieliśmy swój udział w wyposażeniu 
obiektów: ERGO Arena na granicy Gdańska i Sopotu, ORLEN Are-
na w Płocku, a także kompleksu sportowego w Gniewinie (Cen-
trum pobytowe na EURO 2012). W roku 2009 mieliśmy zaszczyt 
przygotowywać Hale w Katowicach, Wrocławiu i Łodzi w niezbędny 
sprzęt do rozegrania Mistrzostw Europy Mężczyzn w koszykówce 
Eurobasket 2009 oraz Mistrzostw Europy Kobiet w siatkówce.

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem takich firm jak: 
 Exel – nordic walking
 iGoal – bramki przenośne
 Lifetime – koszykówka
 Stramatel – tablice wyników
 Trial – piłki medyczne, piłki dydaktyczne
 Unihoc i Zone – unihokej
Dystrybutorem firm: 
 FieldTurf Tarkett – sztuczna trawa
 Nova Timing – tablice wyników
 Polanik – lekkoatletyka
 Schelde Sports – koszykówka
 Senoh – siatkówka

oraz producentem sprzętu sprzedawanego pod własnymi markami 
takimi jak:
 Fooro – piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka i koszykówka
 Unibros – unihokej

W 2010 r. firma INTERPLASTIC Roger Żółtowski obchodziła 25. rocznicę 
istnienia. Jubileusz uczciliśmy – jako pierwszy w Polsce i siódmy pro-
ducent na świecie – uzyskaniem certyfikatu IHF (Międzynarodowej 
Federacji Piłki Ręcznej) na produkowane przez nas bramki do piłki 
ręcznej. Certyfikat ten jest potwierdzeniem spełnienia przez nasz 
wyrób najwyższych wymogów jakościowych określonych przez 
Międzynarodową Federację Piłki Ręcznej. Kolejne firmy, związki  
i federacje sportowe, szkoły i hurtownie dołączają do grona naszych 
usatysfakcjonowanych klientów. Ćwierć wieku wytężonej pracy nad 
podnoszeniem jakości naszych wyrobów i konsekwentne poszerza-
nie naszego asortymentu sprawiły, iż sprzęt produkowany przez firmę 
Interplastic Roger Żółtowski jest prawdziwym hitem eksportowym. 
Zapraszając Państwa do współpracy, gwarantujemy wysoką jakość 
wyrobów, służymy bogatym doświadczeniem w branży sportowej  
i profesjonalnym serwisem.
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RAMIĘ

Ramię pomiędzy szkieletem a światłem 
bramki. Wykonane ze stali cynkowanej gal-
wanicznie.

ZACZEP SIATKI

Wymienne zaczepy wykonane z nylonu 
zapewniającego trwałość i wytrzymałość 
mechaniczną oraz odporność na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV, umoż-
liwiające montaż siatki do szkieletu bramki.

ZAPINKA SIATKI

Wymienne zapinki wykonane z nylonu 
zapewniającego trwałość i wytrzymałość 
mechaniczną oraz odporność na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV, umoż-
liwiające montaż siatki do światła bramki.

ŁĄCZNIK

Spawane naroże swiatła bramki (spojenie 
poprzeczki ze słupkiem).

PROFIL ŚWIATŁA BRAMKI

Profil swiatła bramki posiadający najmniej-
sza strzałkę ugięcia z bramek dostępnych 
na rynku. 

detale techniczne

CERTYFIKATY:

→ Certyfikat bezpieczeństwa B wyrobu – bramki do piłki nożnej

→ Certyfikat bezpieczeństwa B wyrobu – siatki na bramki do piłki nożnej

→ Certyfikat bezpieczeństwa B profilu

→ Certyfikat jakości powłoki lakierniczej Qualicoat

→ Certyfikat jakości powłoki galwanicznej Qualanod

Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego 120 mm x 100 mm z wewnętrznym 
użebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom, zgodnie z normą PN-EN 748. Światło 
bramki składane, łączone aluminiowymi łącznikami. Malowane farbą proszkową w kolo-
rze aluminiowym (RAL 9006) lub białym (RAL 9003).

Szkielet bramki wykonany z rur stalowych ocynkowanych ogniowo lub aluminiowych ma-
lowanych farbą proszkową w kolorze aluminiowym (RAL 9006) lub białym (RAL 9003). 
Szkielet bramki mocowany do światła za pomocą ocynkowanych galwanicznie łączników.

W bramkach typ 2, 3, 4 ramiona boczne mocowane przegubowo do słupków aluminio-
wych i dodatkowo wsparte ramieniem o poprzeczkę aluminiową.

W dolnej części ramion bocznych uchwyty oraz śruby i talerzyki do mocowania bramek do 
parkietu – 4 szt. do bramki.
Kołki/szpilki do mocowania ramy szkieletu siatki do murawy boiska wykonane z pręta 
zbrojonego, z dokładaną obejmą, ocynkowane – 4 szt. do bramki. W komplecie wymienne 
zapinki i zaczepy do mocowania siatki do światła i szkieletu bramki.

Wyroby komplementarne:
 tuleje i pokrywy aluminiowe - do bramek typ 1 i 2
 siatki do bramek

BRAMKI O PROFILU OWALNYM

Bramki do Piłki Nożnejbramki
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BRAMKA TRENINGOWA-PRZENOŚNA TYP 4

index 101569

wymiary 7,32x2,44 m

kolor światła szary (ral 9006)

głębokość 1,20/1,50 m

szkielet bramki stalowy, cynkowany ogniowo

norma miary norma pn-en 748

jednostka miary szt.

certyfikat certyfikat bezpieczeństwa b

BRAMKA MŁODZIEŻOWA-STAŁA TYP 2

index 100500

wymiary 5,00x2,00 m

kolor światła szary (ral 9006)

głębokość 1,20/1,50 m

szkielet bramki stalowy, cynkowany ogniowo

norma miary norma pn-en 748

jednostka miary szt.

certyfikat certyfikat bezpieczeństwa b

BRAMKA MŁODZIEŻOWA-PRZENOŚNA TYP 3

index 100501

wymiary 5,00x2,00 m

kolor światła szary (ral 9006)

głębokość 1,20/1,50 m

szkielet bramki stalowy, cynkowany ogniowo

norma miary norma pn-en 748

jednostka miary szt.

certyfikat certyfikat bezpieczeństwa b

BRAMKA MŁODZIEŻOWA-PRZENOŚNA TYP 4

index 101568

wymiary 5,00x2,00 m

kolor światła szary (ral 9006)

głębokość 1,20/1,50 m

szkielet bramki stalowy, cynkowany ogniowo

norma miary norma pn-en 748

jednostka miary szt.

certyfikat certyfikat bezpieczeństwa b

index 100621 / 000151

wymiary 7,32x2,44 m

kolor światła biały (ral 9003)

szkielet bramki uchylna rama dolna: rura stalowa fi 
35mm, cynkowana ogniowo (dla obu 
bramek). odciągi:
- z rury aluminiowej fi 50 mm, lakiero-
wanej proszkowo na ral 9003 (100621)
- z rury stalowej fi 50 mm, cynkowanej 
ogniowo (000151)

norma miary norma fifa. norma pn-en 748

jednostka miary szt.

certyfikat certyfikat bezpieczeństwa b

index 104557

wymiary 7,32x2,44 m

kolor światła biały (ral 9003)

szkielet bramki uchylna rama dolna: profil aluminio-
wy 80x40 mm, lakierowana proszkowo 
odciągi: rura aluminiowa fi 50mm, la-
kierowana proszkowo na ral 9003

norma miary norma fifa. norma pn-en 748

jednostka miary szt.

certyfikat certyfikat bezpieczeństwa b

index 100514

wymiary 7,32x2,44 m

kolor światła szary (ral 9006)

głębokość 1,20/1,50 m

szkielet bramki stalowy, cynkowany ogniowo

norma miary norma pn-en 748

jednostka miary szt.

certyfikat certyfikat bezpieczeństwa b

BRAMKA TRENINGOWA PRZENOŚNA TYP 3

index 000153

wymiary 7,32x2,44 m

kolor światła szary (ral 9006)

głębokość 1,20/1,50 m

szkielet bramki stalowy, cynkowany ogniowo

norma miary norma pn-en 748

jednostka miary szt.

certyfikat certyfikat bezpieczeństwa b

Bramki do Piłki Nożnejbramki

BRAMKA PROFESJONALNA TYP 1 PRO

BRAMKA PROFESJONALNA TYP 1A / 1S

BRAMKA STAŁA TYP 2
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MINI BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ Z SIATKĄ 

Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego 80 mm x 80 mm z wewnętrznym uże-
browaniem przeciwdziałającym odkształceniom. Światło bramki spawane, malowane 
farbą proszkową w kolorze aluminiowym (RAL 9006).

Podstawa szkieletu bramki, w kształcie litery „C” wykonana z profilu aluminiowego 40  
x 80 mm lub 80 x 80 mm z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym odkształce-
niom, spawana.
Wsporniki szkieletu bramki, w kształcie litery „L” (przykręcany do narożnika światła oraz 
narożnika podstawy) wykonany z rury aluminiowej.
Szkielet bramki mocowany do światła za pomocą cynkowanych galwanicznie łączników. 
Szkielet bramki malowany farbą proszkową w kolorze aluminiowym (RAL 9006). W kom-
plecie siatka wykonana z polipropylenu (oko 100mm, linka o średnicy 3mm) oraz wy-
mienne zapinki i zaczepy do mocowania siatki do światła i szkieletu bramki.

Wyroby komplementarne:
 obciążenie bramki o wadze 50 kg, cynkowane ogniowo, z kółkiem umożliwiającym 

przetaczanie i uchwytem do prowadzenia. Posiada zaczepy umożliwiające przykrę-
cenie do podstawy szkieletu bramki.

index 101594 / 101593 

wymiary 1,20x0,80 m / 1,80x1,20 m

kolor światła szary (ral 9006)

głębokość 0,70 m

szkielet bramki aluminiowy, lakierowany proszkowo 
na kolor szary (ral 9006)

norma miary norma pn-en 749

jednostka miary szt.

certyfikat certyfikat bezpieczeństwa b

MINI BRAMKI 0,8 x 1,2 ORAZ 1,2 x 1,8

Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego 80 mm x 80 mm  
z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom, 
zgodnie z normą PN-EN 749. Światło bramki składane, łączone alumi-
niowymi łącznikami. Malowane farbą proszkową w kolorze aluminio-
wym (RAL 9006).

Szkielet bramki wykonany z rur stalowych ocynkowanych ogniowo lub 
aluminiowych malowanych farbą proszkową w kolorze aluminiowym 
(RAL 9006).  Szkielet bramki mocowany do światła za pomocą ocynko-
wanych galwanicznie łączników.
Ramiona boczne mocowane przegubowo do słupków aluminiowych 
i dodatkowo wsparte ramieniem o poprzeczkę aluminiową.

BRAMKA O PROFILU KWADRATOWYM

Bramki do Piłki Nożnejbramki

index 101825

wymiary 3,00x2,00 m

kolor światła szary (ral 9006)

głębokość 0,80/1,00 m

szkielet bramki stalowy, cynkowany ogniowo

norma miary norma pn-en 749

jednostka miary szt.

certyfikat certyfikat bezpieczeństwa b

BRAMKA O PROFILU KWADRATOWYM TYP 2

W dolnej części ramion bocznych uchwyty oraz śruby i talerzyki do 
mocowania bramek do parkietu – 4 szt. do bramki. Kołki/szpilki do 
mocowania ramy szkieletu siatki do murawy boiska wykonane z prę-
ta zbrojonego, z dokładaną obejmą, ocynkowane – 4 szt. do bramki.  
W komplecie wymienne zapinki i zaczepy do mocowania siatki do świa-
tła i szkieletu bramki.

Wyroby komplementarne:
  tuleje aluminiowe i pokrywy ze stali nierdzewnej - do bramek typ 1
  siatki do bramek
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Słupek z przewyższeniem: boczny i narożny
Słupek w kształcie litery „L”. Pion wykonany z profilu aluminiowego 
50x50x2 mm, z 2 fasolkami po obu stronach słupka, umożliwiającymi 
montaż panelu. Podstawa wykonana z profilu aluminiowego 40x60x2 
mm. Pomiędzy podstawą a pionem zastrzał z profilu aluminiowego 
40x25x2 mm. Przewyższenie wykonane z rury aluminiowej 43x1,5 
mm, wkładane do środka słupka po zainstalowaniu paneli bocznych. 
Przewyższenia boczne i narożne z dospawanym profilem aluminiowym 
45x45x2 mm (prosty odcinek dla przewyższenia bocznego i w kształcie 
litery „L” dla przewyższenia narożnego).

Bramka wejściowa szerokość 0,725 m,
Wykonana z aluminium, umożliwia wejście na boisko.

Rura pozioma nad furtą, panelem i bramką
Rura aluminiowa 35x2 mm nad furtą, panelem i bramką. Łączona na 
przewyższeniu słupka.

Zapinki siatki na jeden panel
Wymienne zapinki, które nie zmieniają w czasie użytkowania swo-
jego kształtu, umożliwiające montaż siatki do górnej części panelu. 

Zaczepy siatki przypadające na furtę wejściową oraz na panel 
i bramkę

Wymienne zaczepy, które nie zmieniają w czasie użytkowania swojego 
kształtu, umożliwiające montaż siatki do rury poziomej nad furtą wej-
ściową, panelem i bramką.

Rzepy o długości 25 cm przypadające na jeden słupek
Rzepy o długości 25 cm przypadające na jeden słupek (4 szt.), spinające 
siatkę ze słupkiem.

Obciążenie słupka
Obciążenie słupków z przewyższeniem, żeliwne o wadze około 24 kg – 
stabilizujące boisko.

Siatka na bok i front boiska
Siatka na bok i front boiska wykonana z polipropylenu o podwyższonej 
wytrzymałości. Wielkość oczka: 100 mm, średnica linki 3 mm. Moco-
wana za pomocą wymiennych zapinek do górnej części panelu oraz za 
pomocą wymiennych zaczepów do rur poziomych.

Siatka na furtę
Siatka na furtę wykonana z włókien syntetycznych np. z polipropyleno-
wego lub poliamidowego. Wielkość oczka: 45 mm, średnica linki: od 3 
mm. Mocowana za pomocą wymiennych zaczepów do rur poziomych 
oraz za pomocą rzepów do słupka z przewyższeniem.

BOISKO MOBILNE

Bramki do boiska mobilnego
Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego 80 mm x 80 mm  
z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom. 
Do zewnętrznej krawędzi słupka przyspawane 2 zaczepy umożliwiające 
montaż bramki do słupka bocznego z przewyższeniem. 
Dostępne wielkości bramek:
- 0,8 x 1,2m
- 1,0 x 1,5m
- 1,0 x 1,8m
- 1,2 x 1,8m
- 1,5 x 3,0m

Podstawa szkieletu bramki, w kształcie litery „C” wykonana z profilu 
aluminiowego 40 x 80 mm lub 80 x 80 mm z wewnętrznym użebrowa-
niem przeciwdziałającym odkształceniom, spawana.

Wsporniki szkieletu bramki, w kształcie litery „L” (przykręcany do na-
rożnika światła oraz narożnika podstawy) wykonany z rury aluminio-
wej.
Szkielet bramki mocowany do światła za pomocą cynkowanych galwa-
nicznie łączników.

W komplecie siatka wykonana z polipropylenu (oko 100mm, linka  
o średnicy 3mm) oraz wymienne zapinki i zaczepy do mocowania siatki 
do światła i szkieletu bramki.

Certyfikaty:
Certyfikat bezpieczeństwa B wyrobu – mini bramki z siatką
Certyfikat bezpieczeństwa B profilu

Obciążenie bramki 50 kg
Obciążenie bramek o wadze 50 kg, ocynkowane ogniowo, z kółkiem 
umożliwiającym przetaczanie i uchwytem do prowadzenia. Posiada 
uchwyty umożliwiające zaczepienie do podstawy szkieletu bramki.

Panel boczny
Panel boczny wykonany z płyty warstwowej, gładkiej o grubości 24 mm 
osadzonej w ramie aluminiowej. Panel o wymiarach 2010 x 1022 mm. 
W górnej części panelu rama aluminiowa z zamkiem umożliwiającym 
montaż siatki za pomocą wymiennych zapinek. Po bokach panelu 2 za-
czepy umożliwiające montaż do słupka z przewyższeniem. Powierzch-
nia panelu to doskonały nośnik reklam.

Bramki do Piłki Nożnejbramki

mobilne boisko to system multifunkcyjny zapewniający wiele możliwości wykorzystania, jako boisko stacjonarne lub też wariant tymcza-
sowy, elastycznie dopasowujący się do otoczenia. elementy boiska umożliwiają jego wykorzystanie w różnych dyscyplinach sportu: piłka 
nożna, siatkówka, siatkówka plażowa, koszykówka.
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Wytrzymała, lekka i prosta w użyciu bezpieczna bramka przenośna do 
użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
Komplet zawiera:
- bramkę z siatką (założoną) 
- pompkę (pompującą i wypompowującą powietrze)
- akcesoria do kotwienia bramki w ziemi
- torbę do transportu
- instrukcję obsługi

iGoal - BEZPIECZNA PRZENOŚNA BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ

Typy:
→ Pro -7320mm x 2440mm
→ Trening - 5000mm x 2000mm
→ Futsal – 3000mm x 2000mm
→ Mini -1830mm x 1220mm

PRO TRENING

FUTSAL MINI

INTER PUZZLE TURF

Lekkie maty w kształcie puzzli o wymiarach 1x1 m, grubości 18 mm  
i powierzchni około 1 m2. Dwuwarstwowa konstrukcja: nie-toksyczna 
pianka EVA o wysokiej gęstości (gr. 11 mm) + trawa sztuczna (gr. 7 mm) 
sprawia, iż płyty są łatwe w montażu, transporcie, magazynowaniu  
i konserwacji. W komplecie – do każdej płyty - dwa paski zamykające 
krawędzie.

Zainstalowanie puzzli na dowolnej powierzchni zajmuje nie więcej niż 
kilkanaście minut.
Dodatkową zaletą jest możliwość używania ich zarówno wewnątrz, jak 
i na obiektach otwartych (w razie namoknięcia maty szybko schną).

Talerzyki do mocowania bramek do parkietu 
(na 4 wkręty) pod śrubę M12, wykonane ze 
stali, cynkowane galwanicznie.
Śruby do mocowania bramek do talerzyków 
M12x30 z pokrętłem ogumowanym w kolorze 
szarym.
Kołki/szpilki do mocowania ramy szkiele-
tu bramki do murawy boiska wykonane  
z pręta zbrojonego, z dokładaną obejmą, 
ocynkowane ogniowo.

Wymienne zaczepy wykonane z nylonu za-
pewniającego trwałość i wytrzymałość me-
chaniczną oraz odporność na warunki atmos-
feryczne i promieniowanie UV, umożliwiające 
montaż siatki do szkieletu bramki.

Wymienne karabińczyki teflonowe wykona-
ne z nylonu zapewniającego trwałość i wy-
trzymałość mechaniczną oraz odporność na 
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, 
umożliwiające montaż siatki do linki.

Obciążenie bramek o wadze 
50 kg, ocynkowane ogniowo,  
z kółkiem umożliwiającym 
przetaczanie i uchwytem do 
prowadzenia. Posiada uchwyty 
umożliwiające zaczepienie do 
podstawy szkieletu bramki.

Bramki do Piłki Nożnejakcesoria do bramek

002578

002571

100581

101195

100428

101232

101196

ZAPINKI SIATKI

OBCIĄŻENIE DO BRAMKITULEJA Z POKRYWĄ DO PROFILU 80x80MM TULEJA Z POKRYWĄ DO PROFILU 120x100MM 

ZACZEPY SIATKI

KARABIŃCZYKI TEFLONOWE

TALERZYKI + ŚRUBY DO TALERZYKÓW + SZPILKI GRUNTOWE Z DOKŁADANĄ OBEJMĄ

Wymienne zapinki wykonane z nylonu za-
pewniającego trwałość i wytrzymałość me-
chaniczną oraz odporność na warunki atmos-
feryczne i promieniowanie UV, umożliwiające 
montaż siatki do światła bramki

Tuleja aluminiowa 
z regulowaną głę-
bokością (335 mm 
– hale sportowe do 
350 mm – boiska 
zewnętrzne). Po-
krywa tulei ze stali 
nierdzewnej.

Tuleja aluminiowa 
o głębokości 500 
mm z pokrywą alu-
miniową.

 pokrywa      101433  pokrywa      103460

tuleja        103710 tuleja        102674
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SZTUCZNY MUR PIŁKARSKI

Akcesoria Treningowe

WÓZEK NA 5 MANEKINÓW MANEKIN 1.80 m MANEKIN 1.60 m

002527

001166 001165

Wykonany z profilu stalowego 40x50,  
o długość całkowitej 3000 z demontowalną 
rączką umożliwiająca przestawianie muru, 
zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez 
cynkowanie ogniowe. Wózek umożliwia 
używanie manekina na sztucznej na-
wierzchni. Certyfikat bezpieczeństwa B.

Manekin o wysokości 1800 mm i szeroko-
ści 535 mm, wykonanych z pręta stalowego 
o średnicy 10 mm, zabezpieczonych anty-
korozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe,  
z koszulką wykonaną z PCV w kolorze żół-
tym. Certyfikat bezpieczeństwa B.

Manekin o wysokości 1600 mm i szeroko-
ści 535 mm, wykonanych z pręta stalowe-
go o średnicy 10 mm, zabezpieczonych an-
tykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe,  
z koszulką wykonaną z PCV w kolorze czer-
wonym. Certyfikat bezpieczeństwa B.

STOJAK NA MENEKINA POJEDYNCZYWÓZEK NA MENEKINA POJEDYNCZY

002282002538

Stojak na jednego manekina wykonany  
z profili stalowych zabezpieczonych anty-
korozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. 
Stojak umożliwia używanie manekina na 
sztucznej nawierzchni. Certyfikat bezpie-
czeństwa B.

MANEKINY W DOLNEJ CZĘŚCI ZAKOŃCZONE 

SĄ SZPILKAMI, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ WBI-

CIE ICH W NAWIERZCHNIĘ NATURALNĄ.

Wózek na jednego manekina wykonany  
z profili stalowych zabezpieczonych anty-
korozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. 
Wózek umożliwia używanie manekina na 
sztucznej nawierzchni. Certyfikat bezpie-
czeństwa B.

SYSTEM PIŁKOCHWYTÓW

słupy piłkochwytu o wysokości:
→ 5,0m; 6,0m; 6,5m od poziomu gruntu, wykonane z profilu alumi-

niowego 100x120mm z wewnętrznym użebrowaniem przeciw-
działającym odkształceniom, zgodnie z normą PN-EN 748, monto-
wane w rozstawie 5m, w tulei aluminiowej;

→ 4,0m; 5,0m; od poziomu gruntu, wykonane z profilu aluminiowe-
go 80x80mm z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym 
odkształceniom, zgodnie z normą PN-EN 749,montowane w roz-
stawie 5m, w tulei aluminiowej;

→ 4,0m; 5,0m; od poziomu gruntu, wykonane z profilu stalowego 
80x80mm, zgodnie z normą PN-EN 749, montowane w rozstawie 
5m, w tulei aluminiowej;

Pomiędzy słupami zewnętrznymi wzmocnienia (zastrzały) z profi-
lu aluminiowego poziome lub skośne, 2 szt. na jeden piłkochwyt, 
wsparte na łącznikach (4 szt. na jeden piłkochwyt).
Słupy malowane farbą proszkową – kolor do uzgodnienia: biały (RAL 
9003), czerwony (RAL 3020), niebieski (RAL 5010), szary (RAL 9006), 
zielony (RAL 6029) lub żółty (RAL 1021).

Bramki do Piłki Nożnejpiłkochwyty / akcesoria treningowe

Siatka piłkochwytu 
Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości z lamówką na 
krawędziach oraz wzmocnieniami co 5m w pionie.
Siatka mocowana górą i dołem za pomocą karabińczyków teflonowych 
do linki stalowej ocynkowanej, zakończonej obustronnie kauszą i śrubą 
rzymską, rozpiętej na słupach krańcowych (w słupach środkowych – 
przelotki) oraz za pomocą zapinek do słupów piłkochwytu (4 szt. na 
1mb).

Do uzgodnienia:
 kolor siatki: biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony lub żółty
 grubość linki: 3,0mm lub 4,0mm lub 5,0mm
 wielkość oczka: 100x100mm lub 120x120mm

słupy dostępne w kolorach

siatki dostępne w kolorach
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urządzenie do treningu - nożycowa
Ramę siatkową stanowi rama o kształcie kwadratu o wymiarach 
1300 x 1300mm z naciągniętą siatką polipropylenową w kolorze 
niebieskim, o oczku 40 mm.
Kąt nachylenia ramy jest ustalany przy pomocy symetrycznie roz-
mieszczonych dźwigni grzebieniowych, w zakresie 15o, 20o, 35o  
i 45o +/-20o. Konstrukcja ramy i ramion wykonana jest z rur sta-
lowych o średnicy 35 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie farba 
proszkową w kolorze niebieskim (RAL 5010). Certyfikat bezpie-
czeństwa B.

RAMA SIATKOWA

urządzenie do treningu - teleskopowa
Ramę siatkową stanowi rama o kształcie 
kwadratu o wymiarach 1300 x 1300mm 
z naciągniętą siatką polipropylenową  
w kolorze niebieskim, o oczku 40 mm.
Kąt nachylenia ramy jest ustalany przy po-
mocy łącznika teleskopowego, w zakresie 
45o, 60o, i 75o +/-20o.Konstrukcja ramy  
i podstawy wykonana jest z rur stalowych 
o średnicy 35 mm, zabezpieczonych an-
tykorozyjnie farbą proszkową w kolorze 
niebieskim (RAL 5010). Certyfikat bezpie-
czeństwa B.

RAMA SIATKOWA

001898

001910

Maszt i poprzeczka szubienicy wykonane z profilu aluminiowego.
W komplecie piłki nożne rozmiar 4 lub 5 z zaczepem. Certyfikat bezpieczeństwa B. 

SZUBIENICA PIŁKARSKA

szubienica przenośna (z podstawą)       002330

szubienica stała (tulejowana)       002329

001898

przyrząd do treningu bramkarskiego

Ścianka z półkulami o wymiarach 1300x2000mm, wykonana z laminatu 
poliestrowego.
Wózek 4 kołowy (2 koła stałe + 2 skrętne z hamulcem) wykonany ze 
stali, cynkowany ogniowo, z dokładanym obciążeniem (2 x 25 kg). 
Certyfikat bezpieczeństwa B.

TRENAŻER BRAMKARSKI 

002436

akcesoria treningowe

Sanie do treningu piłkarskiego, wykonane ze stalowych profili za-
bezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Sanie 
posiadają możliwość dokładania obciążeń żeliwnych z tuleją 30mm. 
Certyfikat bezpieczeństwa B.

SANIE

002087

Drabinka koordynacyjna składa się z 13 szczebli z rur-
ki polietylenowej o średnicy 25 mm i długości 600 
mm, połączonych trwale taśmą. Rozstaw szczebli 600 
mm, długość drabinki po rozłożeniu 7,8 m. Po bo-
kach drabinka posiada po 2 odczepy z taśmy o długo-
ści 300 mm. Na swoich końcach oraz na odczepach 
drabinka posiada zaczepy/klamry pozwalające na do-
wolną konfigurację/połączenie kilku drabinek wzdłuż  
i wszerz. W komplecie torba do przenoszenia i składowa-
nia. Certyfikat bezpieczeństwa B.

Zestaw składa się z:
 uniwersalnych słupków wykonanych z rur aluminiowych, składanych tele-

skopowo, mocowanych do podłoża za pomocą linek odciągających i zacze-
pów; zakres regulacji wysokości: 1060, 1550, 2015, 2035, 2024, 2430 mm

 linek odciągowych z zaczepami do mocowania
 siatki do siatkówki o wymiarach 9,5x1m
 linii do wyznaczania pola gry
 torby do przenoszenia i składowania
Certyfikat bezpieczeństwa B.

TENIS NOŻNY / SIATKONOGADRABINKA KOORDYNACYJNA W TORBIE

101413

00245
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TYCZKA SLALOMOWA 1200MM/CHORĄ-
GIEWKA BOISKOWA 1500MM ZE SZPIL-
KĄ, UCHYLNA

TYCZKA SLALOMOWA 1200MM Z POD-
STAWĄ GUMOWĄ (LEKKĄ LUB CIĘŻKĄ) CHORĄGIEWKA BOISKOWA 1500MM

Rura tyczki o średnicy 25 mm wykonana  
z poliwęglanu (kolor żółty lub czerwony) za-
kończona od góry zaślepką. Szpilka uchylna 
ze sprężyną, wykonana ze stali, cynkowana 
galwanicznie. Certyfikat bezpieczeństwa B.
Typy:
→ tyczka slalomowa (poliwęglan) ze 

szpilką uchylną 120 cm  

→ chorągiewka narożna z poliwęglanu, 
fi 25 mm, wysokość 150 cm, ze szpilką 
uchylną  

→ tuleja chorągiewki narożnej z poliwę-
glanu fi 25 mm   

Rura tyczki o średnicy 25 mm wykonana 
z poliwęglanu (kolor żółty i czerwony) 
lub polietylenu (kolor żółty, czerwony, 
zielony, niebieski), zakończona od góry 
zaślepką. Podstawa do tyczki o średnicy 
235 mm, wykonana z czarnej gumy.  
Certyfikat bezpieczeństwa B. 
Typy:
→ tyczka slalomowa (polietylen) 

z podstawą gumową lekką  
002466

→ tyczka slalomowa (poliwęglan) 
z podstawą gumową lekką, 
kolor czerwony 002465

→ tyczka slalomowa (poliwęglan) 
z podstawą gumową lekką, 
kolor żółty         102128

→ tyczka slalomowa (poliwęglan) 
z podstawą gumową ciężką, 
kolor czerwony 102001

→ tyczka slalomowa (poliwęglan) 
z podstawą gumową ciężką, 
kolor żółty       102350

Rura chorągiewki o średnicy 50 
mm i długości 1660 mm, wykonana  
z poliwęglanu (kolor żółty), zakończona od 
góry zaślepką, mocowana w tulei. Certy-
fikat bezpieczeństwa B. 
Typy:
→ chorągiewka narożna stała  

→ chorągiewka narożna uchylna  

→ tuleja chorągiewki narożnej fi 50 mm, 
standard, wykonana z aluminium  

→ pokrywa tulei chorągiewki narożnej 
fi 50 mm, standard, wykonana z alu-
minium  

→ tuleja chorągiewki narożnej fi 50 
mm, profesjonalna, zespolona  
z pokrywą; posiada wewnętrzną 
kieszeń na pokrywę; wykonana ze 
stali, cynkowana ogniowo             

000185

002463

002466

100209

102678

102679

102680

100208

002465

102128

102001

102350

002455

Wykonany z rurki aluminiowej anodowanej o średnicy 18 i 22mm. 
Konstrukcja składana, wysokość regulowana w zależności od po-
trzeb, z samoczynnym powrotem do pozycji stojącej. Ochrona gór-
nej poprzeczki płotka materiałem syntetycznym, zabezpieczającym 
przed ewentualną kontuzją. Certyfikat bezpieczeństwa B.

Typy:
→ mini – 5 poziomów wysokości (400-450-500-550-600mm), 

szerokość 780mm, podstawa 303mm, waga 1,5kg

→ midi - 7 poziomów wysokości (550-600-650-700-750-800-
840mm), szerokość 820mm, podstawa 433mm, waga 2,0kg

→ maxi - 7 poziomów wysokości (660-710-760-840-910-980-
1060mm), szerokość 850mm, podstawa 513mm, waga 2,4kg

akcesoria treningowe

PŁOTEK TRENINGOWY STAŁY

PŁOTEK TRENINGOWY SAMOWSTAJĄCY 

PACHOŁEK / WYZNACZNIK

001699

001698

001700

001695

001694

001693

00247

Płotek wykonany z rurki stalowej o średnicy 25 mm, zabezpiec-
zonej antykorozyjnie farba proszkową w kolorze białym (RAL 
9003). Końce rurek zabezpieczone zaślepką z tworzywa. Certyfikat 
bezpieczeństwa B.
typy:
→ wysokość 120 mm, szerokość 1000 mm, głębokość 400 mm 

→ wysokość 210 mm, szerokość 1000 mm, głębokość 400 mm

→ wysokość 300 mm, szerokość 1000 mm, głębokość 400 mm

Pachołek wykonany z tworzywa sztucznego (polietylen miękki).  
W górnej części otwory odpowietrzające. Certyfikat bezpieczeństwa B.

Dostępne wysokości:
→ 37 cm – kolor żółty  101390
→ 37 cm – kolor czerwony  102189
→ 26 cm – kolor żółty   101489
→ 26 cm – kolor czerwony 101488

→ 6 cm – kolor zielony   102255
→ 6 cm – kolor żółty  102256
→ 6 cm – kolor niebieski   102257
→ 6 cm – kolor czerwony   101391

Wyroby komplementarne:
Uchwyt do przenoszenia 48 pachołków 6 cm, wykonany z pręta ze stali nierdzewnej
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WÓZEK DO KREDOWANIA LINII BOISK WÓZEK DO MALOWANIA LINII BOISK

TABLICA WYNIKÓW GOAL!8000 TABLICA WYNIKÓW GOAL!4000

Pojemność zbiornika 45 l., szerokość kredowania 100 
mm. Wykonany ze stali, malowany proszkowo na kolor 
granatowy (RAL 5010). Wysokość kierownicy regulo-
wana w zakresie od 800-1000 mm. Koła gumowe pom-
powane z tyłu, gumowe pełne z przodu. Waga wózka: 
18 kg.

Elektroniczna tablica wyników do piłki nożej i rugby. Wy-
świetlanie zegaru meczu oraz wyniki, widoczność 90m. 
Tablica zewnętrzna, możliwość regulacji jasności. Oprogra-
mowanie wielojęzyczne - sterowanie radiowe. Wymiary 
1300x800x60mm.

Elektroniczna tablica wyników do piłki nożej i rugby. Wyświe-
tlanie wyniku, widoczność 90m. Tablica zewnętrzna, możli-
wość regulacji jasności. Oprogramowanie wielojęzyczne - 
sterowanie radiowe. Wymiary 1300x500x60mm.

Pojemność zbiorników 10 l., szerokość malowania re-
gulowana w zakresie od 70 do 125 mm. Wykonany ze 
stali, malowany proszkowo na kolor granatowy (RAL 
5010). Wysokość kierownicy regulowana w zakresie 
od 700-1000 mm. Koła gumowe pompowane. Waga 
wózka: 18 kg.

Profesjonalna ławka dla zawodników 
rezerwowych dla 2, 4, 8, 12, lub 16 za-
wodników.
Konstrukcja stalowa skręcana, cynko-
wana ogniowo i lakierowana prosz-
kowo. Zadaszenie i boki wykonane  
z poliwęglanu 4mm (nie z plexi). Wy-
kończenie elementów ze stali nie-
rdzewnej. Koła skrętne z hamulcem, 
demontowalne. 

Dostępne opcje:
 fotele tapicerowane z zagłówkiem 

(możliwość haftu logo na zagłówku)
 siedzisko z tworzywa sztucznego.

Tunel wyjściowy “szatnia-boisko”. Zapewnia bez-
pieczeństwo zawodnikom w drodze z szatni na bo-
isko. Lekka aluminiowa konstrukcja na kołach oraz 
harmonijkowy system umożliwia szybkie składanie 
i rozkładanie. Wymiary: szer. 2,3m x wys. 2,4m, dłu-
gość min. 3m, max. 35m; Pokrycie PVC, kolor do 
uzgodnienia.

akcesoria treningowe

ŁAWKA REZERWOWYCH ŁAWKA REZERWOWYCH BASIC

TUNEL TELESKOPOWY

Konstrukcja z profili stalowych cynkowanych ognio-
wo lub aluminiowych malowanych proszkowo na do-
wolny kolor z palety RAL. 
Pokrycie z płyt z poliwęglanu komorowego lub litego 
(bezbarwny / brązowy) z wykończeniami aluminio-
wymi. 
Plastikowe siedziska indywidualne lub ławka z listew 
drewnianych. 
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NARZUTKA TRENINGOWA

KOMPLET PIŁKARSKI

odzież

24 25

Koszulka + spodenki. 
100% poliester.
Kolory: biały, czarny, niebieski, czerwo-
ny, granatowy. Inne kolory wg zamówie-
nia.

100% poliester.
Kolory: żółty, pomarańczowy. Inne kolory 
wg zamówienia.

GETRY PIŁKARSKIE

Kolory: biały, czarny, niebieski, czerwony, 
granatowy.

104522

102305

czarne       104538

niebieskie      104540

czerwone     104539

granatowe     104541

białe       104455

junior roz.38-41

czarne       104534

niebieskie      104535

czerwone     104536

granatowe     104537

białe       102202

senior roz.42-44

K
Koszykówka



koszykówka wewnętrzna

26 27

Konstrukcja uchylna umożliwia złożenie tablicy na ścianę poprzez jej 
ręczne podciągnięcie za pomocą specjalnego uchwytu. Wykonana  
z profili stalowych zamkniętych (malowanych lakierem proszkowym na 
dowolny kolor z palety RAL). Mocowana do konstrukcji nośnej obiektu 
(ściany lub słupa). Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów i roz-
miarów tablic przy odległości czoła tablicy od ściany do 250 cm.
Konstrukcja jest wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270 i posiada Certy-
fikat bezpieczeństwa B.

Wykonana z profili stalowych zamkniętych (malowanych lakierem prosz-
kowym na dowolny kolor z palety RAL).Mocowana do konstrukcji nośnej 
obiektu (ściany lub słupa). Przeznaczona do mocowania wszystkich ro-
dzajów tablic i rozmiarów przy odległości czoła tablicy od ściany do 200 
cm.
Konstrukcja jest wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270 i posiada Cer-
tyfikat bezpieczeństwa B.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

Projektował

Sprawdził

Zatwierdził

Skala FormatRewizja Arkusz Numerrysunku Masa

Nazwaproduktu

NazwadetaluG.Witkowski

J.Neumann

R.śółtowski

A3 1/1 Katalog

Rzuty

Koszykówkastała1,2mSopot



20091021

MaksymalnywysięgLjestuzaleŜnionyodrodzajuściany.Wprzypadkuściany
ŜelbetonwejzalecanymaksymalnywysięgkoszykówkistałejtoLmax=2,5m.Gdy
wysięgL>2,5mnaleŜystosowaćodciągigórne.Wniektórychścianachwykonanych
zblokówYtong,cegiełperforowanychitp.,naleŜystosowaćodciągiprzymniejszych
wysięgach.
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UWAGA:
1.Sposóbskładaniakoszykówkiuchylnejt.jnalewą/prawąstronęnaleŜyustalić
przedmontaŜem,najlepiejwoferciehandlowej.
2.MaksymalnywysięgLjestuzaleŜnionyodrodzajuściany.Wprzypadkuściany
ŜelbetonwejzalecanymaksymalnywysięgkoszykówkistałejtoLmax=2,5m.Gdy
wysięgL>2,5mnaleŜystosowaćodciągigórne.Wniektórychścianachwykonanych
zblokówYtong,cegiełperforowanychitp.,naleŜystosowaćodciągiprzy
mniejszychwysięgach.

Koszykówkauchylnaskładananaprawąstronę

KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI STAŁA

KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI UCHYLNA

Konstrukcja podwieszana tablic z napędem elektrycznym mocowa-
na jest do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej. Przeznaczona 
jest do stosowania w halach sportowych o długości powyżej 36,0 
m i wysokości dolnej powierzchni stropu do 10,0 m. Wykonana jest  
z profili stalowych zamkniętych (malowanych proszkowo na dowol-
ny kolor z palety RAL) co gwarantuje pełną stabilność poszczegól-
nych elementów przy działaniu występujących obciążeń. Konstruk-
cja mocująca tablicę jest opuszczana i podnoszona za pomocą linek 
stalowych nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 
230V. Po opuszczeniu tablica układa się w pozycji pionowej (wy-

KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI PODSTROPOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

sokość obręczy w stosunku do podłoża: 3,05 m (lub w zakresie 2,60-
3,05 m przy zastosowaniu mechanizmu regulacji wysokości tablicy). 
Sterowanie silnikami odbywa się za pomocą przycisków sterowniczych 
umieszczonych w kasetach lub zdalnie (bezprzewodowo) za pomocą pi-
lota. Ciężar jednej konstrukcji opuszczanej wraz z tablicą wynosi około 
250 kg (bez konstrukcji adaptacyjnej). W zależności od konstrukcji hali 
sportowej możliwe jest składanie tablicy w przód lub w tył.
Konstrukcja jest wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270 i posiada Cer-
tyfikat bezpieczeństwa B.
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Zatwierdzony i rekomendowany przez FIBA. Dostarczany z systemem 
kotwienia do podłogi. Wzmocniona ramą stalową tablica z hartowa-
nego szkła z obręczą uchylną Pro Strength. Z cokołami podłogowymi  
i szpilami pozycjonującymi. Każdy zestaw SAM 325 ma 6 stacjonar-
nych (tylnich) i 2 (przednie) obrotowe kółka dla ochrony podłogi i roz-
kładu obciążenia. Standardowy kolor osłon to niebieski, inne kolory 
dostępne za dopłatą (czerwony, czarny, zielony).

Dodatki opcjonalne:
 Wózek obciążeniowy przymocowywany do tyłu ramy podstawy. 

Ciężar 300kg na 4 kółkach Ø 200 x 50mm. Idealne rozwiązanie w 
miejscach, gdzie nie można zakotwić do podłogi. Zwiększa długość 
ramy podstawy o 40cm. Artykuł: S6.S0570 

 Dodatkowa sprężyna wbudowana w Sama dla wyrównania ciężaru 
zegara. Artykuł: S6.S0572

KONSTRUKCJA NAJAZDOWA: SAM 325

101977

 Dodatek do wykonania kosza najazdowego SAM 325 w niskiej wersji 
składowania (wysokość podczas przechowywania 210cm). Zawiera 
dodatkową sprężynę gazową wspomagającą pierwsze podniesienie. 
Artykuł: S6.S0579 

 DSF — dodatek do wykonania kosza najazdowego SAM/Clubmaster 
z mechanizmem montażu w jednym kroku DSF® zamiast blokowania 
cokołów podłogowych. Artykuł: S6.S8000 

 Podwójne koła obrotowe — pod przodem ramy podstawy zamiast 
kół pojedynczych dla jednego kosza najazdowego SAM 245 lub SAM 
325. Artykuł: S6.S0571 

 Krótsza rama podstawy — w przypadku niewystarczającej po-
wierzchni, dostępne są ramy podstawy krótsze o max. 30cm.

 Podnośnik — obsługa ręczna Artykuł: S6.S0574

pełen obwód rurowej ramy stalowej 
chroni tablicę przed napięciami.

wysięg 325cm spełnia wymagane 
normy bezpieczeństwa dla rozgry-
wek międzynarodowych.

nowoczesny balast zespolony z zesta-
wem wyklucza konieczność instalacji 

dodatkowego obciążenia.

osłona zestawu o grubości 20 cm

tylne zakotwiczenie w standardzie

Wszystkie cechy SAM-a 325 przeniesione na dłuższą ramę podstawy 
z dodatkowym krzyżakiem stabilizującym w podstawie i opatento-
wanym systemem rozkładania w jednym kroku DSF (Dynamic Sub 
Frame). 
Rama stalowa chroni tablicę przed napięciami.

Standardowo w Super SAM’ach opatentowany system Dynamic Sub 
Frame® (DSF) dla doskonałej równowagi. DSF firmy Schelde auto-
matycznie pozycjonuje zestawy na odpowiedniej wysokości do gry 
i rozkłada ciężar poprzez ramy w kształcie litery U. Inne systemy 
wymagają czasochłonnych procedur poziomowania przy pomocy 
stopek w podeście, które skupiają ciężar na znacznie mniejszych po-
wierzchniach. To często skutkuje wibracjami, rozluźnieniem i ciągłym 
regulowaniem, co może być szczególnie trudne na podłogach synte-
tycznych i mobilnych. 

Dodatki opcjonalne:
 Dodatkowa sprężyna wbudowana w (Super) Sama dla wyrów-

nania ciężaru pomiaru 24 sek. Artykuł: S6.S0572

koszykówka wewnętrzna

KONSTRUKCJA NAJAZDOWA: SUPER SAM

101946

pełen obwód rurowej ramy stalowej 
chroni tablicę przed napięciami.

180o obręcz uchylna pro action 
na wszystkich super sam’ach.

wysięg 325cm spełnia wymagane 
normy bezpieczeństwa dla rozgry-
wek międzynarodowych.

wzmocniona rama – wytrzymałe 
potrójne ramiona wspierające  

i krzyżaki dodają siły i trwałości.

nowoczesny balast zespolony z zesta-
wem wyklucza konieczność instalacji 

dodatkowego obciążenia.

osłona zestawu o grubości 20 cm

tylne zakotwiczenie w standardzie

podwójne kółka skrętne z przodu  
i trzy kółka z tyłu wspomagają 

mobilność i minimalizują nacisk 
na powierzchnie podłóg; dla 

podłóg syntetycznych dostępne 
specjalne rolki. 
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OBRĘCZ PRO ACTION 180O DUNK RING

OBRĘCZ SKŁADANA PRO STRENGTH

TABLICA ZE SZKŁA HARTOWANEGO 180 x 105 CM

NIEPLĄCZĄCA SIĘ PROFESJONALNA SIATKA

Wykonana z białego nylonu, 12-zaczepowa, 5 węzłowa o długości 
45 cm. Artykuł: S6.2031

Opatentowana obręcz, zatwierdzona przez FIBA I NCAA do rozgry-
wek na najwyższym szczeblu. Obręcz posiada system „positive loc-
king mechanism” umożliwiający łamanie obręczy w 3 kierunkach.  
Artykuł: S6.S2025

Zatwierdzona przez FIBA do rozgrywek na najwyższym szczeblu. Solidna obręcz stalowa, 
w pełni zabudowana sprężyna odlewana z systemem zatrzaskowym. Bez śrub lub skom-
plikowanych wiązań, które mogą się zużyć i spowodować nierówne ułożenie obręczy. 
Regulowana siła łamania, fabrycznie ustawiona zgodnie z przepisami FIBA.
Bezhaczykowy system mocowania siatki dla maksymalnego bezpieczeństwa zawodni-
ków. Układ otworów do mocowania 127 x 104mm. Zaprojektowana do bezpośredniego 
montażu na wyczynowej tablicy szklanej Schelde (S6.S2000). Artykuł: S6.S2026

12mm hartowane szkło osadzone w białej emaliowanej stalowej ra-
mie. Oficjalny model FIBA z otworem do mocowania obręczy.
Silna płytka do montażu obręczy jest integralną częścią ramy. Zapro-
jektowana w celu „montażu bezpośredniego” na wysięgniku kosza 
najazdowego. Brak kontaktu między obręczą a szkłem: tzw. „bezsz-
kłowy montaż obręczy”. Patent nr 6053826.
Artykuł: S6.S2000

KONSTRUKCJA NAJAZDOWA: CLUBMASTER 225

Dodatki opcjonalne 
 Zestaw 2 osłon bocznych na podstawę ramy jednego Clubmastera. 

Artykuł: S6.S0440
 Dodatek do wykonania kosza najazdowego SAM/Clubmaster z me-

chanizmem montażu w jednym kroku DSF® zamiast blokowania co-
kołów podłogowych. Za sztukę. Artykuł: S6.S8000

 Specjalny kolor okładziny do kosza najazdowego Clubmaster. Do wy-
boru: zielony, czarny, czerwony. Za sztukę. Artykuł: S6.S1101

 Dodatek do podwójnych kół obrotowych (z przodu podstawy ramy) 
zamiast kół pojedynczych dla jednego kosza najazdowego SAM 245 
lub SAM 325 lub Clubmaster. Artykuł: S6.S0571

 Dodatek do podwójnych kół tylnich do Clubmastera. Za sztukę. Ar-
tykuł: S6.S0573

 Osłona wysięgu — osłona wysięgu widoczna na zdjęciu jest opcjo-
nalna. Artykuł: S6.50430

 Osłony boczne widoczne na zdjęciu są opcjonalne. Artykuł: S6.S0440

Clubmaster jest świetną alternatywą na boiska główne dla klubów, 
uniwersytetów i lig rekreacyjnych na wszystkich szczeblach. Jedyny 
tej wielkości zestaw na rynku, w którym używa się tej samej wielkości 
ramienia głównego co w zestawie wyczynowym; Clubmaster jest tak 
silny, że może on utrzymać tablicę szklaną i uchylną obręcz klasy wyczy-
nowej na odległość pełnych 225cm od przodu podstawy. 
Dostarczany z systemem kotwiczenia do podłogi. Tablica z hartowane-
go szkła z osłoną dolnej krawędzi tablicy. 
Obręcz uchylna Pro Strength. Artykuł: S6.S0406

koszykówka wewnętrzna

tablica z hartowanego szkła w 
ramie i obręcz „dunk ring”

standardowy kolor obicia ramy 
to niebieski, inne kolory dostępne 
za dopłatą – patrz S6.S1101

pozycja przechowywania
 łatwe manewrowanie

osłona górnej części wysięgu wi-
doczna na zdjęciu jest opcjonalna.  

artykuł: s6.50430

boczna osłona widoczna na zdjęciu 
jest opcjonalna. artykuł: S6.0440

tylne zakotwiczenie 
w standardzie

bezstopniowa regulacja wysoko-
ści dla gry młodzieżowej

wyczynowy wysięg 
 o długości 225 cm
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KOSZYKÓWKA ZEWNĘTRZNA DWUSŁUPOWA

Zestaw do koszykówki dwusłupowy wykonany z profili stalowych, 
zamkniętych, kwadratowych o wymiarach 100x100 mm zabezpie-
czonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Stojak do koszykówki posiada regulacje wysokości w zakresie 260-
305 cm.
Dostępne wysięgi: 1,20; 1,40; 1,65; 2,00 oraz 2,20 m.
Zestaw daje możliwość zamocowania tablicy do koszykówki epoksy-
dowej (laminowanej) na ramie metalowej o wymiarach 180x105 cm.
Słupy mocowane są w stalowych tulejach osadzonych w podłożu bo-
iska. Zestaw nie zawiera 2 tulei z pokrywą, obręczy i siatki.

Konstrukcja jest wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270 i posiada 
Certyfikat bezpieczeństwa B. 

Wyroby komplementarne:
 tuleja z pokrywą stalowa, cynkowana ogniowo
 obręcz do koszykówki
 siatka do obręczy
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KOSZYKÓWKA ZEWNĘTRZNA JEDNOSŁUPOWA

Zestaw do koszykówki jednosłupowy wykonany z profilu stalowego, 
zamkniętego, kwadratowego o wymiarach 120x120 mm zabezpieczo-
nego antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Stojak do koszykówki posiada regulacje wysokości w zakresie 260-
305 cm. 
Dostępne wysięgi: 1,20; 1,40; 1,65 oraz 2,00 m.
Zestaw daje możliwość zamocowania tablicy do koszykówki epoksy-
dowej (laminowanej) na ramie metalowej bądź stalowej kratownicy 
ocynkowanej ogniowo o wymiarach 120x90 cm lub 180x105 cm. Słup 
mocowany jest w stalowej tulei osadzonej w podłożu boiska. Zestaw 
nie zawiera tulei z pokrywą, obręczy i siatki.
Konstrukcja jest wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270 i posiada 
Certyfikat bezpieczeństwa B.

Wyroby komplementarne:
 tuleja z pokrywą stalowa, cynkowana ogniowo
 obręcz do koszykówki
 siatka do obręczy
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koszykówka zewnętrzna
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OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI UCHYLNA NA SPRĘŻYNACH

OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI STAŁA WZMOCNIONA

OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI STAŁA WZMOCNIONA CYNKOWANA OGNIOWO

Obręcz do koszykówki stała, wzmocniona (zastosowanie blach o grubości 5 mm zapewnia jej 
wysoką odporność na uszkodzenia), malowana proszkowo na kolor czerwony.
Obręcz przeznaczona jest do stosowania w obiektach zamkniętych.
Obręcz jest wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270 i posiada Certyfikat bezpieczeństwa B.

Obręcz do koszykówki stała, wzmocniona (zastosowanie blach o grubości 5 mm zapewnia jej 
wysoką odporność na uszkodzenia), cynkowana ogniowo w komplecie z siatką łańcuchową.
Obręcz przeznaczona jest do stosowania w obiektach otwartych (zewnętrznych).
Obręcz jest wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270 i posiada Certyfikat bezpieczeństwa B.

Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna na sprężynach. Zabezpieczona antykorozyjnie 
poprzez cynkowanie galwaniczne i lakierowanie proszkowe na kolor czerwony. W celu zwięk-
szenia bezpieczeństwa obręczy zastosowano bezhakowy system mocowania siatki (za pomocą 
pręta i tulejek) oraz w pełni zamknięty mechanizm uchylny.
Obręcz można stosować zarówno w obiektach zamkniętych jak i otwartych (zewnętrznych).
Obręcz jest wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270 i posiada Certyfikat bezpieczeństwa B.

tablice & obręcze

Wykonana ze szkła akrylowego o gru-
bości 10 mm tablica do koszykówki  
o wymiarach 120x90 lub 180x105 cm, 
dostępna na ramie metalowej (malowa-
nej proszkowo na dowolny kolor z pa-
lety RAL). Przeznaczona jest zarówno 
do użytku w obiektach zamkniętych jak  
i otwartych (zewnętrznych).
Tablica jest wykonana zgodnie z normą PN-
EN 1270 i posiada Certyfikat bezpieczeń-
stwa B.

Epoksydowa (lamowana) tablica do 
koszykówki o wymiarach 120x90 lub 
180x105 cm, dostępna na ramie me-
talowej (cynkowanej ogniowo lub ma-
lowanej proszkowo na dowolny kolor  
z palety RAL). Przeznaczona jest zarówno 
do użytku w obiektach zamkniętych jak  
i otwartych (zewnętrznych).
Tablica  jest wykonana zgodnie z normą PN-
EN 1270 i posiada Certyfikat bezpieczeń-
stwa B.

Wandaloodporna, wykonana w całości ze 
stali tablica do koszykówki o wymiarach 
120x90 lub 180x105 cm, zabezpieczona an-
tykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe.
Przeznaczona jest do użytku na otwartych 
(zewnętrznych) obiektach.
Tablica  jest wykonana zgodnie z normą PN-
EN 1270 i posiada Certyfikat bezpieczeń-
stwa B.

TABLICA DO KOSZYKÓWKI ZE SZKŁA 
AKRYLOWEGO

TABLICA DO KOSZYKÓWKI  
EPOKSYDOWA (LAMINOWANA)

TABLICA DO KOSZYKÓWKI STALOWA  
(GRETINGOWA)

001278

001277

003291

R



CERTYFIKATY:

→ Certyfikat IHF

→ Certyfikat bezpieczeństwa B

→ Bramki wykonane zgodnie z normą PN-EN 749

→ Certyfikat jakości powłoki lakierniczej Qualicoat

→ Certyfikat jakości powłoki galwanicznej Qualanod

BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ (3,0x2,0 m) - TYP 1.

Bramka montowana w tulejach. Wyroby kom-
plementarne do jednej bramki:
→ tuleja – 2 szt.
→ pokrywa tulei (boisko zewnętrzne) lub 

rama podłogowa z deklem (hala sporto-
wa) – 2 szt.

1310

1000

800

1000

elementy kotwiące

zapinki zaczepy

BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ (3,0X2,0 m) - TYP 2.

Bramka montowana do podłoża za pomocą 
kołków z dokładaną obejmą lub pokręteł ogu-
mowanych do talerzyków:
W komplecie z jedną bramką:
→ 4 cynkowane talerzyki
→ 4 ogumowane pokrętła
→ 4 cynkowane kołki z dokładaną obejmą 

(boiska zewnętrzne)
1310

1000

800

1000

słupki

BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ Z CERTYFIKATEM IHF
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Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego 80 mm x 80 mm z wewnętrznym użebrowa-
niem przeciwdziałającym odkształceniom, zgodnie z normą PN-EN 749. Światło bramki składane, 
łączone aluminiowymi łącznikami. Dwukrotnie malowane farbą proszkową: podkład w kolorze 
aluminiowym (RAL 9006) i pasy w kolorze niebieskim (RAL 5010)

Szkielet bramki wykonany z rur stalowych ocynkowanych ogniowo lub aluminiowych malowa-
nych farbą proszkową w kolorze aluminiowym (RAL 9006). Szkielet bramki mocowany do światła 
za pomocą ocynkowanych galwanicznie łączników.

Ramiona boczne mocowane przegubowo do słupków aluminiowych i dodatkowo wsparte ramie-
niem o poprzeczkę aluminiową.

W dolnej części ramion bocznych uchwyty oraz śruby i talerzyki do mocowania bramek do par-
kietu – 4 szt. do bramki. 

W komplecie wymienne zapinki i zaczepy do mocowania siatki do światła i szkieletu bramki.

Wyroby komplementarne:
 tuleje - do bramek typ 1
 pokrywy tulei (boisko zewnętrzne) - do bramek typ 1 lub rama podłogowa z deklem (hala spor-

towa) - do bramek typ 1
 siatki do bramek
 linki napinające do siatki

bramki
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iGoal - BEZPIECZNA PRZENOŚNA BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ
Typy:
 Handball – 3000mm x 2000mm
 Mini handball - 2400mm x 1600mm

HANDBALL MINI HANDBALL

Wytrzymała, lekka i prosta w użyciu bezpieczna bramka przenośna do 
użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
Komplet zawiera:
- bramkę z siatką (założoną) 
- pompkę (pompującą i wypompowującą powietrze)
- akcesoria do kotwienia bramki w ziemi
- torbę do transportu
- instrukcję obsługi

Bramka do piłki ręcznej standard. Profil kwadratowy 80x80 
mm (aluminiowy lub stalowy). Światło bramki składane (łą-
czone aluminiowymi lub stalowymi łącznikami), dwukrotnie 
malowane proszkowo na kolory srebrny RAL 9006 (podkład) 
i niebieski RAL 5010 (pasy). Głębokość (góra/dół) mierzona od 
tylnej krawędzi światła bramki do początku łuku szkieletu siat-
ki: 800/1000 mm. Montowana w tulei (typ 1) lub za pomocą 
pokręteł ogumowanych do talerzyków (typ 2). Szkielet bram-
ki stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie przez cynkowanie 
ogniowe (typ 1) lub poprzez lakierowanie proszkowe (typ 2). 
Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazyno-
wanie bramek.

BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ
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bramki

Bramka do piłki ręcznej aluminiowa (3x2 m) - typ 1 (tulejowana)       101223

Bramka do piłki ręcznej aluminiowa (3x2 m) - typ 2 (przenośna)         101435

Bramka do piłki ręcznej stalowa (3x2 m) - typ 1 (stała)                          100503

Bramka do piłki ręcznej stalowa (3x2 m) - typ 2 (przenośna)                100502

Bramka do piłki ręcznej aluminiowa przyścienna (3x2 m) - typ 2         102944

Bramka do piłki ręcznej stalowa przyścienna (3x2 m) - typ 2                102945 S
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Osłony słupków profesjonalnych z Certyfikatem 
FIVB i Certyfikatem bezpieczeństwa B. Wykona-
ne z pianki poliuretanowej. Wymiary: wysokosć 
1850 mm, szerokość 230 mm, głębokość 280 mm. 
Wewnątrz przestrzeń na instalację kabli audio-
wideo. Mocowane do słupków za pomocą 
rzepów. Kolor niebieski. Waga kompletu: 
16 kg. Nr katalogowy: DE2000.

Profesjonalne słupki do siatkówki z Certyfikatem FIVB i Certyfikatem bezpieczeństwa 
B. Wykonane ze specjalnego profilu stalowego o średnicy 76,3 mm (lakierowane 
proszkowo), z wewnętrznym naciągiem siatki. Zakres regulacji wysokości: od 1920 do 
2550 mm. Kolor czerwony. Waga kompletu słupków: 60 kg. Nr katalogowy: DE1015

Tuleja słupka z certyfikatem FIVB i Certyfikatem bezpieczeń-
stwa B. Przesuwana pokrywa wykonana ze specjalnego sto-
pu aluminium. Głębokość całkowita: 350 mm, średnica we-
wnętrzna: 77 mm. Wymiary ramy podłogowej: 170x146 mm. 
Waga kompletu: 7 kg. Nr katalogowy: KD0131.

SŁUPKI DO SIATKÓWKI

OSŁONY DO SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI

TULEJA Z POKRYWĄ

101957

002973

002974

profesjonalna siatkówka senoh

STANOWISKO SĘDZIOWSKIE

002978

Certyfikat: FIVB APPROVED, Certyfikat Bezpieczeństwa B
Parametry: Dla regulacji wysokości dla każdego z sędziów dostępna jest 
regulacja w górę i w dół w zakresie 600mm, kontrolowana przez rączkę 
z tyłu stanowiska.
Dla bezpieczeństwa sędziów, na wyposażeniu jest również stosunkowo 
szeroki podest z okładzinami bezpieczeństwa i mocne drabinki zabez-
pieczone okładzinami bezpieczeństwa. Stanowisko funkcjonuje rów-
nież jako składane krzesło.
Cały korpus jest pokryty zabezpieczeniami i okładzinami dla bezpie-
czeństwa sędziów i zawodników.
Na dole znajdują się dwa kółka dla łatwego przemieszczania.
Wymiary: wysokość 1865mm x szerokość 970mm x długość 1008mm
Waga: 126kg. Nr katalogowy: DL0520

Siatka profesjonalna z Certyfikatem FIVB i Certyfikatem 
bezpieczeństwa B. Górna linka napinająca wykonana 
ze splotu aramidowego (siedmio-krotnie mocniejszego 
niż standardowa linka stalowa). Siatka polietylenowa  
o oczku 100x100 mm, mocowana do słupka w 6. punk-
tach, kolor czarny. Wymiary siatki: długość 9500 mm, 
wysokość 1000 mm. Nr katalogowy: DE8003.  

SIATKA DO SIATKÓWKI

102398

ANTENKI DO SIATKI

002977

Antenki do siatki z Certyfikatem FIVB i Certyfikatem 
bezpieczeństwa B. Wykonane z włókna szklanego. 
Wymiary: średnica: 10 mm, długość 1800 mm. Waga 
kompletu: 1,2 kg. Nr katalogowy: DE9421
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Wykonane z profilu aluminiowego, owalnego 115x76 mm, wzmoc-
nionego wewnętrznie.
Słupki są malowane proszkowo na kolor szary RAL 9006. Komplet 
składa się z dwóch słupków (jeden z elementami napinającymi bier-
nymi, drugi z dwuczęściowym aparatem napinającym śrubowym).
Słupki posiadają regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 
1,07 m do 2,43 m, co umożliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa 
ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkówkę juniorów, kobiet 
i mężczyzn.
Słupki są przeznaczone do użytku w obiektach zamkniętych  
i otwartych (zewnętrznych).
Spełniają wymogi normy PN-EN 1271 i posiadają  certyfikat bezpie-
czeństwa B.

Wyroby komplementarne:
 tuleje i pokrywy stalowe
 ramy podłogowe z deklem

Stanowisko sędziowskie do siatków-
ki profesjonalne, stalowe malowane 
proszkowo na kolor szary RAL 9006, 
wyposażone w kółka, ułatwiające 
przemieszczanie w dowolne miejsce. 
Posiada płynną regulację wysokości 
podestu. Trzy punkty mocowania do 
słupka.

Słupki uniwersalne do siatkówki, badmintona i tenisa, wykonane 
z profilu okrągłego stalowego Ø76 mm. Słupki są zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Komplet składa się 
z dwóch słupków (jeden z elementami napinającymi biernymi, drugi 
z dwuczęściowym aparatem napinającym śrubowym). Słupki posia-
dają regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 
2,43 m, co umożliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, 
badmintona oraz rozgrywek w siatkówkę juniorów, kobiet i męż-
czyzn.
Słupki są przeznaczone do użytku w obiektach zamkniętych i otwar-
tych (zewnętrznych).
Spełniają wymogi normy EN 1271 i posiadają  certyfikat bezpieczeń-
stwa B.

Wyroby komplementarne:
 tuleje i pokrywy stalowe
 ramy podłogowe z deklem

OPCJA: Słupki stalowe malowane proszkowo na kolor szary RAL 
9006

SŁUPKI DO SIATKÓWKI ALUMINIOWE

STANOWISKO SĘDZIOWSKIE 
DO SIATKÓWKI STALOWE

SŁUPKI DO SIATKÓWKI STALOWE CYNKO-
WANE OGNIOWO

101530

102143

101137

102111

słupki

SŁUPKI DO SIATKÓWKI PROFESJONALNE - NOWOŚĆ

Słupki wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm, w kształcie litery C, zapewniającego wysoką 
sztywność na zginanie i małą strzałkę ugięcia.
Aparat napinający blokowany mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Korba napinają-
ca dwukrotnie łamana, chowana wewnątrz słupka. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia 
płynną regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie 106-250 cm, co daje możliwość używania 
słupków także do gry w tenisa i badmintona. Słupki montowane w tulejach aluminiowych 82x82mm  
z regulowaną głębokością 335mm (hale sportowe) lub 350mm (boiska zewnętrzne).

Wyroby komplementarne:
 tuleja aluminiowa 82x82mm o głębokości 335mm (hale sportowe) lub 350mm (boiska zewnętrz-

ne)
 rama podłogowa i dekle – hale sportowe
 pokrywy tulei ze stali nierdzewnej – boiska zewnętrzne
 ADAPTER ALUMINIOWY – umożliwia instalacje słupków Senoh z certyfikatem FIVB w tulei 

słupków 82x82mm
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1,196 KgAluminium6063 T60079.00 FinalAdapter słupa okragłego i tulei kwadratowej11
MasaMateriałNr.rys./normaNazwaIlośćL.p

Waga: 3,404 kg/mb
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Wiercenie tulei

Tuleja fundamentowa aluminiowa 82x82
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0,876 KgAluminium 6063 T6Profil sapa 38495  0082.01Tuleja 90x90 aluminium11
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Sposob montażu tulei z deklem

Tuleja fundamentowa aluminiowa 82x82

 

20101203

0.013 KgStal, miękkaDIN 985Nakręka samokontrująca M1013A
0.074 KgStal, miękkaDIN 931Śruba M10x10012A
0,876 KgAluminium 

6063 T6
Profil sapa 38495  
0082.01

Tuleja 90x90 aluminium11A

MasaMateriałNr.rys./normaNazwaIlośćL.p
0.013 KgStal, miękkaDIN 985Nakręka samokontrująca M1014
0.074 KgStal, miękkaDIN 931Śruba M10x10013
0,909 Kg 0083.00Talerz z dekielkiem12
0,963 Kg 0082.00ATuleja Aluminiowa 82x82 opcja wewnętrzna11

MasaMateriałNr.rys./normaNazwaIlośćL.p
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UWAGA:
Aby uzyskać głębokość tulei L=350mm w halach sportowych należy zamocować
śrubę (2A) i nakrętkę (3A) na górny otwór tak aby uzyskać wymiar L=335mm. 
Wynika to z zastosowania dekielka z pokrywą, który pozwala na zamontowanie 
tulei 15mm poniżej parkietu.
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Mechanizm ze słupem

Mechanizm naciągowy dwu częściowy

 

20101223
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NOWOŚĆ!

Zastosowanie aluminiowego adaptera umożliwia instalację słupków SENOH w tulei aluminio-
wej 82x82mm.To nowatorskie rozwiązanie sprawia, że decyzję o zakupie słupków z certyfika-
tem FIVB można odłożyć na później, bez konieczności wymiany tulei.
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Do wysokości 2-3 metrów (opcjonalnie na całej wysokości) polietylenowa tkanina 
półprzeźroczysta. Powyżej siatka polipropylenowa o oczku 10x10 cm, grubość splotu  
3 mm. Dostępne kolory: zielony, niebieski, czarny. W górnej części przeszycia w odle-
głości 30 i 60 cm poniżej krawędzi siatki umożliwiające jej podciągnięcie w miarę natu-
ralnego wyciągania się. W dolnej części obciążenie krawędzi siatki linką ołowianą 200 
- 400 g/mb.

KOTARY GRODZĄCE

KONSTRUKCJA DO MOCOWANIA I PRZESUWU KOTA-
RY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM LUB RĘCZNYM

KONSTRUKCJA DO PIONOWEGO PODNOSZENIA  
I OPUSZCZANIA KOTARY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

W skład konstrukcji wchodzą:
 kratownica stalowa lakierowana proszkowo (kolor RAL do uzgod-

nienia) z szyną aluminiową o długości nie przekraczającej 30 me-
trów, mocowana bezpośrednio do dźwigara lub za pomocą kon-
strukcji adaptacyjnej (np.: między dźwigarami, przy odległości 
konstrukcji od dźwigara powyżej 1m)

 wózki jezdne
 silnik ze sterowaniem oraz zawleczka odbezpieczającą (umożli-

wiającą złożenie i rozłożenie kotary w przypadku awarii zasilania) 
– dotyczy kotar z napędem elektrycznym.

Certyfikat bezpieczeństwa B. 

W skład konstrukcji wchodzą:
 silnik z wałem obrotowym
 układ linowo-krążkowy mocowany bezpośrednio do dźwigara.
Certyfikat bezpieczeństwa B. 

Opcjonalnie dostępny moduł zdalnego sterowania kotarą  
z pilotem. 

PIŁKOCHWYTY NA HALE TYPU ARENA

Wsporniki piłkochwytu stalowe, lakierowane proszkowo, kolor (RAL) do uzgod-
nienia. Siatka piłkochwytu mocowana do ocynkowanej linki stalowej (rozcią-
gniętej między wspornikami) za pomocą wymiennych karabińczyków teflono-
wych (4 szt./mb). 
Siatka polipropylenowa o oczku 45x45 mm lub 50x50 mm lub 100x100 mm, 
grubość splotu 2-4 mm. Dostępne kolory: zielony, niebieski, czarny, biały, czer-
wony, żółty. W górnej części siatki podwójne przeszycie w odległości 30 i 60 cm 
od krawędzi umożliwiające podciągnięcie siatki w miarę jej naturalnego wycią-
gania się. W dolnej części obciążenie krawędzi siatki linką ołowianą 200 - 400 
g/mb.

W skład kompletnego systemu (za 1 bramkę) wchodzą:
 2 słupy aluminiowe o przekroju 120x100 mm, z wewnętrznym użebrowa-

niem przeciwdziałającym odkształceniom, o wysokości 5,0 m od poziomu 
podłogi, malowane proszkowo w kolorze (RAL) do uzgodnienia. Słupy osa-
dzone w tulejach aluminiowych o głębokości 500 mm, zaślepianych ramą 
podłogową cynkowaną i deklem z plexi w okleinie buk/dąb/klon dla podłóg 
drewnianych lub bez okleiny dla podłóg syntetycznych. Maksymalny rozstaw 
słupów 15 m. 

 korbowy aparat napinający
 2 osłony słupów wykonane z pianki, pokryte poroflexem, o wysokości min. 

2,0m
 siatka z polipropylenu o oczku 45x45 mm lub 50x50 mm lub 100x100 mm, 

grubość splotu 2-3 mm mocowana do linki stalowej za pomocą wymiennych 
karabińczyków teflonowych (4 szt./mb). Dostępne kolory: zielony, niebieski, 
czarny, biały, czerwony, żółty. W górnej części siatki podwójne przeszycie  
w odległości 30 i 60 cm od krawędzi umożliwiające podciągnięcie siatki  
w miarę jej naturalnego wyciągania się. W dolnej części obciążenie krawędzi 
siatki linką ołowianą 200 g/mb.

Opcjonalnie: konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania piłko-
chwytu z napędem elektrycznym.

piłkochwyty / kotary

PIŁKOCHWYTY NA ŚCIANACH SZCZYTOWYCH



WIESZAK NA 4 ROLKI WYKŁADZINY

WÓZEK DO TRANSPORTU 3 ROLEK WYKŁADZINY

WYKŁADZINA OCHRONNA W ROLKACH - INTER PROTECT SPORT

GRAFIT 101167

ZIELONY 101824

DOSTĘPNE KOLORY:

WYKŁADZINY OCHRONNE

WYKŁADZINA OCHRONNA W PŁYTACH - INTER FLOOR PROTECTION

SZARY 102141

ZIELONY 102685

GRANATOWY 102162

DOSTĘPNE KOLORY:
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Wykładzina jednowarstwowa (homogeniczna), jednostronna, z gęstego PCV zabezpieczająca 
podłogę sportową na czas imprez pozasportowych w kolorze grafitowym lub zielonym, o struk-
turze skórki pomarańczy. Wykładzina antypoślizgowa, idealnie przylegająca do podłoża (bez 
konieczności przyklejania).
Grubość całkowita: 1,6 mm
Waga całkowita: 2200 g/m2
Szerokość rolki: 140 cm
Standardowa długość rolki: 25-30 mb (istnieje możliwość docięcia długości na zamówienie)

Rama wózka wykonana z kształtowników stalowych malowanych 
proszkowo. Wózek wyposażony w 2 koła stałe oraz 2 koła skrętne  
z hamulcem. W komplecie 3 drążki przenośne, wykonane z rury sta-
lowej 32x2mm, zakończone uchwytem stałym i demontowanym, cyn-
kowane ogniowo. Dopuszczalne obciążenie wózka 400kg.

Słupki wieszaka (lewy i prawy) wykonane z kształtow-
nika stalowego mocowane do posadzki oraz do ściany. 
Rozstaw podpórek pod drążki przenośne wykładziny 
dopasowany do średnicy rolek (pierwsza podpórka 
min. 250mm od posadzki, kolejne co min. 425mm 
osiowo). W komplecie 4 drążki przenośne wykonane 
z rury stalowej 32x2mm, zakończone uchwytem sta-
łym i demontowanym , cynkowane ogniowo.

002544

101588

Płyty wykonane z włókniny igłowanej (100% PP) w kolorze szarym, zielonym lub nie-
bieskim na trwałym spodzie antypoślizgowym (polyolefin), gwarantującym doskonałe 
przyleganie do podłogi. Płyty wykładziny ochronnej zabezpieczają wszelkiego typu 
podłogi sportowe:
 na czas imprez pozasportowych
 przed niepożądanymi czynnikami typu: niedopałki papierosów, rozlane płyny, reszt-

ki jedzenia, 
 nieodpowiednie obuwie (szpilki, podkute buty).
Wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, rozdarcia.
Tłumienie dźwięku: 18-19 dB.
Odporność na ogień wg normy EN 13501-1 - Bfl-s1
Atest higieniczny.
Wymiary płyty: 1000x2000mm
Grubość całkowita: 7,5mm
Waga całkowita: 3800g/m2 (7600g/płyta)

Coraz więcej hal sportowych musi funkcjonować jako hale wystawo-
we lub miejsca używane do wydarzeń publicznych lub społecznych. 
W wyniku tego nie tylko muszą one spełniać wymogi sportowców, ale 
dodatkowo oczekuje się, że będą używane do bardzo różnych celów. 

Jeśli istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia mechanicznego lub wy-
stąpienia silnego zanieczyszczenia zalecamy ochronę wszystkich pod-
łóg, w ten sposób chronimy górną powierzchnię podłogi przed po-
tencjalnymi uszkodzeniami, a więc przedłużamy jej trwałość. Podłoga 
będzie wymagała mniej czyszczenia po takim wydarzeniu, zmniejsza-
jąc czas i koszty sprzątania i zwiększając prawdopodobieństwo, że 
hala będzie gotowa do użycia rano po imprezie organizowanej po-
przedniego wieczora.

Ochrona podłogi Inter Floor Protection jest idealnym rozwiązaniem w ta-
kich sytuacjach. Nasze przykrycia ochronne do podłóg halowych składają 
się z wysokiej jakości perforowanych przykryć pokrytych antypoślizgo-
wym podkładem poliolefinowym. Ochrona podłogi Inter Floor Protection 
jest dostępna w płytach o rozmiarze 2 x 1 m, które można łatwo ułożyć  
i usunąć tak często jak jest to potrzebne. 

Indywidualne płyty mają dodatkowe zalety. Można pokryć jedy-
nie część podłogi w hali zgodnie z zapotrzebowaniem. Można je ła-
two przechowywać, wymagają minimalnego miejsca magazynowego  
i mogą być wymienione w razie potrzeby (w przypadku uszkodzenia).

Wyposażenie Dodatkowewykładziny

WÓZEK DO TRANSPORTU 150 PŁYT  
WYKŁADZINY - INTER FLOOR PROTECTION

102043

Rama wózka wykonana z kształtowników stalowych malowa-
nych proszkowo. Wózek wyposażony w 2 koła stałe oraz 2 koła 
skrętne z hamulcem. Platforma wózka wykonana z płyty. Do-
puszczalne obciążenie wózka 1200kg.



SZAFKI METALOWE ŁAWKO-WIESZAK SZATNIOWY
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WÓZEK NA PIŁKI PRZEJEZDNY 
SKŁADANY

002541

Stelaż aluminiowy, składany parasolowo, 
na 4 kółkach obrotowych.

Wymiary: 
 wysokość całkowita 1000 mm
 szerokość 560 mm
 głębokość 620 mm
Pojemność: 25-30 piłek.

SIATKA NA PIŁKI WOREK NA PIŁKI NOŻNE WOREK NA PIŁKI RĘCZNE 

WÓZEK NA PIŁKI, ZAMYKANY

002528

Konstrukcja wózka (boki, pokrywa) wy-
konana z rurek stalowych lakierowanych 
proszkowo w kolorze białym (RAL 9003). 
Dno wózka z płyty wodoodpornej. Możli-
wość zamknięcia wózka na kłódkę. Kółka 
skrętne z hamulcem. 

Wymiary:
 wysokość 740 mm
 szerokość 900 mm
 głębokość 530 mm 

REGAŁ NA PIŁKI PRZEJEZDNY

003157

Wykonany z rurek stalowych lakierowa-
nych proszkowo w kolorze niebieskim RAL 
5010. Kółka skrętne z hamulcem. Regulo-
wana szerokość półek. 

Wymiary:
 wysokość 1310 mm
 szerokość 1390 mm
 głębokość 500 mm 

1 piłka, 6-8 piłek, 10-12 piłek, 14- 16 piłek. Worek na 10-12 piłek nożnych. Miejsce na 10-12 piłek ręcznych.

Ławko-wieszak szatniowy jedno- lub dwustron-
ny. Stelaż wykonany z profili stalowych malowa-
nych farbą proszkową – kolor (RAL) do uzgod-
nienia. Siedzisko, oparcie, listwa na wieszaki  
i półka na buty wykonane z klejonego drewna 
iglastego. Standardowa długość 2 m, na życze-
nie klienta dowolna.

Ławko-wieszak jednostronny — L-2,0m  

Ławko-wieszak dwustronny — L-2,0m 

Szafki metalowe, wykonane z blachy o grubości 0,8-1 mm, malowane proszkowo  
w kolorze szarym, beżowym lub niebieskim. Za dopłatą możliwe malowanie w 2 kolorach 
(korpus + drzwiczki).
Zamek patentowy, ryglowanie w 2 lub 3 punktach. 
dostępne warianty:
 szafka metalowa standardowa BHP, dwudziałowa, o wymiarach: wysokość 180 cm, szero-

kość 80 cm, głębokość 49 cm
 szafka metalowa na ławeczce (ławeczka na stelażu metalowym lakierowanym proszkowo, 

z listwami z drewna sosnowego lakierowanego bezbarwnie), dwudziałowa, wymiary: wy-
sokość 180/220 cm, szerokość 80 cm, głębokość 49 cm

 szafka metalowa typu „L”, dwudziałowa, wymiary: wysokość 180 cm, szerokość 80 cm, 
głębokość 49 cm (za dopłatą dostępne szafki typu „L” basenowe – dodatkowo zabezpie-
czone antykorozyjnie przez cynkowanie)

Wyposażenie Dodatkoweszatnia / przechowywanie

TORBA MEDYCZNA JUNIOR

WALIZKA DO PIERWSZEJ POMOCY SENIOR

002407

102074

102073

Torba do pierwszej pomocy z możliwością zmian przegródek.
Zawartość: 4 woreczki z lodem, opatrunek kompresyjny, 
krem rozgrzewający z kamforą, plaster na pęcherze, plastry 
i nożyczki.
Do nabycia również bez zawartości.

Profesjonalna aluminiowa walizka medyczna z aluminiową 
ramą jako dodatkowe wzmocnienie. Pojemna z dowolnym 
podziałem na przegródki. Nadaje się szczególnie dla lekarzy, 
fizjoterapeutów i masażystów.
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NOVATIMING PRO 173 NOVATIMING PRO 24

STRAMATEL FRA – BOISKA  
I STADIONY

Wyświetlanie:
 10 cyfr z czerwonymi diodami LED (20 cm) – Zegar, wyniki
 2x 9 liter z żółtymi diodami LED (12 cm) – Nazwa drużyn
 2 strzałki z czerwonymi diodami LED – Posiadanie piłki (koszykówka), strona zagrywki 

(siatkówka, tenis)
 7 cyfr z żółtymi diodami LED (16 cm) – Partia meczu, faule drużynowe (koszykówka), kary 

wykluczenia 2- lub 4-minutowe – 1
 zegar dla każdej z drużyn (piłka ręczna), stan setów (siatkówka, tenis)
 2 x 3 wskaźniki z żółtymi diodami LED – Czasy trenerskie (koszykówka, siatkówka), kary 

wykluczenia (piłka ręczna)
 2 x 12 linii zrobionych z 4 żółtych + 1 czerwonego wskaźników (diody LED) – fauli osobiste 

(koszykówka)
 Ochrona: Płyta frontowa Lexan kolor brązu. Poliwęglan przeciwodblaskowy i nietłukący.
 Sygnał dźwiękowy: Zewnętrzny sygnał dźwiękowy, 116dBa na odległości 1m
 Pulpit sterowania: Pulpit wyposażony w ekran LCD 2x20 znaków o wysokości 9mm. Tablica wyników zewnętrzna przeznaczo-

na do obsługi gry w piłkę nożną i rugby.

Zastosowanie: Wewnętrzne
Transmisja danych: Przewodowa lub bezprze-
wodowa (radiowa 868 MHz)
Widoczność: Odległość:90m Kąt widzenia > 
160°
Wymiary: 2950 x 1150 x 60 mm
Waga: 50 Kg
Zasilanie: 230 V~ 50/60 Hz

Zegary 24-sekundowe z powielonym cza-
sem gry. Sterowanie przewodowe lub bez-
przewodowe. Działa z wszystkimi tablicami 
NOVA TIMING Basic oraz Pro

Oprogramowanie w języku polskim, an-
gielskim i hiszpańskim, opracowane zgod-
nie z międzynarodowymi zasadami gry  
w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, ho-
kej, tenis lub inny sport do wyboru (tenis 
stołowy, badminton, piłka nożna halowa, 
itd.)

101804

101805

STRAMATEL MULTITOP
Tablica świetlna przenośna z wbudowanym pulpitem sterowniczym. Pełne 
oprogramowanie opracowane zgodnie z międzynarodowymi zasadami gry 
w koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę nożną w hali, siatkówkę, tenis ziemny, 
tenis stołowy, badminton, unihokej, hokej na lodzie, hokej na rolkach, in-
line hokej, netball, boks + tryby stoper, trening oraz dowolna dyscyplina. 
Oprogramowanie wielojęzyczne.

Multitop B (wersja bateryjna)       102634

Multitop S (wersja sieciowa)       102406

Wyposażenie dodatkowe

Wyświetlanie: 
 4 cyfry z czerwonymi diodami LED, 30cm – Zegar
 6 cyfr z czerwonymi diodami LED, 30cm – Wynik
 20 znaków alfanumerycznych z czerwonymi LEDami, 16cm – Nazwa drużyn, treści reklamowe, statystyki
 1 cyfra z zielonymi diodami LED, 25cm – Część meczu
 2 cyfry z żółtymi diodami LED, 25cm – Faule drużynowe (kosz.), ilość wygranych setów (siatkówka, tenis, itp.)
 2 strzałki z czerwonymi diodami LED – Posiadanie piłki (kosz.), strona zagrywki (siatkówka, tenis, itp.)
 2x3 wskaźniki z zielonymi diodami LED – Czasy trenerskie (kosz., siatkówka), wykluczenia (p. ręczna)
 6x2 cyfry z czerwonymi diodami LED, 20cm – Nr wykluczonego zawodnika (piłka ręczna, hokej), Nr
 ostatniego ukaranego zawodnika (koszykówka), wynik setów dla „gospodarzy” (siatkówka, tenis, itp.)
 6x3 cyfry z żółtymi diodami LED, 20cm – Kary wykluczenia (piłka ręczna), zegary „time-out” (koszykówka),
 ilość fauli ostatniego ukaranego zawodnika (koszykówka), wynik setów dla „gości” (siatkówka, tenis, itp.)

Zastosowanie: Wewnętrzne
Transmisja danych: Przewodowa lub 
bezprzewodowa – Radiowa 868 MHz
Wymiary: 8900 x 4100 x 90 mm
Waga: 550 Kg
Zasilanie: Do sieci 230V~ 50/60Hz

Instalacje FIBA Level 1 w Polsce zreali-
zowane przez firmę Interplastic w ra-
mach przygotowania do EUROBASKET 
2009 – Spodek Katowice (na zdjęciu)

1 tablica (12 modułów)
2 pulpity sterowania + 1 manipulator + 2 walizeczki
Zestaw kabli zasilania typu: 230V, 3G, 0.75mm2 (3x20m)
1 klawiatura komputerowa
Instrukcje montażu i obsługi w języku polskim
Sterowanie przewodowe

Wyposażenie Dodatkowetablice wyników

ZESTAW TABLIC WYNIKÓW WYMAGANY DO ROZGRYWEK NA POZIOMIE FIBA LEVEL 1

STRAMATEL SUPER PRO 352ML

Para kostek wykonana z 4-ech zegarów 24-sekun-
dowych. Sterowanie przewodowe (dla FIBA Level 1) 
lub bezprzewodowe.

2 pasy świetlne „Led Strip” montowane wokół każ-
dej tablicy do koszykówki, sterowane przez zegary 
24-sekundowe. Wymagane dla FIBA Level 1

STRAMATEL S2CKM

STRAMATEL MPA B

STRAMATEL LED STRIP B

Strzałka wskazująca posiadanie piłki  
w koszykówce. Wymagane dla FIBA Level 1
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P
Piłki

DRABINY GIMNASTYCZNE 

Boki (pionówki) drabin wykonane  
z drewna iglastego. Szczeble wykona-
ne z drewna iglastego lub liściastego 
lub sklejki bukowej równoległowłók-
nistej. 
Wymiary drabin:
 wysokość: 3,00 m,2,56 m,2,42 m, 

2,20 m, inne wedle życzenia
 szerokość: 90 cm (pojedyncza – 

1 pole ćwiczebne), 180 cm (po-
dwójna – 2 pola ćwiczebne)

Wyposażenie dodatkoweWyposażenie Dodatkowegimnastyka

SKRZYNIE GIMNASTYCZNE KOZIOŁ GIMNASTYCZNY

ODSKOCZNIA GIMNASTYCZNA 
„STANDARD”

ŁAWKI GIMNASTYCZNE

RÓWNOWAŻNIA NISKA O DŁUGOŚCI 3 M

RÓWNOWAŻNIA WYSOKA O DŁUGOŚCI 
5 M Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

002002

102416

001301

Skrzynie dostępne w wersji z wózkiem 
transportowym lub bez wózka w odmia-
nach 1-, 5-, 6- i 7 segmentowych o kształ-
tach trapezu (skośne) i prostopadłościanu 
(proste).

z wózkiem bez wózka

Korpus wykonany z drewna klejonego po-
krytego otuliną i naturalną lub sztuczną 
skórą. Podstawa z profili stalowych, malo-
wanych proszkowo i cynkowanych umożli-
wia regulację wysokości położenia korpusu 
kozła w zakresie od 90 do 130 cm. 

Belka równoważni wykonana jest z drewna 
iglastego klejonego, zabezpieczonego ma-
teriałem antypoślizgowym. Równoważnia 
opiera się na niskich drewnianych nogach.

Równoważnia składa się z belki wykonanej 
z drewna iglastego i metalowej podstawy  
z regulowaną skokowo co 5 cm wysokością 
w zakresie 80 – 120 cm. W komplecie wózki 
4-kołowe ułatwiające przemieszczanie rów-
noważni.

Skóra       001026Skóra       002214Skóra       002213

Skaj       001025Skaj       002216Skaj       002215

Odskocznia o konstrukcji wykonanej ze spe-
cjalnie profilowanej sklejki liściastej. Pokry-
ta wykładziną dywanopodobną. Wysokość 
czoła odskoczni – 15 cm. 

Ławki wykonane z drewna iglastego. Nogi 
drewniane lub stalowe zabezpieczone są 
stopkami gumowymi. Nogi oraz kształtowniki 
stalowe – ocynkowane galwanicznie.

 Długości ławek: 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m, 
3,50 m, 4,00 m, 4,50 m, 5,00 m

5 m       001118

3 m       000232

5 m       102684

3 m       000234

4 m       001116

2,56 m     101888

4 m       001117

2,56 m     101887

3 m       001113

2,42 m     100673

3 m       001114

2,42 m     000235

2 m       001110

2,20 m     102683

2 m       001111

2,20 m     002931

noga metalowa

pojedyncza

noga drewniana

podwójna



54 55

PIŁKI DO KOSZYKÓWKI

MOLTEN BGR 7

MOLTEN GL 7

MOLTEN BGF 7

SPALDING TACK-SOFT PRO

SPALDING OFFICIAL NBA PLATINIUM ZK PRO

SPALDING TF 1000 ZK PRO

Przeznaczenie: Mecze ligowe, Oficjalna piłka mistrzostw 
Świata. Właściwości:
 Materiał: Skóra kompozytowa
 Rozmiar: 7
 Waga: Oficjalna
 Liczba paneli: 12
 Atest: FIBA APPROVED

Przeznaczenie: Treningi i mecze na różnych 
nawierzchniach. Właściwości:
 Materiał: Skóra kompozytowa
 Rozmiar: 7
 Waga: Oficjalna
 Liczba paneli: 12
 Atest: FIBA APPROVED

Przeznaczenie: Treningi na sali i na boisku. Właściwości:
 Materiał: Twarda guma z domieszką kompozytów
 Rozmiar: 7
 Waga: Oficjalna
 Liczba Paneli: 12

Przeznaczenie: Treningi na sali i na 
boisku. Właściwości:
 Materiał: skóra kompozytowa
 Rozmiar: 7
 Waga: Oficjalna
 Liczba Paneli: 12

Przeznaczenie: Oficjalna piłka NBA. Właściwości:
 Materiał: ZK Mikro-włókna, skóra kompozytowa 
 Rozmiar: 7
 Waga: Oficjalna
 Liczba Paneli: 12
 Atest: FIBA APPROVED

Przeznaczenie: Oficjalna piłka PLK SA. Właściwości:
 Materiał: ZK Mikro-włókna, skóra kompozytowa 
 Rozmiar: 7
 Waga: Oficjalna
 Liczba Paneli: 12
 Atest: FIBA APPROVED

Wyposażenie dodatkoweWyposażenie Dodatkowepiłki do piłki nożnej / piłki do koszykówki

PIŁKI DO PIŁKI NOŻNEJ

ADIDAS WC 2010 REPLIQUE

ADIDAS TERRAPASS 2009

SELECT FUTSAL MIMAS

SELECT BRILLANT SUPER

SELECT TEAM

SELECT FUTSAL: FUTSAL SUPER 

SELECT NUMERO 10

ADIDAS FINALE ROME
Przeznaczenie: Mecze na  
najwyższym poziomie 
Właściwości:
 Materiał: Poliuretan
 Rozmiar: 5 
 Waga: Oficjalna
 Liczba Paneli: 8
 Atest: FIFA APPROVED

Przeznaczenie: treningi klubowe
Właściwości:
 Materiał: poliuretan powlekany PVC
 Rozmiar: 5
 Waga: Oficjalna
 Liczba Paneli: 32
 Atest: FIFA Quality Inspected 404.HON.

Przeznaczenie: Mecze na  
najwyższym poziomie 
Właściwości:
 Materiał: PSC-3
 Rozmiar: 5
 Waga: Oficjalna
 Liczba Paneli: 14
 Atest: FIFA APPROVED 202.A6W

Przeznaczenie: Trening klubowy 
Właściwości:  
 Materiał: FPUS 1300 „shiny” 
 Wykonanie: Szyta ręcznie 
 Rozm./obwód: 62-64 cm 

Przeznaczenie: Mecze klubowe 
Właściwości:
 Materiał: FPUS 1700 „pearl”
 Wykonanie: Szyta ręcznie 
 Rozm./obwód: 62-64 cm
 Atest: FIFA APPROVED 

Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi 
klubowe 
Właściwości:  
 Materiał: FPUS 1500 „shiny” 
 Rozmiar: 3, 4 ,5
 Wykonanie: Szyta ręcznie 
 Atest: IMS APPROVED (rozmiar 5) 

Przeznaczenie: Mecze na najwyższym 
poziomie. Właściwości:  
 Materiał: FPUS 2000 
 Wykonanie: Szyta ręcznie 
 Rozmiar: 4, 5
 Atest: FIFA APPROVED (rozmiar 5) 

Przeznaczenie: Mecze klubowe  
i treningi klubowe. Właściwości:  
 Materiał: FPUS 1300 „pattern” 
 Rozmiar: 3, 4, 5 
 Waga: Oficjalna
 Wykonanie: Szyta ręcznie 
 Atest: FIFA APPROVED 

(rozmiar 5) 
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PIŁKI DO SIATKÓWKI

MIKASA MVA 200

MIKASA MVA 300

MOLTEN IV 5xC 

MOLTEN V5 FLC
Przeznaczenie: Mecze treningowe. Właściwości:
 Materiał: Skóra kompozytowa
 Rozmiar: 5
 Waga: Oficjalna
 Liczba Paneli: 18

Przeznaczenie: Mecze ligowe i treningowe, oficjal-
na piłka na IO Pekin 2008, Mistrzostw Świata oraz 
rozgrywki Euroligi. Właściwości:
 Materiał: Skóra kompozytowa
 Rozmiar: 5
 Waga: Oficjalna
 Liczba Paneli: 8
 Atest: FIVB APPROVED

Przeznaczenie: Mecze ligowe i treningowe. Właściwości:
 Materiał: Skóra kompozytowa
 Rozmiar: 5
 Waga: Oficjalna
 Obwód: 65-67 cm
 Liczba Paneli: 8
 Atest: FIVB APPROVED

Przeznaczenie: Mecze ligowe i treningowe. 
Właściwości:
 Materiał: Skóra kompozytowa
 Rozmiar: 5
 Waga: Oficjalna
 Liczba Paneli: 18
 Atest: FIVB APPROVED

Wyposażenie dodatkoweWyposażenie Dodatkowepiłki do piłki ręcznej / piłki do siatkówki

PIŁKI DO PIŁKI RĘCZNEJ

SELECT ULTIMATE

SELECT FUTURA SOFT

SELECT SOLERA 

Przeznaczenie: Mecze na absolutnie najwyż-
szym poziomie. Właściwości:  
 Materiał: HPU 1800 
 Wykonanie: Szyta ręcznie
 Atest: IHF (rozmiar 2 i 3) 

Przeznaczenie: Trening klubowy. Właściwości:  
 Materiał: HPU 1500 
 Rozmiar: LILIPUT (1), JUNIOR (2), SENIOR (3) 
 Wykonanie: Szyta ręcznie 
 Atest: IHF (rozmiar 2 i 3) 

Przeznaczenie: Mecze klubowe i treningi 
klubowe. Właściwości: 
 Materiał: HPU 1300 
 Wykonanie: Szyta ręcznie 
 Rozmiar: MICRO (0), LILIPUT (1), JUNIOR (2), 

SENIOR (3)
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KULE TRENINGOWE DO RZUTÓW VDL

Kule do rzutów są wykonane z posiatkowanej, gumy syntetycznej, 
miękkiej i elastycznej. Są idealne dla początkujących zawodników 
do nauki i wyrabiania odpowiednich technik rzutowych. Piłki są 
bezpieczne i nietoksyczne, mogą być używane wewnątrz jak i na 
zewnątrz.
Certyfikaty: Certyfikat IAAF: VDL 30, VDL 40

Nazwa Waga Średnica Kolor

New Nemo 1 1 kg 190 mm czerwony

New Nemo 2 2 kg 190 mm zielony

New Nemo 3 3 kg 190 mm szkarłatny

New Nemo 4 4 kg 240 mm niebieski

New Nemo 5 5 kg 240 mm brązowy

Nazwa Waga Średnica Kolor

VDL 10 1 kg 10 cm pomarańczowy

VDL 20 2 kg 10 cm czerwony

VDL 30 3 kg 11,5 cm pomarańczowy

VDL 40 4 kg 11,5 cm czerwony

VDL 50 5 kg 13 cm pomarańczowy

VDL 60 6 kg 13 cm czerwony

VDL 72 7,265 kg 13,5 cm biały

PIŁKI LEKARSKIE NEW NEMO

Piłki ciśnieniowe o regularnych kształtach, wykonane z nietoksycznej 
gumy syntetycznej. Piłka pompowana przy użyciu normalnej pompki. 
Wentyl wymienny.
Zalecane:
 sprzęt edukacyjno-dydaktyczny (rozszerzenie zakresu ćwiczeń)
 rehabilitacja (ćwiczenia korekcyjne)
Certyfikaty: Certyfikat IAAF: New Nemo 1, Certyfikat bezpieczeństwa B

Wyposażenie dodatkoweWyposażenie Dodatkoweprzyrządy do ćwiczeń równowagi / piłki lekarskie i kule do rzutów

PRZYRZĄD DO ĆWICZENIA RÓWNOWAGI - SKIMMY C1

PRZYRZĄD DO ĆWICZENIA RÓWNOWAGI I KOORDYNACJI 
– SUPER SKIMMY C2

PRZYRZĄD DO ĆWICZENIA RÓWNOWAGI I KOORDYNACJI 
– SUPER SKIMMY PROFESSIONAL 

PRZYRZĄD DO ĆWICZENIA RÓWNOWAGI I KOORDYNACJI 
– TARTARUGA T2

 Przyrząd wykonany z gumy z zaworem umożliwiającym 
zatrzymanie wewnątrz powietrza. Wymiary przyrządu:
 średnica 325 mm
 wysokość 60 mm
 waga 1,2kg
Zalecane:
 w przygotowaniach do ćwiczeń w gimnastyce i innych 

dyscyplinach sportu.
 idealne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do 

treningu koordynacyjnego.
Certyfikaty: certyfikat bezpieczeństwa B

Przyrząd wykonany z gumy z zaworem umożliwiającym zatrzymanie 
wewnątrz powietrza. Wymiary przyrządu:
 średnica 400 mm
 wysokość 90 mm
 waga 2,2kg
Zalecane: 
 w przygotowaniach do ćwiczeń piłkarskich, gimnastycznych i reha-

bilitacyjnych
 idealne dla młodzieży i dorosłych do treningu koordynacyjnego
Certyfikaty: Certyfikat bezpieczeństwa B

Przyrząd wykonany z gumy z zaworem umożliwiającym zatrzymanie 
wewnątrz powietrza. Wymiary przyrządu:
 średnica 400 mm
 wysokość 90 mm
 waga 2,5kg
Zalecane:
 do profesjonalnego treningu koordynacyjnego (możliwość trenin-

gu w specjalistycznym obuwiu sportowym, np. butach piłkarskich)
Certyfikaty: Certyfikat bezpieczeństwa B

Przyrząd wykonany z gumy z zaworem umożliwiającym zatrzyma-
nie wewnątrz powietrza.
Wymiary przyrządu:
 średnica 650 mm
 wysokość 240 mm
 waga 6,5kg
Zalecane:
 dla urozmaicenia treningu w wielu dyscyplinach sportowych 

(piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, golf), trening 
proprioceptywny, trening równowagi

Certyfikaty: Certyfikat bezpieczeństwa B
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PIŁKI DYDAKTYCZNE, MIĘKKIE - PIERWSZEGO KONTAKTU V LINE

PIŁKI DYDAKTYCZNE, DWUWARSTWOWE – ULTIMA VOLLEY

Piłki miękkie, wykonane z nietoksycznej gumy syntetycznej, 
o bardzo dobrej przyczepności. Piłka pompowana przy użyciu 
normalnej pompki. Wentyl wymienny.
Zalecane:
 sprzęt edukacyjno-dydaktyczny - piłki pierwszego kontaktu – 

do szkół i przedszkoli
Certyfikaty: Certyfikat bezpieczeństwa B

Piłki miękkie, wykonane z nietoksycznej gumy syntetycznej, o bardzo 
dobrej przyczepności. Wnętrze piłki to konstrukcja z siatki gumowej, 
druga warstwa to powłoka wykonana metodą wtryskową zapewnia-
jącą miękkość, łatwy chwyt, dokładność odbić i bezpieczeństwo. Piłka 
pompowana przy użyciu normalnej pompki. Wentyl wymienny.
Zalecane:
 sprzęt edukacyjno-dydaktyczny
Certyfikaty: certyfikat FIVB, Certyfikat bezpieczeństwa B

Nazwa Waga Średnica Kolor

Ultima 20 Volley 270 g 210 mm biały

Ultima 26 MiniVolley 1 level 220 g 205 mm żółty

Ultima 27 MiniVolley 2 level 250 g 210 mm czerwony

Nazwa Waga Średnica Kolor

V40 Soccer 5 420 g 215 mm biały

V41 Soccer 4 360 g 195 mm dowolny

V42 Soccer 3 300 g 180 mm dowolny

V44 Soccer 2 290 g 160 mm dowolny

V20 Volley Official 270 g 210 mm biały

V27 Super Minivolley 250 g 205 mm czerwony

V33 Minivolley 200 g 205 mm żółty

V29 Handball Junior 200g 150 mm żółty

V30 Handball F 250 g 160 mm niebieski

V49 Handball M 320 g 170 mm czerwony

piłki edukacyjno-dydaktyczne
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ZESTAW HIKO (10+5)
5 szt. kij UNIBROS HIKO niebieski
5 szt. kij UNIBROS HIKO pomarańczowy
5 szt. piłka 104206

PIŁKA UNIBROS TRENINGOWA KRĄŻEK
Certyfikat bezpieczeństwa B Certyfikat bezpieczeństwa B

biało-czerwona      001664

biała        003250

czerwona      102341

001031

STRÓJ BRAMKARSKI
Bluza + spodnie.
Wzmocnienia w miejscach narażonych na 
przetarcia.
Rozmiary: S-XL
indeks: 102506

102506

kije

KIJ UNIBROS ELITE 

KIJ UNIBROS REIKU+

KIJ UNIBROS REIKU

KIJ UNIBROS HIKO

KIJ UNIBROS TEKE

Materiał: kompozyt / Długość: 95cm / Kolor: biało-niebieski / Łopatka: ELITE profilowana P/L / Owijka: czarna / 
Certyfikat Bezpieczeństwa B

Materiał: poliwęglan z włóknem szklanym / Długość: 87cm; 95cm / Kolor: żółty; czarny / Łopatka: REIKU profi-
lowana P/L / Owijka: czarna / Certyfikat Bezpieczeństwa B

Materiał: poliwęglan z włóknem szklanym / Długość: 87cm; 95cm / Kolor: żółty; czarny / Łopatka: REIKU profi-
lowana P/L / Certyfikat Bezpieczeństwa B

Materiał: polietylen / Długość: 70cm; 80cm; 87cm / Kolor: niebieski ; pomarańczowy / Łopatka: HIKO prosta / 
Certyfikat Bezpieczeństwa B

Materiał: poliwęglan z włóknem szklanym / Długość: 95cm / Kolor: czarny; czerwony / Łopatka: TEKE prosta / 
Certyfikat Bezpieczeństwa B

95cm      103875

95cm      102689

87cm      101277

87cm      104122

87cm      104230

80cm      10455870cm      102432

      95cm     104118

95cm     101280
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BRAMKA MECZOWA SKŁADANA 115x160CM

KOMPLETNA BANDA DO UNIHOKEJA

Materiał: rura stalowa 32mm
Zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe
Kolor ramy: czerwony – RAL 3020
Siatka: czarna z łapaczem
Oczko siatki: 45x45mm
Składanie: zatrzaski i ukryte zawiasy (umożliwiają szybkie i sprawne złożenie bramki)
Certyfikat: Certyfikat bezpieczeństwa B

Komplet band na boisko o wymiarach: 20x40 m (52 elementy 2 m + 4 elementy 1 m + 4 łuki)
Komplet band na boisko o wymiarach: 15x30 m (38 elementów 2 m + 2 elementy 1 m + 4 łuki)
Komplet band na boisko o wymiarach: 10x20 m (22 elementy 2 m + 4 elementy 1m + 4 łuki)
Materiał: Wzmocnione włókno szklane
Kolor: biały lub czarny
Certyfikat: Certyfikat IFF, Certyfikat bezpieczeństwa B

103315

WÓZEK DO BAND
Materiał: Stal
Zabezpieczenie antykorozyjne: Malo-
wanie proszkowe
Kolor: niebieski – RAL 5010
Informacje dodatkowe: Do pełnej pro-
fesjonalnej bandy 20x40m potrzebne 
są 2 wózki

bramki

BRAMKI SKŁADANE

BRAMKA MECZOWA 115x160CM

Materiał: rura stalowa 22mm
Zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe
Kolor ramy: biały – ral 9003
Kolor siatki: zielony
Oczko siatki: 45x45mm
Certyfikat: Certyfikat bezpieczeństwa B

Materiał: rura stalowa 32mm
Zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe
Kolor ramy: czerwony – RAL 3020
Siatka: czarna z łapaczem
Oczko siatki: 45x45mm
Certyfikat: Certyfikat IFF, Certyfikat bezpieczeństwa B

mini 45x50 cm       000127

klub 105x140 cm        000123

medium 60x90 cm      000132

trening 115x160 cm       100302

000147
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notatki
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