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OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI UCHYLNA PROFESJONALNA FLEXI
Art. 10 000

Unikalna konstrukcja pozwalająca na ugięcie obręczy we wszystkich płaszczyznach. Obręcz po 
ugięciu natychmiast wraca do pozycji wyjściowej. Mechanizm uchylający całkowicie zabudowany. 
Bezpieczne mocowanie siateczki za pomocą pręta w tulejkach. Uniwersalne mocowanie                       
do różnych rodzajów tablic. Malowana lakierem proszkowym. Stosowana w obiektach zamkniętych 
(sale gimnastyczne, hale sportowe). Zgodna z przepisami FIBA.

OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI UCHYLNA TURNIEJOWA
Art. 10 006/P

Posiada mechanizm zamknięty uchylający z systemem siłowników gazowych. Bezpieczne 
mocowanie siateczki za pomocą pręta w tulejkach. Malowana lakierem proszkowym. Stosowana 
w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale sportowe).  Zgodna z przepisami FIBA.
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OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI UCHYLNA PROFESJONALNA
Art. 10 005

Posiada wbudowany mechanizm uchylny z zastosowaniem sprężyn. 12 uchwytów mocujących 
siatkę. Malowana lakierem proszkowym. Stosowana w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, 
hale sportowe). Zgodna z przepisami FIBA.

OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI PODWÓJNIE WZMOCNIONA STANDARD
Art. 10 004

Malowana lakierem proszkowym. Posiada dodatkowe boczne wzmocnienia wykonane z blachy      
o gr. 4 mm. Stosowana w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale sportowe). Zgodna    
z przepisami FIBA.
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OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI WZMOCNIONA STANDARD
Art. 10 003

Malowana lakierem proszkowym. Posiada dodatkowe boczne wzmocnienia wykonane z blachy      
o gr. 3 mm. Stosowana w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale sportowe). Zgodna    
z przepisami FIBA.

OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI WZMOCNIONA STREET-BASKET
Art. 10 007

Cynkowana ogniowo. Posiada dodatkowe boczne wzmocnienia wykonane z blachy 4 mm. 
8-punktowe mocowanie siateczki. Stosowana na obiektach otwartych (boiska sportowe).

Art. 10 007/12 - 12-punktowe mocowanie siateczki.
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Balast w tylnej części 
konstrukcji 900 kg zamknięty    
w stalowej skrzyni.

Automatyczny System 
Podnoszenia (ALM) bez użycia 
narzędzi. Możliwość regulacji siły 
naciągu sprężyn podnoszących 
konstrukcję.

Tablica wykonana 
z bezpiecznego 
szkła Super Glass 
Pro o grubości 
12 mm.

Osłony konstrukcji wykonane 
z pianki o grubości 10 cm 
powlekane materiałem PVC 
odpornym na rozerwanie.

Obręcz SlamDunk 
Precision 180 uchylna we 
wszystkich płaszczyznach.

Długość wysięgnika  
3250 mm.
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PROFESJONALNA KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI "SPALDING"
Art. 401-990

Certyfikat FIBA approved level 1 oraz certyfikat bezpieczeństwa TÜV. 

Przeznaczona do najwyższej klasy rozgrywek. 

Długość wysięgnika po rozłożeniu 3250 mm. Automatyczny System Podnoszenia (ALM) bez 
użycia narzędzi. Możliwość regulacji siły naciągu sprężyn podnoszących konstrukcję. Tablica 
wykonana z bezpiecznego szkła Super Glass Pro o grubości  12 mm wraz z osłoną dolnej krawędzi 
wykonaną z poliuretanu odpornego na uszkodzenia o grubości 100 mm, mocowana do ramy 
w 8-punktach przy użyciu wkrętów. W komplecie obręcz SlamDunk Precision 180 uchylna we 
wszystkich płaszczyznach wraz z siateczką wykonaną z polietylenu, grubość splotu 6 mm. Osłony 
konstrukcji wykonane z pianki o grubości 10 cm, powlekane materiałem PVC odpornym na 
rozerwanie. Możliwość ustawienia gry w zakresie trzech wysokości 3050 mm, 2600 mm oraz 
2440 mm. Długość konstrukcji po rozłożeniu: 5380 mm, długość konstrukcji po złożeniu: 4790 
mm wraz z obręczą. Balast w tylnej części konstrukcji 900 kg zamknięty w stalowej skrzyni. 
Cztery kółka w tylnej części konstrukcji oraz dwa skrętne w przedniej części.

PROFESJONALNA KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI "SPALDING"
Art. 401-975

Wysięgnik 2,44 m. Automatyczny System Podnoszenia (ALM) bez użycia narzędzi. Tablica 
z bezpiecznego szkła Super Glass Pro z osłoną dolnej krawędzi. W komplecie obręcz "Slam 
Dunk180". Możliwość ustawienia gry w zakresie trzech wysokości.

Art. 401-975 - wysięgnik 1,52 m.
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PROFESJONALNA KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI HYDROPLAY 
ACE
Art. S04100

Certyfikat FIBA approved level 1. Przeznaczona do najwyższej klasy rozgrywek. Długość 
wysięgnika po rozłożeniu 3250 mm. Elektryczny system podnoszenia i opuszczania kosza przy 
pomocy oleodynamicznej pompy. Tablica wykonana z bezpiecznego szkła o grubości 12 mm wraz  
z osłoną dolnej krawędzi wykonaną z poliuretanu odpornego na uszkodzenia, mocowana do ramy 
w 8-punktach przy użyciu wkrętów. Obręcz uchylna wraz z siateczką. Osłony konstrukcji wykonane 
z pianki grubości 15 cm powlekane materiałem PVC odpornym na rozerwanie.

Art. S04101 - długość wysięgnika po rozłożeniu 2250 mm, certyfikat FIBA approved level 3.

PROFESJONALNA KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI HYDROPLAY 
OFFICIAL
Art. S04108

Certyfikat FIBA approved level 1. Przeznaczona do najwyższej klasy rozgrywek. Długość 
wysięgnika po rozłożeniu 3250  mm. Elektryczny system podnoszenia i opuszczania kosza. 
Cylinder teleskopowy z tłoczyskiem, średnica 40 mm, z regulacją przepływu i ciągłym zaworem, 
który blokuje ruch na pożądanej wysokości. Tablica wykonana z bezpiecznego szkła o grubości               
12 mm wraz z osłoną dolnej krawędzi wykonaną z poliuretanu odpornego na uszkodzenia, 
mocowana do ramy w 8-punktach przy użyciu wkrętów. Obręcz uchylna wraz z siateczką. 
Osłony konstrukcji wykonane z pianki o grubości 15 cm powlekane materiałem PVC odpornym 
na rozerwanie. Łatwa do transportu po podłodze za pomocą 4 niepozostawiających śladów kół,       
2 zamocowane z przodu i 2 obrotowe z tyłu podstawy.

Art. S04114 - długość wysięgnika po rozłożeniu 2250 mm, certyfikat FIBA approved level 3.
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KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI NAJAZDOWA 1,25 M
Art. 10 1-65

Konstrukcja najazdowa do koszykówki o wysięgu 125 cm, do tablic 90x120 cm lub 105x180 cm. 
Posiada płynną regulację wysokości w zakresie 200 - 260 - 305 cm. Konstrukcja wyposażona 
jest w osłony bezpieczeństwa, kółka obrotowe zapewniające łatwość przemieszczania, obciążenie 
walizkowe zapewniające bezpieczeństwo użytkowania oraz zaczep bezpieczeństwa instalowany   
w nawierzchni.
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Osłona dolnej krawędzi 
PROFESJONALNA, 
wykonana z poliuretanu.

Tablica do koszykówki 
PROFESJONALNA 105x180 
cm, wykonana ze szkła 
akrylowego o grubości 10 mm 
lub 15 mm.

Konstrukcja mocująca 
ścienna, składana. 
Wykonana z profili 
stalowych, malowana 
lakierem proszkowym.

Obręcz do koszykówki 
uchylna PROFESJONALNA 
FLEXI.
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TABLICA DO KOSZYKÓWKI PROFESJONALNA 105X180 CM
Art. 10 010/10

Wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm osadzonego na ramie metalowej z bezotworowym 
systemem mocowania płyty do ramy głównej, wokół rama z kątowników aluminiowych. Stosowana 
w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale sportowe).

Art. 10 010/15 - wykonana ze szkła akrylowego o grubości 15 mm.

TABLICA DO KOSZYKÓWKI TRENINGOWA 90X120 CM
Art. 10 011/10

Wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm osadzonego na ramie metalowej z bezotworowym 
systemem mocowania płyty do ramy głównej, wokół rama z kątowników aluminiowych. Stosowana 
w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, hale sportowe).
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TABLICA DO KOSZYKÓWKI 105X180 CM
Art. 10 012

Wykonana z włókna epoksydowego o grubości 17 mm mocowanego na ramie stalowej malowanej 
proszkowo, lub cynkowanej ogniowo. Stosowana w obiektach zamkniętych (sale gimnastyczne, 
hale sportowe) oraz w obiektach otwartych (boiska sportowe).

Art. 10 013 - tablica do koszykówki 90x120 cm. 

TABLICA DO KOSZYKÓWKI 105 X 180 CM
Art. 10 111

Wykonana z włókna epoksydowego o grubości 17 mm. Stosowana w obiektach zamkniętych (sale 
gimnastyczne, hale sportowe) oraz w obiektach otwartych (boiska sportowe).

Art. 10 112 - tablica do koszykówki 90x120 cm.
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KONSTRUKCJA ŚCIENNA SKŁADANA
Art. 10 019

Wykonana z profili stalowych, malowana lakierem proszkowym, mocowana do ścian lub filarów 
obiektu. Umożliwia złożenie tablicy do koszykówki w poziomie na ścianę przez ręczne odciągnięcie 
blokady przy pomocy specjalnego uchwytu. Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów 
tablic przy odległości do ściany od 100 cm do 250 cm.

KONSTRUKCJA ŚCIENNA SKŁADANA Z ODCIĄGAMI
Art. 10 022

Stosowana przy odległości do ściany od 260 cm do 550 cm.

KONSTRUKCJA ŚCIENNA STAŁA
Art. 10 020

Wykonana z profili stalowych, malowana lakierem proszkowym. Mocowana jest do ścian i filarów 
obiektu. Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajów tablic przy odległości czoła tablicy      
od ściany do 120 cm.
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Osłona dolnej krawędzi 
PROFESJONALNA, 
wykonana z poliuretanu.

Tablica do koszykówki 
PROFESJONALNA 105x180 
cm, wykonana ze szkła 
akrylowego o grubości 10 mm 
lub 15 mm.

Konstrukcja podwieszana 
z napędem elektrycznym 
wykonana z profili stalowych.

Obręcz do koszykówki 
uchylna PROFESJONALNA 
FLEXI.

Konstrukcja opuszczana             
i podnoszona za pomocą linek 
stalowych nawijanych na bęben 
silnika elektrycznego.
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MECHANIZM REGULACJI WYSOKOŚCI TABLICY W PRZEDZIALE 
/2,60 ÷ 3,05 M/
Art. 10 017

Mechanizm dzięki zastosowaniu systemu prowadnic, poruszających się w szynie umożliwia płynną 
regulację wysokości tablicy w zakresie 2,60 m - 3,05 m. Zastosowanie do tablicy 105x180 cm.

Art. 10 018 - zastosowanie do tablicy 90x120 cm.

KONSTRUKCJA PODSTROPOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
Art. 10 030

Konstrukcja podwieszana z napędem elektrycznym wykonana jest z profili stalowych zamkniętych, 
co gwarantuje pełną stabilność poszczególnych elementów podczas gry. Konstrukcja jest 
opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych nawijanych na bęben silnika elektrycznego. 
Całość konstrukcji mocowana jest do elementów nośnych dachu. Sterowanie silnikiem odbywa 
się przyciskami sterowniczymi umieszczonymi w kasetach lub za pomocą pilota. Po podniesieniu 
konstrukcja mocująca tablicę układa się w pozycji równoległej do podłogi. Całość konstrukcji 
malowana jest lakierem proszkowym.  Tablica wykonana jest ze szkła akrylowego na ramie 
metalowej z bezotworowym systemem mocowania płyty. Dolne i boczne krawędzi tablicy 
zabezpieczone są osłoną zapewniającą bezpieczne warunki do gry. Obręcz uchylna wykonana jest 
z pręta stalowego o średnicy 18 mm, całość malowana lakierem proszkowym, wyposażona jest w 
specjalne zaczepy umożliwiające nakładanie siateczki w szybki sposób, bez potrzeby dodatkowych 
materiałów.
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OSŁONA DOLNEJ KRAWĘDZI STANDARD
Art. 10 016

Wykonana z polietylenu, przystosowana do tablicy o wymiarze 105x180 cm lub 90x120 
cm i grubości krawędzi 55 mm. Mocowana do ramy tablicy w 8-punktach przy użyciu 
wkrętów oraz specjalnych kołków.

Kolor: niebieski, czerwony, zielony, biały, czarny.

Istnieje możliwość wykonania osłon na grubość krawędzi tablicy w zakresie 20-65 mm.

OSŁONA DOLNEJ KRAWĘDZI PROFESJONALNA
Art. 10 116

Wykonana z poliuretanu, przystosowana do tablicy o wymiarze 105x180 cm i grubości 
krawędzi 55 mm. Mocowana do ramy tablicy w 8-punktach przy użyciu wkrętów oraz 
specjalnych kołków. 

Kolor: niebieski, czerwony /na specjalne zamówienie czarny, zielony/.
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KONSTRUKCJA MOCUJĄCA /POJEDYNCZA/
Art. 10 050

Konstrukcja przeznaczona na obiekty zewnętrzne. Wykonana    
z profili stalowych, zabezpieczonych przed działaniem warunków 
atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe. W komplecie 
tuleja mocująca konstrukcję w podłożu /1 szt./. Przeznaczona 
do tablicy 105x180 cm.

Wysięgnik 1.60 m, 1.40 m, 1.20 m.

 

KONSTRUKCJA MOCUJĄCA /POJEDYNCZA/
Art. 10 052

Konstrukcja przeznaczona na obiekty zewnętrzne. Wykonana    
z profili stalowych, zabezpieczonych przed działaniem warunków 
atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe. W komplecie 
tuleja mocująca konstrukcję w podłożu /1 szt./. Przeznaczona 
do tablicy 90x120 cm.

Wysięgnik 1.60 m, 1.40 m, 1.20 m.

KONSTRUKCJA MOCUJĄCA /PODWÓJNA/
Art. 10 051

Konstrukcja przeznaczona na obiekty zewnętrzne. Wykonana z 
profili stalowych, zabezpieczonych przed działaniem warunków 
atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe. W komplecie 
tuleje mocujące konstrukcję w podłożu /2 szt./. Przeznaczona 
do tablicy 105x180 cm.

Wysięgnik 1.60 m, 1.40 m, 1.20 m.
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