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SIATKÓWKA

Mechanizm
naciągowy przesuwny
z zastosowaniem
mimośrodu.

Pięć punktów mocowania
siatki do naciągu na każdym
słupku.

Mechanizm naciągowy
śrubowy znajdujący się
wewnątrz słupka.

Profil aluminiowy, anodowany,
owalny 100/120 mm
wzmocniony.

SŁUPKI DO SIATKÓWKI PROFESJONALNE
Art. 11 000

Słupki wykonane z profili aluminiowych, owalnych 100/120 mm wzmocnionych, mocowanych
w tulejach. Mechanizm naciągowy śrubowy znajdujący się wewnątrz słupka, przesuwny
z zastosowaniem mimośrodu, ułatwiający ustawienie i zablokowanie naciągu siatki w określonym
położeniu poprzez zaciśnięcie blokady. Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na każdym
słupku. Płynna regulacja wysokości siatki.
Słupki spełniają normy najwyższej klasy rozgrywek na świecie.

TULEJA MOCUJĄCA SŁUPKI W PODŁOŻU SŁUPKI
Art. 11 013

Wykonana z profilu aluminiowego owalnego. Posiada ogranicznik w dolnej części, pozycjonujący
słupek na odpowiedniej wysokości /do Art. Nr 11 000/.
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SŁUPKI DO SIATKÓWKI SZKOLNO - TRENINGOWE
Art. 11 001

Słupki wykonane z profili aluminiowych, owalnych 75x116 mm wzmocnionych, mocowane
w tulejach. Mechanizm naciągowy śrubowy, przesuwny z zastosowaniem mimośrodu, ułatwiający
ustawienie i zablokowanie naciągu siatki w określonym położeniu poprzez zaciśnięcie blokady.
Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na każdym słupku. Płynna regulacja wysokości siatki.
Wielofunkcyjne: siatkówka, badminton.

Pięć punktów mocowania
siatki do naciągu na każdym
słupku.

TULEJA MOCUJĄCA W PODŁOŻU SŁUPKI
Mechanizm
naciągowy śrubowy,
przesuwny z
zastosowaniem
mimośrodu.

Art. 11 011

Wykonana z rury stalowej ze specjalnymi prowadnicami pod słupek do siatkówki, zabezpieczona
antykorozyjnie przez ocynk ogniowy. Posiada ogranicznik w dolnej części, pozycjonujący słupek
na odpowiedniej wysokości /do Art. Nr 11 001/.
.

Profil aluminiowy,
owalny 75x116 mm.
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Mechanizm naciągowy
śrubowy znajdujący się
wewnątrz słupka.

Mechanizm
naciągowy przesuwny
z zastosowaniem
mimośrodu.

Profil aluminiowy,
anodowany, owalny
100/120 mm wzmocniony.
Specjalne podstawy
zawierające przeciwwagę
180 kg na każdy słupek.

SŁUPKI DO SIATKÓWKI PROFESJONALNE - PRZENOŚNE
Art. 11 016

Słupki wykonane z profili aluminiowych, owalnych 100/120 mm wzmocnionych, mocowanych do
specjalnej podstawy zawierającej przeciwwagę 180 kg na każdy słupek. Podstawy wyposażone
w kółka do transportu. Mechanizm naciągowy śrubowy znajdujący się wewnątrz słupka,
przesuwny z zastosowaniem mimośrodu, ułatwiający ustawienie i zablokowanie naciągu siatki w
określonym położeniu poprzez zaciśnięcie blokady. Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na
każdym słupku. Płynna regulacja wysokości siatki. System mocowania umożliwiający rozstawienie
boisk treningowych do siatkówki bez ingerencji w nawierzchnię. Wysokość słupków zgodna
z przepisami do gry w siatkówkę.
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SŁUPKI DO SIATKÓWKI STANDARD - ALUMINIOWE
Art. 11 014

Słupki wykonane z profili aluminiowych, anodowanych, 80x80 mm wzmocnionych poprzez
wewnętrzne ożebrowanie. Mocowane w tulejach. Mechanizm naciągowy siatki z płynną regulacją
wysokości. Wielofunkcyjne: siatkówka, badminton, tenis.

TULEJA MOCUJĄCA W PODŁOŻU SŁUPKI
Art. 11 015

Wykonana z profilu aluminiowego kwadratowego. Posiada ogranicznik w dolnej części,
pozycjonujący słupek na odpowiedniej wysokości /do Art. Nr 11 014 i Art. Nr 11 002/.

SŁUPKI DO SIATKÓWKI STANDARD - STALOWE
Art. 11 002

Słupki wykonane z profili stalowych cynkowanych ogniowo, kwadratowego 80x80 mm. Mocowane
w tulejach. Mechanizm naciągowy siatki z płynną regulacją wysokości. Wielofunkcyjne: siatkówka,
badminton. Główne przeznaczenie obiekty otwarte (boiska sportowe, wielofunkcyjne).

TULEJA MOCUJĄCA W PODŁOŻU SŁUPKI
Art. 11 015

Wykonana z profilu aluminiowego kwadratowego. Posiada ogranicznik w dolnej części,
pozycjonujący słupek na odpowiedniej wysokości /do Art. Nr 11 014 i Art. Nr 11 002/.
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SŁUPEK ŚRODKOWY
Art. 11 007

Wykonany z profilu aluminiowego, anodowanego, okrągłego 83 mm. Mocowany w tulei. Mechanizm
naciągowy obustronny /naciąg+listwa/. Płynna regulacja wysokości siatki. Wielofunkcyjny:
siatkówka, badminton. Idealne rozwiązanie na boiska zlokalizowane w poprzek sali sportowej.

ZESTAW SZYN ŚCIENNYCH
Art. 11 008

Wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor z palety RAL. Długość szyny
2,00 m. Mechanizm naciągowy śrubowy, przesuwny z zastosowaniem mimośrodu, ułatwiający
ustawienie i zablokowanie naciągu siatki w określonym położeniu poprzez zaciśnięcie blokady.
Pięć punktów mocowania siatki do naciągu na każdej szynie ściennej. Wielofunkcyjny: siatkówka,
badminton. Zastosowanie: sale gimnastyczne między 9-12 m szerokości.

ZESTAW SZYN ŚCIENNYCH - STANDARD
Art. 11 008/S

Wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor z palety RAL. Długość szyny
2,00 m. Mechanizm naciągowy śrubowy, przesuwny.
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Zapinane na rzepy o
szerokości 50 mm,
przytwierdzone do osłony
przy pomocy nitów.
Wykonane z pianki o grubości
40 mm wzmocnione twardą
plastikową konstrukcją.

Pokryte odpornym na
rozerwanie materiałem
PVC.

Możliwość wykonania
dowolnego nadruku na
osłonie.

OSŁONY SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI PROFESJONALNE
Art. 11 004

Wykonane z pianki o grubości 40 mm, wzmocnione twardą plastikową konstrukcją. Pokryte
odpornym na rozerwanie materiałem PVC. Wysokość osłony 2100 mm. Zapinane na rzepy
o szerokości 50 mm, przytwierdzone do osłony przy pomocy nitów. Nadruk na osłonie: Sport
Transfer.

OSŁONY SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI PROFESJONALNE INDYWIDUALNY NADRUK
Art. 11 004/IND

Osłony z indywidualnym nadrukiem według projektu.
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OSŁONY SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI PROFESJONALNE
INDYWIDUALNY NADRUK /Ø 30 CM/
Art. 11 004/Brand

Wykonane z pianki o grubości 100 mm. Pokryte odpornym na rozerwanie materiałem PVC.
Wysokość osłony 2000 mm, średnica zewnętrzna 300 mm, średnica wewnątrz 120x120 mm
(kwadrat).
Zapinane na rzepy.
Dowolny nadruk na osłonie.

OSŁONY SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI STANDARD
Art. 11 004/S

Wykonane z pianki, pokryte odpornym na rozerwanie materiałem PVC.
Wysokość: 2,00 m. Kolor: żółty, biały.

OSŁONY SZYN ŚCIENNYCH DO SIATKÓWKI
Art. 11 009

Wykonane z pianki, pokryte odpornym na rozerwanie materiałem
PVC. Zapinane na rzepy. Wysokość: 2,00 m.
Kolor: żółty, biały.
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Stanowisko wykonane z rury
stalowej fi 35 mm.

Mocowane do słupka
w trzech punktach za
pomocą rzepów.

Podest z płynną regulacją
wysokości, obniżany lub
podnoszony za pomocą
korbki.

Drabinka ułatwiająca
wejście sędziemu.

STANOWISKO SĘDZIOWSKIE PROFESJONALNE
Art. 11 006

Wykonane z rury stalowej fi 35 mm, malowane proszkowo. Stanowisko składane co ułatwia magazynowanie.
Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Podest z płynną regulacją wysokości, obniżany lub podnoszony
za pomocą korbki znajdującej się w dolnej jego części. Mocowane do słupka w trzech punktach za pomocą
rzepów. W tylnej części drabinka ułatwiająca wejście sędziemu, zaopatrzona w taśmę antypoślizgową.
Stanowisko posiada kółka ułatwiające transport w dowolne miejsce.

STANOWISKO SĘDZIOWSKIE STANDARD - STALOWE
Kółka ułatwiające
transport w dowolne
miejsce.
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Art. 11 005

Posiada trzy punkty mocowania do słupka oraz podest stały z możliwością ustawienia na trzech
wysokościach.

SIATKÓWKA

STANOWISKO SĘDZIOWSKIE STANDARD - ALUMINIOWE
Art. 11 005/A

Wykonane z rurek aluminiowych. Stanowisko składane co ułatwia magazynowanie. Posiada trzy punkty
mocowania do słupka. Istnieje możliwość ustawienia podestu na trzech poziomach.
Łatwy montaż i demontaż bez użycia narzędzi.

Stanowisko wykonane z
rury aluminiowej.

Mocowane do słupka
za pomocą rzepów w
trzech punktach.

Aluminiowy podest,
ustawiany na trzech
poziomach.

Drabinka ułatwiająca
wejście sędziemu.
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RAMA Z POKRYWĄ PODŁOGOWĄ /DEKIEL DREWNIANY/
Art. 11 010

Pokrywa podłogowa dostosowana do rodzaju nawierzchni sportowej. Rama wykonana
ze stali, ocynkowana. Wypełnienie z drewna. Główne przeznaczenie obiekty zamknięte.

RAMA Z POKRYWĄ PODŁOGOWĄ
/DEKIEL STALOWY Z ZAGŁĘBIENIEM/
Art. 11 012

OSŁONA MOCOWANA DO BOKU STANOWISKA SĘDZIOWSKIEGO
Art. 12 600

Wykonana z materiału powlekanego PVC, wypełnienie z pianki PE, wodoodporna, zapinana
na rzepy.
Doskonałe miejsce na naniesienie logo sponsora, reklamy.
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Pokrywa podłogowa dostosowana do wypełnienia różnymi rodzajami nawierzchni
sportowej. Sztuczna trawa, nawierzchnie poliuretanowe, tartan. Zabezpieczona przed
działaniem warunków atmosferycznych cynkiem galwanicznym. Główne przeznaczenie
obiekty otwarte.
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PRZYMIAR DO MIERZENIA, USTAWIENIA WYSOKOŚCI SIATKI
Art. 11 021

Wykonany z profilu aluminiowego. Przymiar w formie wysuwanego teleskopu z możliwością ustawienia
wysokości 2,24 m oraz 2,43 m. Niezbędne wyposażenie każdego sędziego i obsługi technicznej. Wygodny
w transporcie.

DEKIEL ALUMINIOWY ZABEZPIECZAJĄCY TULEJE
Art. 12 009

Wykonany z blachy aluminiowej, malowany proszkowo. Do art. 11 013 oraz 12 008.
Główne przeznaczenie obiekty otwarte.
Art. 13 020

Do art. 11 015 oraz art. 12 010.
Pasuje również do tulei bramek do piłki ręcznej /art. 13 002 oraz art. 13 002/S /

WIESZAK NA SIATKĘ SPORTOWĄ
Art. 19 530

Ułatwia magazynowanie oraz montaż i demontaż siatki. Zapobiega plątaniu/supłaniu
linek siatki. Wieszak wyposażony w obrotową rączkę z hakiem do wygodnego zwijania
siatki oraz zawieszenia wieszaka w magazynie.
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ANTENKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z POKROWCEM WIĄZANYM
Art. 11 020

Wyjątkowo przydatne w treningu małych gier oraz w treningu specjalistycznym. Zgodne
z normą FIVB.

ANTENKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z POKROWCEM NA RZEP
Art. 11 022

Przeznaczone do najwyższej klasy rozgrywek. Zgodne z normą FIVB.

TABLICZKI ZMIAN ZAWODNIKÓW /NR 1 - 24/
Art. 11 024

Kaseta wykonana z drewna bukowego lakierowanego. Dwustronnie naniesione numery, tabliczki
wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor biały o wymiarze 140 mm x 160 mm. Rączka
tabliczki wykonana z drewna bukowego lakierowanego. Dodatkowe numery naniesione na rączce
tabliczki.
Komplet dla dwóch drużyn (2 kasety x 24 numerów).
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Linka naciągająca
kevlarowa lub
stalowa o długości
11.70 m.

Górna część siatki obszyta
taśmą o szerokości 7 cm
z możliwością nadruku.
Boczne wzmocnienia
z włókna szklanego.

Rolki zwrotne
umożliwiające
przesunięcie siatki w
stanie naprężonym.

Siatka polipropylenowa
o grubości 4 mm lub
3 mm.

Dolna część siatki obszyta
taśmą o szerokości 5 cm
z możliwością nadruku.

Mocowanie do słupków
linkami naprężającymi
z bloczkiem w
6-punktach.

SIATKI DO SIATKÓWKI
ART. NR.

NAZWA

GRUBOŚĆ
SPLOTU

GÓRNA TAŚMA

DOLNA TAŚMA

BOCZNE
WZMOCNIENIE

LINKA
NACIĄGAJĄCA
GÓRNA

LINKA
NACIĄGAJĄCA
DOLNA

LINKI
NAPRĘŻAJĄCE

BLOCZKI NA
LINKACH
NAPRĘŻAJĄCYCH

ROLKI
ZWROTNE

MOŻLIWY
NADRUK NA
TAŚMACH

ANTENKI

5099-06

SIATKA DO SIATKÓWKI PROFESJONALNA
"SMASH"

4 mm

7 cm

5 cm

+

KEVLAR

PP

6 szt.

+

+

+

-

5088-06

SIATKA DO SIATKÓWKI PROFESJONALNA

3 mm

7 cm

5 cm

+

KEVLAR

PP

6 szt.

+

-

+

-

5166-06

SIATKA DO SIATKÓWKI TURNIEJOWA

3 mm

5 cm

-

+

KEVLAR

PP

6 szt.

+

-

+

-

5133-06

SIATKA DO SIATKÓWKI TURNIEJOWA

3 mm

5 cm

-

+

STAL

PP

4 szt.

+

-

+

-

5033-06

SIATKA DO SIATKÓWKI TURNIEJOWA

3 mm

7 cm

5 cm

+

STAL

PP

4 szt.

+

-

+

-

5088/N/A

SIATKA DO SIATKÓWKI PROFESJONALNA

3 mm

7 cm

5 cm

+

KEVLAR

PP

6 szt.

+

-

+

+
+

5088/D/A

SIATKA DO SIATKÓWKI PROFESJONALNA

3 mm

7 cm

5 cm

+

STAL

PP

6 szt.

-

-

-

5088/D/K

SIATKA DO SIATKÓWKI PROFESJONALNA

3 mm

7 cm

5 cm

+

KEVLAR

PP

6 szt.

-

-

-

-

503/D/A

SIATKA DO SIATKÓWKI TRENINGOWA

3 mm

5 cm

-

-

STAL

PP

-

-

-

-

+

503/D

SIATKA DO SIATKÓWKI TRENINGOWA

3 mm

5 cm

-

-

STAL

PP

-

-

-

-

-

503-06

SIATKA DO SIATKÓWKI TRENINGOWA

2 mm

5 cm

-

-

STAL

PP

-

-

-

-

-

501/D

SIATKA DO SIATKÓWKI POPULARNA

3 mm

5 cm

-

-

PP

PP

-

-

-

-

-
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