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KOSZYKÓWKA NAJAZDOWA

SUPER SAM 325

Kosz najazdowy SUPER SAM 325 z certyfi katem Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej (FIBA Approved Level 1). Wysięg 325 cm, obsługa manualna (z systemem sprężynowym). 
Konstrukcja umożliwia łatwe przemieszczanie, składanie i rozkładanie zestawu (przez 1-2 osoby). W skład zestawu wchodzi: konstrukcja przejezdna ze zintegrowanym w tylnej części 
zestawu balastem (w całości zakrytym osłonami); tablica 105x180 cm wykonana ze szkła hartowanego osadzonego na ramie stalowej, osłona dolnej krawędzi tablicy (poliuretanowa), 
obręcz uchylna (łamana w 3 kierunkach, z bezhakowym systemem mocowania); siatka nylonowa, osłony konstrukcji w kolorze niebieskim o grubości min. 20 cm. Cała konstrukcja oparta 
jest na ramie DSF (Dynamic Sub Frame).
W pozycji złożonej (do transportu) SAM magazynuje energię w mechanizmie sprężynowym (w przeciwwadze). Przy prostym pchnięciu jedna osoba może w łatwy sposób podnieść 
jednostkę do pozycji do gry. Składanie jednostki jest równie proste, używające siły grawitacji.

SAM 225 CLUB

Kosz najazdowy SAM 225 Club z certyfi katem Międzyna-
rodowej Federacji Piłki Koszykowej (FIBA Approved Level 
3). Wysięg 225 cm, obsługa manualna (z systemem sprę-
żynowym). Konstrukcja umożliwia łatwe przemieszczanie, 
składanie i rozkładanie zestawu (przez 1-2 osoby). W skład 
zestawu wchodzi: konstrukcja przejezdna ze zintegrowanym 
w tylnej części zestawu balastem (w całości zakrytym osło-
nami); tablica 105x180 cm wykonana ze szkła hartowanego 
osadzonego na ramie stalowej, osłona dolnej krawędzi tabli-
cy (poliuretanowa), obręcz uchylna (łamana w 3 kierunkach, 
z bezhakowym systemem mocowania). Siatka nylonowa, 
osłony konstrukcji w kolorze niebieskim o grubości min. 20 
cm. Cała konstrukcja oparta jest na systemie APF (Automatic 
Pedestal Feet).

TABLICA ZE SZKŁA HARTOWANEGO 

180X105 CM

Ofi cjalny model FIBA z otworem do mocowania obręczy. 12 
mm hartowane szkło osadzone w białej emaliowanej stalo-
wej ramie. Silna płytka do montażu obręczy jest integralną 
częścią ramy. Zaprojektowana w celu „montażu bezpośred-
niego” na wysięgniku kosza najazdowego. Brak kontaktu 
między obręczą i szkłem.
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SAM 3X3

Ofi cjalny zestaw do koszykówki FIBA 3x3 World Tour!
Profesjonalna koszykówka najazdowa idealna do użytku 
zewnętrznego i wewnętrznego. Ekstra grube i mocne 
osłony bezpieczeństwa o miejskim wyglądzie. Zestaw dzięki 
unikalnemu systemowi APF (Automatic Pedestal Feet) 
może być przestawiany i ustawiany do pozycji do gry przez 
1 osobę. Zestaw wyposażony jest w opatentowaną tablicę 
ze szkła hartowanego oraz obręcz Pro-Strength do wsadów. 
Zestaw jest wyposażony w:

 system SAM (Spring Assisted Mechanism)
 osłony bezpieczeństwa z przodu, z boku i osłonę dolnej 

krawędzi tablicy
 obciążenia podstawy
 kotwy zabezpieczające przed przewróceniem się zestawu 

przy wsadach
 opcjonalnie: wbudowany 12-sekundowy zegar sygnali-

zujący czas do wykonania rzutu oraz czarne banery

KOSZYKÓWKA NAJAZDOWA

OBRĘCZ PRO ACTION 180°

Obręcz PRO ACTION 180°. Profesjonalna obręcz uchylna w 3 
kierunkach, z mechanizmem "Positive lock", który sprawia, 
iż obręcz natychmiastowo wraca do pozycji wyjściowej po 
wsadzie. Całkowicie ukryty mechanizm sprężynowy (regu-
lowany), bezhakowy system mocujący siatkę dla maksy-
malnego bezpieczeństwa zawodników. Zaprojektowana do 
bezpośredniego montażu na wyczynowej tablicy Schelde ze 
szkła hartowanego.
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KOSZYKÓWKA NAJAZDOWA
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KOSZYKÓWKA NAJAZDOWA

SAM to skrót od Spring Assisted Mechanism. W praktyce oznacza to: proste urządzenie wykorzystujące naturalne prawa fi zyki, eliminujące wszystkie problemy związane z obsługą 
hydraulicznych i elektro-mechanicznych systemów podnoszenia. Nie ma hydraulicznych pomp, węży, czy płynów, które trzeba uzupełniać. Nie ma biegów i silników do smarowania. Nie ma 
czego naprawiać. Zaprojektowany by trwać praktycznie na zawsze.

Zabezpieczenie przed rozłożeniem konstrukcji kosza 
przez osoby nieupoważnione.

Bezstopniowy mechanizm precyzyjnej regulacji wysokości 
obręczy przy rozłożonym koszu.

Automatyczny zatrzask blokujący wysięg. Trzpień 
zabezpieczony przed niepowołaną ingerencją za pomocą 
przewlekanego przez otwór w trzpieniu cybanta kłódki.

Kotwa zabezpieczająca przed przewróceniem się ze-
stawu przy wsadach oraz dwa potrójne zestawy kół.

Podstawa konstrukcji przystosowana do transportu przy 
użyciu wózka widłowego.

Rama DSF w pozycji do gry.
Pracująca w tandemie razem ze Spring Assisted Mechanism 
(SAM) opatentowana rama Dynamic Sub Frame (DSF) to 
unikatowe rozwiązanie zaprojektowane do  jednoczesnego 
transferu wagi z kół do ramy pomocniczej przy użyciu energii 
ze sprężyn.

Rama DSF (Dynamic Sub Frame)w pozycji do transportu/
magazynowania

APF (Automatic Pedestal Feet) w pozycji do gry.

APF (Automatic Pedestal Feet) w pozycji do transportu/ma-
gazynowania.
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KONSTRUKCJA PODSTROPOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

Konstrukcja podwieszana tablic z napędem elektrycznym mocowana 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 profi li stalowych zamkniętych (malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) co gwarantuje 
pełną stabilność poszczególnych elementów przy działaniu występujących obciążeń. 

Konstrukcja mocująca tablicę jest opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 230V. Po opuszczeniu tablica układa się w po-
zycji pionowej (wysokość 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 pilota. 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 Certyfi kat bezpieczeństwa B.

KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI
PODSTROPOWA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
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KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI
NAŚCIENNA

KONSTRUKCJA UCHYLNA

Umożliwia złożenie tablicy na ścianę poprzez jej ręczne 
podciągnięcie za pomocą specjalnego uchwytu. Wykonana 
z profi li stalowych zamkniętych (malowanych proszkowo na 
dowolny kolor z palety RAL). Mocowana do konstrukcji no-
śnej obiektu (ściany lub słupa). Przeznaczona do mocowania 
wszystkich rodzajów i rozmiarów tablic przy odległości czo-
ła tablicy od ściany do 250 cm. Konstrukcja jest wykonana 
zgodnie z  normą PN-EN 1270 i  posiada Certyfi kat Bezpie-
czeństwa B.

KONSTRUKCJE NIETYPOWE

KONSTRUKCJA STAŁA

Wykonana z  profi li stalowych zamkniętych (malowanych 
proszkowo na dowolny kolor z  palety RAL). Mocowana 
do  konstrukcji nośnej obiektu (ściany lub słupa). Przezna-
czona do mocowania wszystkich rodzajów tablic i rozmiarów 
przy odległości czoła tablicy od ściany do 200 cm. Konstruk-
cja jest wykonana zgodnie z  normą PN-EN 1270 i  posiada 
Certyfi kat Bezpieczeństwa B.
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KOSZYKÓWKA ZEWNĘTRZNA
JEDNOSŁUPOWA

Zestaw do koszykówki jednosłupowy wykonany z profi lu stalowego, zamkniętego, kwadra-
towego o  wymiarach 120x120 mm zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie 
ogniowe.

Stojak do koszykówki posiada regulacje wysokości w zakresie 260-305 cm.

Dostępne wysięgi:
 1,20 m /104195/
 1,40 m /104194/
 1,60 m /101023/
 2,00 m /101287/

Zestaw daje możliwość zamocowania tablicy do koszykówki: epoksydowej (laminowa-
nej) 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. Konstrukcja jest wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270 i posiada Certyfi kat bezpie-
czeństwa B.

WYROBY KOMPLEMENTARNE:
 tablica do koszykówki laminowana, 180x105 cm, na ramie metalowej cynkowanej 

/002360/
 tablica do koszykówki laminowana, 120x90 cm, na ramie metalowej cynkowanej 

/002361/
 tablica do koszykówki stalowa, 105x180 cm, cynkowana ogniowo /003159/
 tablica do koszykówki stalowa, 120x90 cm, cynkowana ogniowo /003627/
 mechanizm regulacji wysokości tablicy w zakresie 305-260 cm /001213/
 tuleja z pokrywą, stalowa, cynkowana ogniowo /101430/
 obręcz do koszykówki z siatką łańcuchową /003291/
 siatka do obręczy łańcuchowa /002113/
 siatka do obręczy, sznur 5 mm /002112/
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KOSZYKÓWKA ZEWNĘTRZNA
DWUSŁUPOWA

Konstrukcja do koszykówki dwusłupowa wykonana z  profi li stalowych 100x100 mm, za-
bezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Stojak ma możliwość regulacji 
wysokości zawieszenia obręczy (od 260 do 305 cm).

Zestaw przystosowany jest do zamocowania tablicy epoksydowej laminowanej o  wymia-
rach 180x105 cm oraz obręczy stałej lub uchylnej. Słupy mocowane są w stalowych, ocynko-
wanych tulejach osadzanych w betonowym fundamencie.

Konstrukcja jest wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270 i posiada Certyfi kat Bezpieczeń-
stwa B.

DOSTĘPNE WYSIĘGI:
 1,60 m /101520/
 2,20 m /101522/

WYROBY KOMPLEMENTARNE:
 tablica do koszykówki laminowana, 180x105 cm, na ramie metalowej cynkowanej 

/101526/
 mechanizm regulacji wysokości tablicy w zakresie 305-260 cm /001213/
 tuleja z pokrywą, stalowa, cynkowana ogniowo /101418/
 obręcz do koszykówki z siatką łańcuchową /003291/
 siatka do obręczy łańcuchowa /002113/
 siatka do obręczy, sznur 5 mm /002112/

Interplastic 2014.indb   41Interplastic 2014.indb   41 2014-03-09   22:32:472014-03-09   22:32:47



42

TABLICE I OBRĘCZE

TABLICA DO KOSZYKÓWKI ZE SZKŁA 

AKRYLOWEGO

Wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10 mm tablica do 
koszykówki o wymiarach 180x105 lub 120x90 cm, dostęp-
na w  opcji na ramie metalowej (malowanej proszkowo na 
dowolny kolor z palety RAL). Przeznaczona jest zarówno do 
użytku w obiektach zamkniętych jak i otwartych (zewnętrz-
nych). Tablica jest wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270 
i posiada Certyfi kat Bezpieczeństwa B.

 180x105 cm /002337/
 120x90 cm /002338/
 180x105 cm, na ramie metalowej /002359/
 120x90 cm, na ramie metalowej /003151/

TABLICA DO KOSZYKÓWKI 

EPOKSYDOWA (LAMINOWANA)

Epoksydowa (laminowana) tablica do koszykówki o wymia-
rach 180x105 lub 120x90 cm, dostępna w opcji na ramie me-
talowej (cynkowanej ogniowo lub malowanej proszkowo na 
dowolny kolor z palety RAL). Przeznaczona jest zarówno do 
użytku w obiektach zamkniętych jak i otwartych (zewnętrz-
nych). Tablica jest wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270 
i posiada Certyfi kat Bezpieczeństwa B.

 180x105 cm /002340/
 120x90 cm /002341/
 180x105 cm, na ramie metalowej /101032/
 120x90 cm, na ramie metalowej /101252/

TABLICA DO KOSZYKÓWKI STALOWA 

(GRETINGOWA)

Wandaloodporna, wykonana w  całości ze stali tablica do 
koszykówki o  wymiarach 180x105 lub 120x90 cm, zabez-
pieczona antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe. Prze-
znaczona do użytku na otwartych (zewnętrznych) obiek-
tach.Tablica jest wykonana zgodnie z  normą PN-EN 1270 
i posiada Certyfi kat Bezpieczeństwa B.

 180x105 cm /003159/
 120x90 cm /003627/

OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI UCHYLNA NA 

SPRĘŻYNACH

Obręcz do koszykówki profesjonalna, uchylna na spręży-
nach. Zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie 
galwaniczne i  lakierowanie proszkowe na kolor czerwony. 
W  celu zwiększenia bezpieczeństwa obręczy zastosowano 
bezhakowy system mocowania siatki (za pomocą pręta i tu-
lejek) 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 Certyfi kat bezpieczeństwa B /001278/

OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI STAŁA 

WZMOCNIONA

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 za-
mkniętych.
Obręcz jest wykonana zgodnie z  normą PN-EN 1270 
i posiada Certyfi kat Bezpieczeństwa B /101441/

OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI STAŁA 

WZMOCNIONA CYNKOWANA OGNIOWO

Obręcz do koszykówki stała, wzmocniona (zastosowanie 
blach o  grubości 5 mm zapewnia jej wysoką odporność 
na uszkodzenia), cynkowana ogniowo w  komplecie z  siat-
ką łańcuchową. Obręcz przeznaczona jest do stosowania 
w  obiektach otwartych (zewnętrznych). Obręcz jest wyko-
nana zgodnie z normą PN-EN 1270 i posiada Certyfi kat Bez-
pieczeństwa B /003291/

OSŁONA DOLNEJ KRAWĘDZI TABLICY 

DO KOSZYKÓWKI

Wykonana z poliuretanu. Szerokość tablicy: 55-57 mm. 
Bezpieczny, całkowicie niewidoczny sposób mocowania 
(mocowanie za pomocą 8 wkrętów samowiercących). 
Możliwość wytłoczenia własnego logo.

Osłona dla tablicy 120x90 mm, czerwona /104355/
Osłona dla tablicy 120x90 mm, niebieska /109382/

Osłona dla tablicy 180x105 mm, czerwona /104085/
Osłona dla tablicy 180x105 mm, niebieska /109382/
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