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Światło bramki wykonane z profi lu aluminiowego 80x80 mm z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym odkształ-
ceniom. Światło bramki składane, łączone aluminiowymi łącznikami, dwukrotnie malowane proszkowo (podkład + pasy).
Szkielet bramki o głębokości 100 cm (góra) i 130 cm (dół), wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor biały 
(RAL 9003), mocowany do światła za pomocą ocynkowanych galwanicznie zawiasów.
W dolnej części ramion bocznych uchwyty do mocowania bramek do parkietu. 
W komplecie wymienne zapinki i zaczepy do mocowania siatki do światła i szkieletu bramki oraz pokrętła i talerzyki 
mocujące.
Bramki wykonane zgodnie z normą PN-EN 749 oraz przepisami IHF (Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej).

Dostępne kolory:
biało-niebieska (RAL 9003 ; RAL 5010) 
biało-czerwona (RAL 9003 ; RAL 3020)
biało-czarna (RAL 9003 ; RAL 9005)
Inne kolory na życzenie klienta.
W komplecie wymienne zapinki i zaczepy do mocowania siatki do światła i szkieletu bramki. 

BRAMKI TYP 1 – MONTOWANE W TULEJACH
Bramka 3x2 m; aluminiowa; typ 1; biało-czarna; IHF /106972/
Bramka 3x2 m; aluminiowa; typ 1; biało-czerwona; IHF /106971/
Bramka 3x2 m; aluminiowa; typ 1; biało-niebieska; IHF /106970/

BRAMKI TYP 2 – PRZESTAWNE
Bramka 3x2 m; aluminiowa; typ 2; biało-czarna; IHF /106969/
Bramka 3x2 m; aluminiowa; typ 2; biało-czerwona; IHF /106968/
Bramka 3x2 m; aluminiowa; typ 2; biało-niebieska; IHF /106962/

CERTYFIKATY
 Certyfi kat IHF
 Certyfi kat Bezpieczeństwa B
 Bramki wykonane zgodnie z normą PN-EN 749
 Certyfi kat jakości powłoki lakierniczej Qualicoat 
 Certyfi kat jakości powłoki galwanicznej Qualanod

BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ
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BRAMKA DO PIŁKI RĘCZNEJ

Bramki wykonane zgodnie z normą PN-EN 749. Szkielet o głębokości 800 mm (góra) i 1000 mm (dół). Światło oraz szkielet bramki składane, co umożliwia łatwiejszy transport oraz maga-
zynowanie na niewielkiej powierzchni. Wszystkie elementy bramki są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe bądź malowanie proszkowe.

BRAMKA ALUMINIOWA 3x2 M

Światło bramki wykonane z profi lu aluminiowego 80x80 mm, składane (skręcane przy użyciu aluminiowych łączników), dwukrotnie malowane proszkowo (podkład + pasy).
TYP 1 - szkielet bramki składany, wykonany z rur stalowych, cynkowany ogniowo. W komplecie wymienne zapinki i zaczepy siatki oraz elementy złączne. 
TYP 2 - szkielet bramki składany, wykonany z rur stalowych, malowany proszkowo na kolor biały (RAL 9003). W komplecie talerzyki i pokrętła do mocowania bramek do podłoża, wymienne 
zapinki i zaczepy siatki oraz elementy złączne. 

BRAMKA STALOWA 3x2 M

Światło bramki wykonane z profi lu stalowego 80x80 mm, składane (skręcane przy użyciu stalowych łączników), cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor niebieski (pasy).
TYP 1 - szkielet bramki składany, wykonany z rur stalowych, ocynkowany ogniowo. W komplecie wymienne zapinki i zaczepy siatki oraz elementy złączne.
TYP 2 - szkielet bramki składany, wykonany z rur stalowych, ocynkowany ogniowo. W komplecie talerzyki i pokrętła do mocowania bramek do podłoża, wymienne zapinki i zaczepy siatki 
oraz elementy złączne.

BRAMKI ALUMINIOWE TYP 1 – 

MONTOWANE W TULEJACH
 Bramka 3x2 m; alu; typ 1; biało-czarna; szkielet ocynko-

wany /106952/ 
 Bramka 3x2 m; alu; typ 1; biało-czerwona; szkielet ocyn-

kowany /106953/
 Bramka 3x2 m; alu; typ 1; biało-niebieska; szkielet ocyn-

kowany /106943/

BRAMKI ALUMINIOWE TYP 2 – 

PRZESTAWNE
 Bramka 3x2 m; alu; typ 2; biało-czarna; szkielet w kolorze 

białym /106964/
 Bramka 3x2 m; alu; typ 2; biało-czerwona; szkielet w ko-

lorze białym /106963/
 Bramka 3x2 m; alu; typ 2; biało-niebieska; szkielet w ko-

lorze białym /106976/

BRAMKI STALOWE TYP 1 – 

MONTOWANE W TULEJACH
Bramka 3x2 m; stal; typ 1; ocynk-niebieska; szkielet 
ocynkowany /100502/

BRAMKI STALOWE TYP 2 – 

PRZESTAWNE
Bramka 3x2 m; stal; typ 2; biało-niebieska; szkielet w 
kolorze białym /100503/

WYROBY KOMPLEMENTARNE DLA 

BRAMEK TYP 1:
 tuleja aluminiowa /103710/
 pokrywa tulei ze stali nierdzewnej /101433/
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TULEJA Z POKRYWĄ DO PROFILU 80x80 MM

 tuleja aluminiowa gł. 335 mm – hale sportowe /111149/
 tuleja aluminiowa gł. 350 mm – boiska zewnętrzne /111139/
 pokrywa tulei ze stali nierdzewnej /101433/

TULEJA DO PROFILU 80X80 MM
Tuleja ze stali nierdzewnej. 

GUMOWANE POKRĘTŁA / STALOWE TALERZYKI
Pokrętło gumowane Ø50 mm M12, L=25 mm /102311/ 
Pokrętło gumowane Ø50 mm M12, L=30 mm /102727/
Pokrętło gumowane Ø50 mm M12, L=70 mm /102828/
Pokrętło gumowane Ø50 mm M12, L=90 mm /102728/
Pokrętło gumowane Ø50 mm M12, L=120 mm /102729/
Pokrętło gumowane Ø50 mm M12, L=140 mm /103130/

Talerzyk M12, Ø 76 mm, grubość 2 mm. Stal cynkowana galwanicznie /102518/
Talerzyk M12, Ø 76 mm, grubość 4 mm. Stal cynkowana galwanicznie /102522/ 

AKCESORIA

WÓZEK DO TRANSPORTU BRAMEK MAŁY
/107119/

WÓZEK DO TRANSPORTU BRAMEK DUŻY
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BRAMKA DO TCHOUKBALL

Wykonana ze stalowej rury. Zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie galwaniczne. 
Regulowany kąt nachylenia.

 100x100 /107795
 120x120 /107796/

BRAMKA WIESZANA NA ŚCIANĘ

Bramka podwieszana, wciągana elektrycznie. 
 Wspornik urządzenia samohamownego 
 Wieszak naścienny do montażu urządzenia samohamownego
 Urządzenie samohamowne zgodne w wymogami DIN 7892
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PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA

BRAMKA 3X2 M DO PIŁKI RĘCZNEJ PLAŻOWEJ

Światło bramki wykonane z aluminiowego profi lu 80x80 mm, malowane proszkowo na kolor granatowy (RAL 3020). Cynkowane galwaniczne wsporniki siatki.

BRAMKI POMPOWANE IGOAL HANDBALL

Lekka, przenośna, mieszcząca się w torbie bramka iGoal. Rozłożenie bramki zajmuje mniej 
niż minutę i nie wymaga żadnych narzędzi. Komplet zawiera:

 bramkę z siatką (założoną) 
 pompkę (pompującą i wypompowującą powietrze)

 torby na piasek oraz szpilki do kotwienia do podłoża
 torbę do transportu
 instrukcję obsługi

iGoal Handball 3x2 m /111309/
iGoal Handball 2.4x1.6 m /109166/

TULEJA DO ZAKOPYWANIA 

DO PROFILU 80X80 MM

Tuleja aluminiowa do bramek wykonanych 
z profi lu 80x80 mm. Zakopywana w piasku.
/106063/

DESKI IMPREGNOWANE DO 

TULEI SŁUPKÓW
/106117/

LINIE DO WYZNACZANIA 

POLA GRY

Linie na boisko 27x12 m. Wykonane są z 
taśmy polipropylenowej, szerokość linii: 5cm

27x12 m/107423/
27x12 m z liniami 6m/111013/
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