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KONSTRUKCJA DO MOCOWANIA I PRZESUWU 

KOTARY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM LUB RĘCZNYM

W skład konstrukcji wchodzą:
 kratownica stalowa lakierowana proszkowo (kolor RAL do uzgodnienia) z szyną aluminio-

wą o długości nie przekraczającej 30 metrów, mocowana bezpośrednio do dźwigara lub 
za pomocą konstrukcji adaptacyjnej (np.: między dźwigarami, przy odległości konstrukcji 
od dźwigara powyżej 1m)

 wózki jezdne
 silnik ze sterowaniem oraz zawleczką odbezpieczającą (umożliwiającą złożenie i rozłoże-

nie kotary w przypadku awarii zasilania) – dotyczy kotar z napędem elektrycznym. 
Certyfi kat bezpieczeństwa B.

KOTARY GRODZĄCE

Do wysokości 2-3 metrów (opcjonalnie na całej wysokości) polietylenowa 
tkanina półprzeźroczysta. Powyżej siatka polipropylenowa o oczku 10x10 cm, 
grubość splotu 3 mm. W górnej części przeszycia w odległości 30 i 60 cm od kra-
wędzi siatki umożliwiające podciągnięcie w miarę naturalnego wyciągania się 
(bez potrzeby odsyłania do producenta). W dolnej części obciążenie krawędzi 
siatki linką ołowianą 200 - 400 g/mb (kotara pozioma) lub łańcuchem (kotara 
pionowa).

KOTARY GRODZĄCE

KONSTRUKCJA DO PIONOWEGO PODNOSZENIA

I OPUSZCZANIA KOTARY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

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

Certyfi kat bezpieczeństwa B.
Opcjonalnie dostępny moduł zdalnego sterowania kotarą z pilotem.
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WYKŁADZINY OCHRONNE

WYKŁADZINY OCHRONNE W PŁYTACH 

– INTER FLOOR PROTECTION

Płyty wykonane z włókniny igłowanej (100% PP) w kolorze szarym, zielonym lub niebieskim 
na trwałym spodzie antypoślizgowym (polyolefi n) w jasnym niebrudzącym kolorze, gwa-
rantującym doskonałe przyleganie do podłogi. Płyty wykładziny ochronnej zabezpieczają 
wszelkiego typu podłogi sportowe:

 na czas imprez pozasportowych
 przed niepożądanymi czynnikami typu: niedopałki papierosów, rozlane płyny,
 resztki jedzenia,
 nieodpowiednim obuwiem (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: 1000x2000 mm
Grubość całkowita: 7,5 mm
Waga całkowita: 3800g/m2 (7600g/płyta)

Dostępne kolory:

SZARY
102141

ZIELONY
102685

GRANATOWY
102162

WYKŁADZINY OCHRONNE

Coraz więcej hal sportowych musi funkcjonować jako hale wystawowe lub miejsca używane 
do wydarzeń publicznych lub społecznych. W wyniku tego nie tylko muszą one spełniać wy-
mogi sportowców, ale dodatkowo oczekuje się, że będą używane do bardzo różnych celów. 
Jeśli istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia mechanicznego lub wystąpienia silnego zanie-
czyszczenia zalecamy ochronę wszystkich podłóg, w ten sposób chronimy górną powierzch-
nię podłogi przed potencjalnymi uszkodzeniami, a więc przedłużamy jej trwałość. Podłoga 
będzie wymagała mniej czyszczenia po takim wydarzeniu, zmniejszają czas i koszty sprzą-
tania i zwiększając prawdopodobieństwo, że hala będzie gotowa do użycia rano po imprezie 
organizowanej poprzedniego wieczora. Ochrona podłogi Inter Floor Protection jest idealnym 
rozwiązaniem w takich sytuacjach. Nasze przykrycia ochronne do podłóg halowych składają 
się z wysokiej jakości perforowanych przykryć pokrytych antypoślizgowym podkładem po-
liolefi nowym.
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 jedynie część podłogi w hali zgodnie z zapotrzebowaniem. 
Można je łatwo przechowywać, wymagają minimalnego miejsca magazynowego i  mogą 
być wymienione w razie potrzeby (w przypadku uszkodzenia).

WYKŁADZINY OCHRONNE W ROLKACH 

– INTER PROTECT SPORT

Wykładzina jednowarstwowa (homogeniczna), jednostronna, z gęstego PCV zabezpiecza-
jąca podłogę sportową na czas imprez pozasportowych dostępne w kolorze grafi towym lub 
zielonym, o strukturze skórki pomarańczy.
Wykładzina antypoślizgowa, idealnie przylegająca do podłoża (bez konieczności 
przyklejania).
Grubość całkowita: 1,5 mm
Waga całkowita: 2200 g/m2

Szerokość rolki: 140 cm
Standardowa długość rolki: 25-30 mb 
(istnieje możliwość docięcia długości na zamówienie)
Dostępne kolory:

GRAFITOWY
101167

ZIELONY
101824

WÓZEK DO TRANSPORTU PŁYT WYKŁADZINY

- INTER FLOOR PROTECTION

Wózek do transportu maksymalnie 150 płyt. Rama wózka wykonana z kształtowników sta-
lowych malowanych proszkowo. Wózek wyposażony w 4 koła skrętne (2 z hamulcem). 
Platforma wózka wykonana z płyty. Dopuszczalne obciążenie wózka 1200kg. /102043/
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WÓZEK DO TRANSPORTU ROLEK WYKŁADZINY

Wózek do transportu maksymalnie 3 rolek wykładziny. Rama wózka wykonana z kształtow-
ników stalowych malowanych proszkowo.
Wózek wyposażony w 2 koła stałe oraz 2 koła skrętne z hamulcem. 
W komplecie 3 drążki przenośne, wykonane z rury stalowej 32 x 2 mm, zakończone 
uchwytem stałym i demontowanym, cynkowane. Dopuszczalne obciążenie wózka 400 kg.

WYKŁADZINY OCHRONNE

INTER PUZZLE TURF

Lekkie maty w kształcie puzzli o wymiarach 
1x1 m i  grubości 18 mm. Dwuwarstwo-
wa konstrukcja: nietoksyczna pianka EVA 
o wysokiej gęstości (gr. 11 mm) + sztuczna 
trawa (gr.7 mm). W komplecie – do każdej 
płyty - dwa paski zamykające krawędzie. 
Płyty są łatwe w montażu, transporcie, ma-
gazynowaniu i konserwacji. Zainstalowanie 
puzzli na dowolnej powierzchni zajmuje nie 
więcej niż kilkanaście minut. Dodatkową 
zaletą jest możliwość używania ich zarów-
no wewnątrz, jak i na obiektach otwartych 
(w razie namoknięcia maty szybko schną).

WÓZEK NA PIŁKI 

PRZEJEZDNY SKŁADANY

Stelaż aluminiowy, składany parasolowo,  
na 4 kółkach obrotowych. Pojemność: 25-30 
piłek.
Wymiary:

 wysokość całkowita 1000 mm
 szerokość 560 mm
 głębokość 620 mm

/109197/

WÓZEK NA PIŁKI, ZAMYKANY

Konstrukcja wózka (boki, pokrywa) wy-
konana z rurek stalowych lakierowanych 
proszkowo w kolorze białym (RAL 9003).Dno 
wózka z płyty wodoodpornej. Możliwość za-
mknięcia wózka na kłódkę. Kółka skrętne 
z hamulcem.
Wymiary:

 wysokość 740 mm,
 szerokość 900 mm,
 głębokość 530 mm

/002528/

WÓZEK NA PIŁKI ZAMYKANY

Wózek do przechowywania piłek. Metalowy 
wykonany z prętów stalowych malowanych 
proszkowo, przejezdny.  Wózek zamykany na 
kłódkę (w komplecie), pojemność: 60 piłek. 
/109045/

WIESZAK NA ROLKI WYKŁADZINY

Wieszak na 4 rolki wykładziny. Słupki wieszaka (lewy i prawy) wykonane z kształtownika 
stalowego mocowane do posadzki oraz do ściany. Rozstaw podpórek pod drążki przenośne 
wykładziny dopasowany do średnicy rolek (pierwsza podpórka min. 250 mm od posadzki, 
kolejne co min. 425 mm osiowo). W komplecie 4 drążki przenośne wykonane z rury stalowej 
32x2 mm, zakończone uchwytem stałym i demontowalnym, cynkowane ogniowo.
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ŁAWKO-WIESZAK SZATNIOWY

Stelaż ławki wykonany z profi li stalowych malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety 
RAL. 

Siedzisko, oparcie i listwa na wieszaki wykonane z tarcicy iglastej lub PCV. 

Nogi wyposażone w niebrudzące zaślepki. 

Bezpieczny sposób zamocowania wieszaków (od wewnętrznej strony listwy). 

Dostępne w wersji jedno i dwustronnej oraz w opcji z półką na buty. Standardowa długość – 
2 m, na życzenie klienta – dowolna długość.

SZATNIE

SZAFKI UBRANIOWE

Ilość 
komór

Wyso-
kość:

Szero-
kość :

Głębokość Zdjęcie

1 1800 x 315 x 490/500 mm

2 1800 x 600 x 490/500 mm

Ilość 
komór

Wyso-
kość:

Szero-
kość :

Głębokość Zdjęcie

3 1800 x 885 x 490/500 mm

4 1800 x 1175 x 490/500 mm

Szafki BHP o stabilnej konstrukcji z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi wyposażone są w wywietrzniki oraz miejsce na identyfi kator. W każdej komorze znajduje się półka, 
drążek na ubrania oraz haczyki. Standardowo, szafki zamykane są zamkiem kluczowym.
Standardowe wymiary:
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Ilość 
komór

Wyso-
kość:

Szero-
kość :

Głębokość Zdjęcie

1 1800 x 415 x 490/500 mm

2 1800 x 800 x 490/500 mm

Ilość 
komór

Wyso-
kość:

Szero-
kość :

Głębokość Zdjęcie

3 1800 x 1185 x 490/500 mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- skośny daszek na 
szafce – elementy 
wrzucane na szafkę 
samoczynnie spadają

- ławeczki z 
wysuwanym 
siedziskiem pod szafkę 

- ławeczki  ze stałym 
siedziskiem pod szafkę 
z/bez półki na buty

SZAFKI SKRYTKOWE

Szafki BHP o stabilnej konstrukcji z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi szafek 
skrytkowych wyposażone są w wywietrzniki oraz miejsce na identyfi kator. Szafki skrytkowe 
posiadające dwoje drzwi w każdej kolumnie, wyposażone są w drążki i haczyki. Standardo-
wo, szafki zamykane są zamkiem kluczowym
Standardowe wymiary:

Ilość 
komór

Wyso-
kość:

Szero-
kość :

Głębo-
kość

Zdjęcie

DWIE KOMORY W PIONIE, WYSOKOŚĆ JEDNEJ KOMORY OK. 900 mm

2 1800 x 315 x 490/500 mm

4 1800 x 600 x 490/500 mm

Ilość 
komór

Wyso-
kość:

Szero-
kość :

Głębo-
kość

Zdjęcie

6 1800 x 885 x 490/500 mm

2 1800 x 415 x 490/500 mm

4 1800 x 800 x 490/500 mm

6 1800 x 1185 x 490/500 mm

TRZY KOMORY W PIONIE, WYSOKOŚĆ JEDNEJ KOMORY OK. 600 mm

3 1800 x 315 x 490/500 mm

6 1800 x 600 x 490/500 mm
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Ilość 
komór

Wyso-
kość:

Szero-
kość :

Głębo-
kość

Zdjęcie

9 1800 x 885 x 490/500 mm

3 1800 x 415 x 490/500 mm

6 1800 x 800 x 490/500 mm

9 1800 x 1185 x 490/500 mm

CZTERY KOMORY W PIONIE, WYSOKOŚĆ JEDNEJ KOMORY OK. 450 mm

4 1800 x 315 x 490/500 mm

8 1800 x 600 x 490/500 mm

12 1800 x 885 x 490/500 mm

4 1800 x 415 x 490/500 mm

8 1800 x 800 x 490/500 mm

12 1800 x 1185 x 490/500 mm

Ilość 
komór

Wyso-
kość:

Szero-
kość :

Głębo-
kość

Zdjęcie

PIĘĆ KOMÓR W PIONIE, WYSOKOŚĆ JEDNEJ KOMORY OK. 360 mm

5 1800 x 315 x 490/500 mm

10 1800 x 600 x 490/500 mm

15 1800 x 885 x 490/500 mm

5 1800 x 415 x 490/500 mm

10 1800 x 800 x 490/500 mm

15 1800 x 490 x 490/500 mm

SZAFKI UBRANIOWE „L”

Szafki BHP o stabilnej konstrukcji z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi wy-
posażone są w wywietrzniki oraz miejsce na identyfi kator. W każdej komorze znajduje się 
drążek na ubrania oraz haczyki na bocznych ściankach. Szafki zamykane są zamkiem kluczo-
wym z jednopunktowym ryglowaniem.

Ilość 
komór

Wyso-
kość:

Szero-
kość :

Głębo-
kość

Zdjęcie

2 1800 x 400 x 490/500 mm

4 1800 x 800 x 490/500 mm
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SŁUPKI DO TENISA ZIEMNEGO PROFESJONALNE

Wykonane z profi lu aluminiowego 80x80 mm, lakierowanego proszkowo na kolor zielony 
(RAL 6005). Aparat napinający oraz korba chowana w słupku. /102187/
Produkty komplementarne:

 aluminiowe tuleje do profi lu 80x80 mm: hale sportowe: głębokość 335 mm /111149/, 
boiska: głębokość 350 mm /111139/

 pokrywa tulei ze stali nierdzewnej (boiska) /101433/
 rama podłogowa z deklem maskującym (hale) /001904/
 podpórki singlowe /100558/
 siatka: polipropylen, 3 mm, czarna /101254/
 taśma regulacyjna do siatki /100353/
 aluminiowa tulejka z zaczepem do siatki /102188/

SŁUPKI DO BADMINTONA PROFESJONALNE, NA HALĘ

Konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo na kolor czerwony RAL 3020. Słupki wyposa-
żone są w balast o wadze ok. 60 kg (na 1 słupek) z kółkami ułatwiającymi przemieszczanie 
i aparatem napinającym siatkę.

SŁUPKI DO BADMINTONA 

TRENINGOWE, NA HALĘ

Konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo 
na kolor czerwony RAL 3020. Słupki wypo-
sażone są w balast o wadze ok. 27 kg (na 1 
słupek) z kółkami ułatwiającymi przemiesz-
czanie.

PROFESJONALNA SIATKA DO 

BADMINTONA

Polipropylen, 1,2 mm grubości, oczko 18x18 
mm. Linka napinająca kewlarowa, boczne 
wzmocnienia z  poliestru. Kolor czarny. Dłu-
gość 6,02 m, wysokość 0,76 m. /109671/

SŁUPKI DO TENISA I BADMINTONA
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