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I. Wykaz części składowych: 
 

Lp. Nazwa elementu Ilość  

1. Słupki do siatkówki DE1015 1 kpl 

2. Osłony słupków do siatkówki DE2000   1 kpl 

3. Stanowisko sędziowskie do siatkówki DL0520 1 szt. 

4. Siatka do siatkówki DE8003 1 szt. 

5. Antenki do siatkówki DE9421 2 szt. 

6. Tuleje montażowe do słupków KD0131 2 szt. 

II. Opis produktu 

 

Nazwa Słupki do siatkówki DE1015 

Indeks 002973  

Wymiary  

Waga 60 kg 

Kolor Czerwony 

Certyfikat Certyfikat FIVB Approved 

Opis Profesjonalne słupki do siatkówki wykonane z profilu stalowego o średnicy 76,3 mm, 
lakierowane na kolor czerwony. Słupki składane/rozkładane teleskopowo przy użyciu 
zintegrowanego, ukrytego wewnątrz mechanizmu przy pomocy dostarczonej korby. Zakres 
regulacji: od 1920 do 2550 mm.  

 

Nazwa Osłony słupków do siatkówki DE2000   

Indeks 002974  

Wymiary 230x280x1850 mm (LxWxH) 

Waga 16 kg 



 

Kolor Niebieski  

Certyfikat Certyfikat FIVB Approved 

Opis Osłony łupków profesjonalnych wykonane z wytrzymałej pianki poliuretanowej. Wewnątrz 
znajduje się przestrzeń dla instalacji okablowania audio-video. Mocowane do słupków za 
pomocą rzepów.  

 

Nazwa Stanowisko sędziowskie do siatkówki DL0520 

Indeks 002978  

Wymiary 1008x970x1865 mm(LxWxH) 

Waga 126 kg 

Kolor Czerwony 

Certyfikat Certyfikat FIVB Approved 

Opis Profesjonalne stanowisko dla sędziego siatkówki. Wysokość podestu płynnie regulowana za 
pomocą korby w tylniej części (+/- 600 mm). Stanowisko jest wyposażone w kółka 
umożliwiające przemieszczanie oraz komplet osłon dla bezpieczeństwa sędziego i zawodników.  

 

Nazwa Siatka do siatkówki DE8003 

Indeks 102398  

Wymiary 9500x1000 mm(LxH) 

Waga  

Kolor Czarny 

Certyfikat Certyfikat FIVB Approved 

Opis Profesjonalne siatka do siatkówki. Górna linka napinająca wykonana z bardzo mocnego splotu 
aramidowego (siedmiokrotnie mocniejszego niż standardowa linka stalowa). Siatka 
polietylenowa o oczku 100x100 mm w kolorze czarnym, mocowana do słupka w 6 punktach.   

 

Nazwa Antenki do siatkówki DE9421 

Indeks 002977  

Wymiary Długość: 1800 mm, średnica 10 mm 

Waga  

Kolor Biały + czerwone pasy 

Certyfikat Certyfikat FIVB Approved 

Opis Profesjonalne antenki do siatki wykonane z włókna szklanego.  

 

  



 

 

Nazwa Tuleje montażowe do słupków KD0131 

Indeks 101957  

Wymiary Głębokość całkowita 350 mm, średnica wewnętrzna 77 mm. Wymiary ramy podłogowej: 

170x146 mm 

Waga 7 kg 

Kolor  

Certyfikat  

Opis Tuleje montażowe do profesjonalnych słupków do siatkówki. Zintegrowana pokrywa wykonana 
ze specjalnego stopu aluminium.   

 

III. Przeznaczenie 

Zestaw przeznaczony jest wyłącznie do gry w siatkówkę na halach sportowych. 

IV. Montaż  

Montaż może być wykonywany wyłącznie przez producenta lub wykwalifikowane, upoważnione przez 

producenta osoby. 

  



 

V. Użytkowanie 

1. Uwagi ogólne: 
1.1 Napinać siatkę ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności. Nie napinać siatki za bardzo.  
2.1 Każdy słupek waży około 30 kg. Przenoszenie oraz ustawianie wymaga minimum 2 osób. 
3.1 Należy uważać, aby nie upuścić słupków, gdyż może to spowodować zranienia oraz uszkodzenie 

podłogi.  
4.1 Po odczepieniu siatki przechowywać słupki na półce lub uchwycie magazynowym. 
5.1 Regularnie sprawdzać stan aparatu napinającego  
2. Instalacja słupków: 
2.1 Wyjąć dekiel podłogowy z ramy przy pomocy przyssawki 
2.2 Sprawdzić czy w tulei aluminiowej 82x82 mm znajduje się adapter. 
2.3 Powoli wsunąć słupki w gniazdo 
2.4 Założyć siatkę poprzez zaczepienie jednego końca o hak na słupku oraz drugiego końca o aparat 

napinający 
2.5 Kręcąc korbą umieszoną w gnieździe regulacji ustawić żądaną wysokość siatki posługując się 

przymiarem wysokości siatki.  
2.6 Naciągnąć siatkę przy użyciu aparatu napinającego. Przed rozpoczęciem użytkowania usunąć korby 

napinające.  
2.7 Założyć osłony słupów 
 

3. Konserwacja i utrzymanie: 
Aby zapewnić długotrwałe i bezpieczne użytkowanie niezbędne są okresowe przeglądy urządzeń.  

Element sprawdzany Punkty sprawdzane podczas inspekcji Częstotliwość 

Aparat napinający uszkodzenie, zużycie lub hałas co 3 miesiące 

Tuleja podłogowa niestabilność, uszkodzenie lub 

deformacja 

co 6 miesięcy 

Kółko nylonowe deformacja, zużycie, węzły zamocowań co 6 miesięcy 

Słupki hałas w trakcie regulacji wysokości co 6 miesięcy 

Korba deformacja lub uszkodzenie co 6 miesięcy 

 

4. Trwałość wyrobu zależy wyłącznie od warunków, częstotliwości i sposobu użytkowania oraz konserwacji.  
 

VI. Pakowanie 

Wszystkie elementy zestawu są zabezpieczone do transportu poprzez pakowanie w kartony i/lub owijanie 

folią.  

VII. Gwarancja 

1. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty 
faktury. 

2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez 
producenta lub upoważnione przedstawicielstwo serwisowe. 

3. Gwarancja nie są objęte: 
- czynności do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, 
np.: konserwacja, utrzymanie czynności, okresowe dokręcanie węzłów zamocowań itp. 
- uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją i konserwacją (np. 
stosowanie niewłaściwych środków do czyszczenia, samodzielne próby naprawy usterek) 
- uszkodzenia powstałe z winy użytkownika bądź osób trzecich (w tym akty wandalizmu). 



 

4. Pozostałe sprawy nie ujęte w warunkach gwarancji regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. OBSŁUGA GWARANCYJNA. 

W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie sprzedaży w okresie gwarancji, kupujący niezwłocznie 
powiadomi o tym fakcie producenta, a producent w ciągu 21 dni rozpozna reklamację i zaproponuje 
termin usunięcia usterki/-ek. Zawiadomienie producenta o wykryciu wady może zostać dokonane 
jedynie w formie pisemnej (listownie, faksem lub 
e-mailem). Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz jeżeli to możliwe 
dokumentację zdjęciową. Dane kontaktowe w celu dokonania zgłoszenia wystąpienia usterki: 
INTERPLASTIC Roger Żółtowski, Tuchom 146, 80-209 Chwaszczyno;  E-mail: info@interplastic.pl lub 
nr faksu 58 511 29 80. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 
16:00. Termin zgłoszenia wysłanego po wskazanych godzinach rozpoczyna swój bieg od następnego 
dnia roboczego. Usunięcie wad i usterek stwierdza się protokolarnie. 

6. OBSŁUGA POGWARANCYJNA. 
W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy po okresie gwarancji, kupujący zawiadomi 
pisemnie producenta o powyższym fakcie (jak wyżej), a producent w ciągu 21 dni rozpozna usterkę i 
zaproponuje sposób oraz koszt naprawy. Po zaakceptowaniu przez kupującego warunków naprawy, 
strony ustalają termin usunięcia wad. 

VIII. Wsparcie i obsługa techniczna 

W przypadku pytań dot. wyrobu i części zamiennych oraz wątpliwości przy montażu prosimy o kontakt: 

help@interplastic.pl 
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