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Siatkówka | Siatkówka FIVB
Siatkówka FIVB
System do siatkówki z certyfi katem FIVB. Najwyższa jakość 
wykonania oraz atrakcyjny design. Uniwersalny, profesjonalny, 
przeznaczony do rozgrywek na każdym poziomie. 

W skład systemu wchodzą:
- słupki do siatkówki 
- osłony słupków
- tuleja z ramą i deklem do słupków
- antenki 
- stanowisko sędziowskie 
- siatka

Wszystkie elementy systemu 
objęte są certyfi katem FIVB
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Tuleja montażowa słupka aluminiowego 70x120 mm

Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania profesjonalnego słupka alu-
miniowego do siatkówki z naciągiem wewnętrznym. Tuleja wykonana jest 
z rury salowej o średnicy 133 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

Siatkówka | Słupki do siatkówki

Profesjonalne aluminiowe słupki do siatkówki z naciągiem wewnętrznym
Profesjonalne słupki wykonane ze specjalnego profi lu aluminiowego 70x120 mm, zapewniającego 
wysoką sztywność i odporność na zginanie. Urządzenie naciągowe w całości znajduje się 
wewnątrz profi lu. Konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokości 
w przedziale 106 – 250 cm, co pozwala na zastosowanie ich także do gry w tenisa i badmintona. 
W słupkach zastosowane zostały nowatorskie rozwiązania mechanizmu naciągowego. 
Blokowanie wysokości naciągu (siatki) dokonywane jest poprzez zacisk mimośrodowy z wkładką 
teflonową. Składana korbka naciągowa została zintegrowana ze słupkiem; po naprężeniu 
siatki jest prostowana i chowana wewnątrz głównego profi lu. Słupki są przystosowane do 
6-punktowego zamocowania boków siatki. Końcówka linki naprężającej siatkę łączona jest 
z wyprowadzonym fragmentem linki za pomocą szybkozłącza, co zapewnia bardzo wygodne 
zakładanie siatki. 

Słupki przeznaczone do montażu na boisku głównym w salach sportowych o szerokości powyżej 
12 m oraz na boiskach treningowych w salach powyżej 24 m; mogą być montowane również na 
boiskach zewnętrznych. Nie wymagają odciągów od podłoża.

Poprzez zastosowanie dodatkowej listwy z uchwytami (zestaw słupka dwustronnego należy 
zamówić oddzielnie) słupki mają możliwość dwustronnego zastosowania.

System słupków do siatkówki profesjonalny aluminiowy ALFA 70x120 mm, z naciągiem wewnątrz profi lu

Profi l stalowy

Profi l aluminowy

Profi l aluminowy

 
70x120 mm

 
70x120 mm

Ø133 mm

Osłony słupków do siatkówki 

profesjonalnych (profi l 70x120)

Osłony słupków aluminiowych profesjonal-
nych do siatkówki (70x120 mm), wykonane 
z gąbki o grubości 5 cm, pokrytej skórą syn-
tetyczną na konstrukcji wzmacniającej, zapi-
nane na rzepy. Zwiększają bezpieczeństwo 
użytkowania słupków. Wysokość - 200 cm. 

Dostępne w kolorze żółtym 
lub niebieskim.

Słupek do siatkówki środkowy, profesjonalny

aluminiowy z naciągiem wewnętrznym

Słupek do siatkówki środkowy, pro-
fesjonalny aluminiowy z naciągiem 
wewnętrznym blokowanym mimośro-
dowo. Wykonany ze specjalnego pro-
fi lu aluminiowego 70x120 mm; możli-
wość zawieszenia siatki na dowolnej 
wysokości pozwala na uniwersalne 
wykorzystanie słupków do gry w siat-
kówkę, tenisa i badmintona. Składana 
korbka naciągowa chowana wewnątrz 
profi lu głównego.

Możliwość używania słupka jako 
środkowego uzyskiwana jest po-
przez instalację dodatkowej listwy 
w specjalnie do tego celu zaprojekto-
wanej bruździe w profi lu słupka.
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2.111. System słupków turniejowy aluminiowy BETA 120 x 100 mm
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Tuleje odchylić o ok. 1°
na zewnątrz boiska

2-35-2

Słupki do siatkówki turniejowe, profi l aluminiowy 120x100 mm, 
naciąg typu SLIM
Słupki do siatkówki turniejowe z regulacją wysokości. Wykonane są z profi lu aluminiowego żebrowanego 
owalnego 120x100 mm. 

Naciąg typu SLIM, przesuwany w bruździe profi lu słupka, pozwala na płynną regulację wysokości siatki 
w zakresie 100 - 250 cm (siatkówka, tenis, badminton). 

Mocowane w tulejach osadzonych w podłożu. Nie wymagają odciągów od podłoża. Słupki przeznaczone są do 
montażu na boisku głównym w salach sportowych o szerokości powyżej 12 m, mogą być montowane również 
na boiskach zewnętrznych.

Tuleja montażowa słupka aluminiowego 120x100 mm

Tuleja montażowa, przeznaczona do instalacji turniejowego 
słupka do siatkówki 120x100 mm, wykonana z rury stalowej 
o średnicy zewnętrznej 133 mm, zabezpieczona poprzez 
cynkowanie ogniowe.

Słupki do siatkówki turniejowe na podstawie ramowej, 
przykręcane do podłoża, profi l aluminiowy 120x100 mm
Słupki do siatkówki turniejowe na podstawie ramowej, wykonane ze specjalnego owalnego profi lu 
aluminiowego żebrowanego 120x100 mm. Wyposażone w kółka, umożliwiające szybki i łatwy 
transport. Naciąg zewnętrzny typu SLIM umożliwia płynną regulację wysokości zawieszenia 
siatki w zakresie 100 – 250 cm, co pozwala na zastosowanie słupków do różnego rodzaju gier, 
a także dostosowanie gry do umiejętności zawodników.

Osłony słupków do siatkówki 

turniejowych (profi l 120x100)

Osłony słupków aluminiowych turniejowych 
do siatkówki (120x100 mm), wykonane 
z gąbki o grubości 5 cm, pokrytej skórą 
syntetyczną na konstrukcji wzmacniającej, 
zapinane na rzepy. Zwiększają 
bezpieczeństwo użytkowania słupków. 

Wysokość - 200 cm. 

Dostępne w kolorze żółtym lub 
niebieskim.

Profi l stalowy

Profi l aluminowy

Profi l aluminowy

System słupków do siatkówki turniejowy aluminiowy BETA 120x100 mm, naciąg typu SLIM

Siatkówka | Słupki do siatkówki
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Tuleja słupka aluminiowego 116x76 
mm, wersja do siatkówki plażowej

Tuleja mocująca słupka aluminiowego 
116x76 mm, stalowa (Ø133 mm), wersja do 
siatkówki plażowej, łącznie z drewnianymi 
krawędziakami.

Osłony turniejowych 
słupków do siatkówki 
(profi l 116x76)
Osłony turniejowych słupków 
do siatkówki, wykonane z gąbki 
o grubości 5 cm, pokrytej skórą 
syntetyczną na konstrukcji wzmac-
niającej, zapinane na rzepy. 

Wysokość: 200 cm. 

Dostępne kolory: niebieski, żółty.

Słupki do siatkówki turniejowe wielofunkcyjne, profi l aluminiowy 
116x76 mm, naciąg typu SLIM
Słupki wykonane ze specjalnego profi lu aluminiowego 116x76 mm, mocowane w tulejach osa-
dzonych w podłożu. Nie wymagają odciągów od podłoża. Śruba naciągu siatki osłonięta profi lem 
stalowym. 

W skład kompletu słupków wchodzą: zewnętrzne urządzenie naciągowe z zastosowaniem osłonię-
tej śruby trapezowej i haka zaczepowego; haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku 
(przesuwne). Powyższe rozwiązanie daje możliwość zawieszenia siatki na dowolnej wysokości 
w zakresie 100 – 250 cm, co pozwala na wykorzystanie zestawu do gry w siatkówkę, tenisa 
i badmintona. 

Słupki do montażu na boisku głównym w salach sportowych o szerokości powyżej 12 m oraz 
na boiskach treningowych w salach powyżej 24 m; mogą być montowane również na boiskach 
zewnętrznych. 

Ø133 mm

Profi l stalowy

Profi l stalowy

Profi l stalowy

Tuleja montażowa słupka aluminiowego 116x76 mm 

Tuleja montażowa, przeznaczona do mocowania aluminiowego słupka tur-
niejowego do siatkówki 116x76 mm. Tuleja wykonana jest z rury stalowej
o średnicy 133 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

Profi l aluminowy

 116x76 mm

Ø133 mm

Tuleja montażowa aluminiowego 
słupka turniejowego 116x76 mm
(dł. 100 cm)
Tuleja montażowa o długości 100 
cm, przeznaczona do mocowania 
aluminiowego słupka turniejowego do siat-
kówki plażowej 116x76 mm.

Wykonana z rury stalowej 
o średnicy 133 mm, 
zabezpieczona poprzez cyn-
kowanie ogniowe.

Ø133 mm

System słupków do siatkówki turniejowy wielofunkcyjny aluminiowy GAMMA 116x76 mm, naciąg typu SLIM

Siatkówka | Słupki do siatkówki

Słupki mogą zostać zainstalowane na boiskach do gry w siatkówkę plażową, z zastosowaniem 
specjalnych tulei montażowych, przeznaczonych do mocowania w piasku lub do zabetonowania.
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90x90 mm

Tuleja montażowa słupka 
stalowego 80x80 mm

Tuleja montażowa przeznaczona do 
mocowania stalowego słupka do siatkówki 
80x80 mm, wykonana z profi lu stalowego 
90x90 mm, zabezpieczona poprzez 
cynkowanie ogniowe.

Siatkówka | Słupki do siatkówki

Słupki do siatkówki stalowe wielofunkcyjne, profi l stalowy 80x80 mm, 
naciąg typu SLIM
Słupki wykonane ze specjalnego profi lu stalowego 80x80 mm, mocowane w tulejach 
osadzanych w podłożu. Nie wymagają odciągów od podłoża. Śruba naciągu siatki osłonięta 
profi lem stalowym. W skład kompletu słupków wchodzą: zewnętrzne urządzenia naciągowe 
z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego; haki zaczepowe zamocowane 
na przeciwległym słupku (przesuwne). Powyższe rozwiązanie daje możliwość zawieszenia siatki na 
dowolnej wysokości, co pozwala na uniwersalne zastosowanie zestawu do gry w siatkówkę, tenisa 
i badmintona. Słupki dostępne w dwóch wersjach – malowane proszkowo (obiekty wewnętrzne) 
i cynkowane ogniowo (boiska zewnętrzne).

90x90 mm
90x90 mm

Profi l stalowy 
Profi l stalowy 

Profi l stalowy 

Profi l stalowy 

Profi l stalowy 

Słupek środkowy do siatkówki stalowy, profi l 
stalowy 80x80 mm, wielofunkcyjny, naciąg 
typu SLIM

Słupek środkowy do siatkówki 
stalowy cynkowany ogniowo, 
profi l stalowy 80x80 mm, 
wielofunkcyjny z płynną 
regulacją wysokości. Naciąg 
typu SLIM.

Tuleja słupka stalowego 80x80 
mm, wersja do siatkówki plażowej

Tuleja mocująca słupka stalowego, stalowa 
cynkowana ogniowo (profi l 90x90 mm), 
wersja do siatkówki plażowej, łącznie 
z drewnianymi krawędziakami.

Tuleja mocująca słupka stalowego 
80x80 mm, L=100 cm

Tuleja montażowa o długości 100 
cm, przeznaczona do mocowania 
stalowego słupka do siatkówki 
plażowej 80x80 mm. Wykonana  
z profi lu stalowego 90x90 mm, za-
bezpieczona poprzez cynkowanie 
ogniowe.

Osłony stalowych słupków 
do siatkówki (profi l 80x80)

Osłony stalowych słupków do 
siatkówki, wykonane z gąbki 
o grubości 5 cm, pokrytej skórą 
syntetyczną na konstrukcji wzmac-
niającej, zapinane na rzepy. 

Wysokość: 200 cm. 

Dostępne kolory: niebieski, żółty.

System słupków do siatkówki wielofunkcyjny stalowy DELTA 80x80 mm

80x80 mm

80x80 mm

Słupki mogą zostać zainstalowane na boiskach do gry w siatkówkę plażową, z zastosowaniem specjalnych 
tulei montażowych, przeznaczonych do mocowania w piasku lub do zabetonowania.
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Słupek stalowy
(Pr.80x80)
cynkowany ogniowo 

Mechanizm
naciągu siatki
o regulowanej

wysokośći

Hak siatki
o regulowanej

wysokości 

Pokrywa
osłaniająca
obciążenie 

Przeciwwaga (~180kg)
Obciążenie walizkowe 

Wózek
z obciążeniem 

Pokrywa
po otwarciu 

Koła jezdne

80x80 mm

www.pesmenpol.pl

Siatkówka | Słupki do siatkówki

System naciągu z korbką 

Słupki do siatkówki z naciągiem korbowym mocowane w tulejach
Stalowe słupki do siatkówki, wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości siatki (siatkówka, tenis); 
naciąg korbowy z bębnem i przekładnią. Całość cynkowana ogniowo, rozstaw słupków do 12 m.

Słupki stalowe, wykonane ze specjalnego profi lu stalowego 80x80 mm, mocowane 
w tulejach stalowych osadzanych w podłożu. Zastosowano w nich bezpieczne urządzenie 
naciągowe w postaci bębna, na który nawijana jest linka siatki. Bardzo łatwe zakładanie
i napinanie siatki za pomocą demontowanej korbki, obracającej bęben poprzez samohamowną 
przekładnię ślimakową. Konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na dowolnej wysokości 
w przedziale 106 – 250 cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry zarówno w siatkówkę, jak 
i w tenisa i badmintona.

Profi l stalowy 

Słupki do siatkówki przenośne z przeciwwagą, naciąg typu SLIM
Zestaw składa się z dwóch stalowych słupków z płynną regulacją wysokości i wózków z obciążnikami 
walizkowymi (180 kg na 1 słupek), zapewniającymi stabilność zestawu. Układ jezdny zamontowany 
przy wózku ułatwia ustawianie i transport słupków. Specjalne uchwyty gwarantują bezpieczny sposób 
wkładania i wyjmowania obciążników.

Zestaw produkowany w wersji malowanej (obiekty wewnętrzne) lub cynkowanej ogniowo (boiska 
zewnętrzne).

Mechanizm 
naciągu siatki 
o regulowanej 
wysokości

Hak siatki 
o regulowanej
wysokości

Słupek stalowy 
(profil 80x80 mm)
cynkowany ogniowo 

Pokrywa 
osłaniająca 
obciążenie

Przeciwwaga (~180 kg),
obciążenie walizkowe

Wózek z obciążeniem

Profi l stalowy 

Pokrywa 
po otwarciu

80x80 mm

Słupki mogą zostać zainstalowane na boiskach do gry w siatkówkę plażową, z zastosowaniem specjal-
nych tulei montażowych, przeznaczonych do mocowania w piasku lub do zabetonowania.
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80x80 mm

Słupki do siatkówki na podstawie ramowej, przykręcane do podłoża, profi l 80x80 mm
Słupki stalowe wykonane z specjalnego profi lu stalowego 80x80 mm, osadzone na podstawie ramowej, umożliwiającej szybki i bezpieczny mon-
taż do posadzki za pomocą kotwy. System przeznaczony jest głównie do zastosowania w halach sportowych, gdzie utrudniona jest instalacja 
tulei, np. w przypadku hal na stropie.

Mocowanie słupka do podłoża odbywa się za pomocą śruby 
z uchwytem, wkręcanej do kotwy osadzonej w wylewce beto-
nowej hali sportowej. Duża powierzchnia profi li ramy dolnej bez-
piecznie leży na posadzce, bez ryzyka uszkodzeń jej nawierzchni. 
Po zdemontowaniu słupkami można przejeżdżać do magazynu, 
dzięki kółkom tworzywowym zainstalowanym z tyłu ramy.

W słupkach zastosowano bezpieczne urządzenie naciągowe 
w postaci bębna, na który nawijana jest linka siatki. Bardzo 
łatwe zakładanie i napinanie siatki za pomocą demontowanej 
korbki, obracającej bęben poprzez samohamowną przekładnię 
ślimakową.
Wszystkie elementy są bezpiecznie wykończone, wystające 
elementy są osłonięte nakładkami plastikowymi, przez co 
zapewnione jest bezpieczne użytkowanie.

Konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na dowolnej 
wysokości w przedziale 106 - 250 cm, co pozwala na 
zastosowanie ich do gry zarówno w siatkówkę, jak i w tenisa 
czy badmintona.

Siatkówka | Słupki do siatkówki, szyny ścienne

Zestaw szyn ściennych wraz z mechanizmem 
naciągowym, naciąg typu SLIM
Szyny mocowane do przeciwległych ścian służą jako prowadnice dla 
urządzenia naciągowego i haków zaczepowych. 

Konstrukcja pozwala na swobodną zmianę wysokości siatki 
w przedziale od 50 do 250 cm od podłoża. 

Powyższe rozwiązanie daje możliwość zawieszania siatki na dowolnej 
wysokości (uniwersalne wykorzystanie zestawu: siatkówka, tenis, 
badminton). 

Szyny montuje się w salach gimnastycznych o szerokości do 12 m.

Zestaw szyn ściennych wraz z mechanizmem 
naciągowym

Osłony szyn ściennych do siatkówki

Profi l stalowy 
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Mechanizm regulacji wysokości podestu

B

Gabaryty (WxLxH) [cm]:
730x690x2450

Gabaryty opakowania (WxLxH) [cm]:
750x700x2500

Masa 1szt.:
36 Kg

Data opracowania:
2014-01-13

Art. nr:
 

Nazwa produktu:

PRODUCENT URZĄDZEŃ SPORTOWYCH. WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH
PESMENPOL Spółka z o.o., ul. Słowackiego 75A, 32-400 Myślenice

   tel.:+48 12 272 00 00 fax.:+48 12 273 06 42, www.pesmenpol.pl

Charakterystyka techniczna

Jednostka miary:
 

Stanowisko sędziowskie do siatkówki
Wykonane z cienkościennych rur stalowych, malowane lakierem proszkowym.
Posiada mechaniczną regulację wysokości podestu oraz kółka ułatwiające transport. 
Wposażone w oparcie i podstawę do pisania. 
Zgodne z wymogami FIVB.
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Siatkówka | Elementy montażowe i akcesoria do siatkówki
Stanowisko sędziowskie do siatkówki 
Wykonane z cienkościennych rur stalowych, malowane lakierem 
proszkowym. Posiada mechaniczną regulację wysokości podestu oraz 
kółka ułatwiające transport. Wyposażone w oparcie i podstawę do 
pisania.

Osłona stanowiska sędziowskiego do siatkówki
Osłona stanowiska sędziowskiego do siatkówki, wykonana 
z gąbki o grubości 5 cm, pokrytej skórą syntetyczną na konstrukcji 
wzmacniającej. Zapinana na rzepy. 

Dostępne kolory: niebieski, zielony, żółty.

Stanowisko sędziowskie do siatkówki

Stanowisko sędziowskie do siatkówki składane

Stanowisko sędziowskie do siatkówki plażowej

Stanowisko sędziowskie do siatkówki plażowej z regulacją wyso-
kości, oparciem i podstawką do pisania. Wykonane z cienkościen-
nych rur stalowych, malowane lakierem proszkowym. Wyposażone 
w kółka oraz podstawę do zakopania w piasku dla lepszej stabilności.

Korbka regulacji 
wysokości
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Siatkówka | Elementy montażowe i akcesoria do siatkówki

Osłony aluminiowych 
słupków do siatkówki 
Osłony aluminiowych słupków 
do siatkówki, wykonane z gąbki 
o grubości 3 cm pokrytej skórą 
syntetyczną, zapinane na rzepy. 
Wysokość: 200 cm. Dostępne 
kolory: niebieski, żółty.

Wieszak na siatkę
Uniwersalny wieszak na siatkę do 
siatkówki, tenisa i badmintona, 
umożliwiający szybkie rozwijanie 
i zwijanie siatki oraz jej 
przechowywanie.

Wózek przejezdny na słupki 
do siatkówki
Wózek metalowy przejezdny na kółkach, przeznaczony do 
transportu i przechowywania 3 par słupków do siatkówki.

Malowany proszkowo na dowolny kolor z dostępnej palety 
RAL. 

Przyrząd do mierzenia wysokości siatki
Wykonany z rurki stalowej, 
malowany proszkowo na kolor 
srebrny.

Siatki do siatkówki

Oferujemy szeroki wybór siatek do siatkówki. Wśród modeli znaj-
dują się siatki treningowe oraz turniejowe (również zgodne z prze-
pisami FIVB) - przeznaczone do gry wewnątrz obiektów zamknię-
tych, jak i na boiska zewnętrzne oraz siatki do siatkówki plażowej. Linie wyznaczjące pole gry do siatkówki plażowej

Linie wyznaczające pole 
gry do siatkówki plażowej 
8x16 m, w komplecie ze 
śledziami do mocowania

Linie wyznaczające pole 
gry Pesm-H, wymiar pola: 
9x18m, 8x16m, kotwy 
mocujące narożniki

Osłony słupków do siatkówki plażowej

Osłony turniejowych słupków do siatkówki, wykonane z gąbki 
o grubości 5 cm, pokrytej skórą syntetyczną na konstrukcji 
wzmacniającej, zapinane na rzepy. 

Wysokość: 200 cm. 
Dostępne kolory: niebieski, żółty.
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Dekiel maskujący tuleję słupka stalowego 
80x80 mm
Stalowy dekiel maskujący tuleję słupka stalowego 80x80 
mm, przeznaczony do mocowania na boiskach zewnętrznych 
z nawierzchnią trawiastą lub asfaltową.

Siatkówka | Elementy montażowe i akcesoria do siatkówki

Dekiel maskujący tuleję słupka aluminiowego
Dekiel maskujący tuleję słupka aluminiowego na boisku zewnętrz-
nym z nawierzchnią trawiastą lub asfaltową.

Rama PU z deklem maskującym tuleję
Rama PU z deklem maskującym tuleję słupka aluminiowego lub 
stalowego, przeznaczona do mocowania na boiskach zewnętrznych 
z nawierzchnią poliuretanową.

Rama podłogowa z deklem
Przeznaczona do montażu w posadzce hali sportowej. Umożliwia 
należyte zabezpieczenie otworów po zdemontowaniu słupków. 

Dekiel, wykonany ze sklejki, montowany jest na ramce stalowej, 
cynkowanej galwanicznie, przykręcanej do posadzki. Magnetyczny 
system stabilizowania dekla, zapobiegający wypadaniu, poprzez 
zastosowanie 6 sztuk magnesów neodymowych.

Dekiel maskujący tuleję słupka aluminiowego 
120x100 mm oraz 116x76 mm.
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Tenis ziemny, badminton | Słupki i akcesoria do tenisa ziemnego

Profi l aluminowy

Profesjonalne słupki do tenisa ziemnego

Wykonane ze specjalnego profi lu aluminiowego owal-
nego 116x76 mm, mocowane w tulejach osadzonych 
w podłożu. Słupki wyposażone w wewnętrzne urzą-
dzenie naciągowe  z zastosowaniem śruby trapezowej 
i kółka zaczepowego. Haki zaczepowe na przeciwle-
głym słupku.

Tuleja montażowa słupka 
aluminiowego 116x76 mm
Tuleja montażowa, przeznaczona do mocowania 
słupka aluminiowego 116x76 mm, wykonana z rury 
stalowej o średnicy 133 mm, zabezpieczona poprzez 
cynkowanie ogniowe.

Linie do tenisa ziemnego

Łatwy w instalacji system 
lini dla kortów trawiastych 
i ceglastych.
Wykonanie: PVC.

Podpórki do gry singlowej

Wykonane z rurki stalowej, 
cynkowane galwanicznie.

Siatki do tenisa ziemnego

Stalowe słupki do tenisa ziemnego 
Wykonane z kwadratowego profi lu stalowego 90x90 

mm oraz 80x80 mm (dolna część). Łatwo demontowalne, 
mocowane w tulejach osadzanych w podłożu. Słupki 
wyposażone są w umieszczone wewnątrz urządzenie 
naciągowe z zastosowaniem śruby trapezowej i kółka 
zaczepowego.

Profi l stalowy 

Tuleja montażowa słupka stalowego 80x80 mm

Tuleja montażowa przeznaczona do mocowania 
stalowego słupka do tenisa, wykonana z profi lu 
stalowego 90x90 mm, zabezpieczona poprzez 
cynkowanie ogniowe.

Taśma ściągająca

Taśma ściągająca siatkę do 
tenisa ziemnego wraz 
z obciążnikiem lub zaczepem 
gruntowym.

Oferujemy szeroki wybór siatek 
do tenisa ziemnego w kolorze bia-
łym, czarnym lub zielonym. Wśród 
modeli znajdują się egzemplarze 
o różnej grubości splotu. Dostępne 
są również siatki profesjonalne 
z fartuchem.
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Tenis ziemny, badminton | Słupki i akcesoria do badmintona
Słupki do badmintona mocowane w tulejach
Wykonane z profi lu stalowego 40x40 mm, cynkowane gal-
wanicznie, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu hali 
lub kortu.

Tuleja montażowa słupka 
do badmintona
Tuleja montażowa przeznaczona do mo-
cowania słupka stalowego do badminto-
na, wykonana profi lu stalowego 50x50 
mm.

Stojaki do badmintona
przejezdne z obciążnikiem

Wykonane ze stali, słupki cynkowa-
ne galwanicznie. Wysokość słupka 
jest regulowana za pomocą wykrę-
canej stopki. 
Posiadają kółka umożliwiające 
transport. Wyposażone w przeciwa-
gi o masie ok. 30 kg.

Siatki do badmintona

Taśma wyznaczająca pole gry 
do badmintona

Taśma do wyznaczania pola gry do 
badmintona. Kolor niebieski. W kom-
plecie taśma ze śledziami do mocowa-
nia. 

Stanowisko sędziowskie 
do tenisa i badmintona

Stanowisko sędziowskie wykonane 
z zamkniętych profi li stalowych, 
malowanych lakierem proszkowym. 
Wyposażone w siedzisko plastikowe 
z oparciem. 
Stanowisko ma możliwość składa-
nia, co ułatwia jego magazynowa-
nie. 

Dekiel maskujący tuleję słupka do badmin-
tona, przeznaczony na boiska zewnętrzne

Stojaki do badmintona przejezdne z przeciwwagą
Stojak do badmintona profesjonalny, przejezdny, na kółkach, 
z obciążnikiem dodatkowym o masie łącznej 50 lub 75 kg. Zgodny 
z wymogami rozgrywek BWF. Wyposażony w mimośrodowy 
mechanizm naciągu. 

Stojak do badmintona profesjonalny 
przejezdny na kółkach, obciążnik 50 kg

Stojak do badmintona profesjonalny przejezdny na 
kółkach, obciążnik 75 kg

W ofercie dostępne są siatki 
do badmintona w kolorze bia-
łym, czarnym lub zielonym.


