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Viacúčelové ihriská
Naša spoločnosť realizovala takmer
300
viacúčelových
ihrísk
na
Slovensku. Štandardné rozmery ihrísk
použité na Slovenskú sú 33x18 m
a 40x20m. Na týchto ihriskách je
možné prevádzať nasledovné športy :
futbal, tenis, volejbal, basketbal,
nohejbal, hádzanú, bedminton,
florbal, futsal a iné. Ihriská sú určené
prevažne do školských a športových
areálov, k futbalovým štadiónom.

Futbalové ihriská
Umelá
tráva
je
stále
viac
akceptovaným riešením pre súťažný
a rekreačný futbal aj na najvyššej
úrovni. Futbaloví profesionáli sa
v súčasnosti zhodujú v tvrdení, že
vlastnosti
umelých
trávnatých
povrchov sa približujú vlastnostiam
prírodnej trávy viac, ako kedykoľvek
predtým. Umelé trávniky sú jedným
z najlepších riešení pre súťažné
futbalové ihriská vďaka vlastnostiam
blízkym prírodnej tráve. Je jemná pre
dotyk a zároveň garantuje vysokú
životnosť a odolnosť voči UV žiareniu.
Ako výplň sa používa špeciálny
kremičitý piesok a gumené granule
spĺňajúce všetky kvalitatívne normy.

Tenisové ihriská
Zaoberáme sa taktiež výstavbou
tenisových kurtov s umelou trávou.
Na týchto kurtoch je možné hrať 365
dní v roku. Toto je jeden z dôvodov
prečo sa umelá tráva používa
častejšie. Údržba povrchu nie je taká
náročná ako pri antuke Aj vstupné
náklady nie sú vysoké

Rozšírená ponuka
Dodávka a montáž športových zariadení a pomôcok:
- pre futbal a minifutbal
- pre hádzanú, basketbal, volejbal, tenis a iné loptové hry
- striedačky ku hracím plochám športovísk s rôznou kapacitou a typom
sedačiek
- ochranné konštrukcie so sieťami na zachytávanie lôpt okolo hracej
plochy ihriska
Dodávka a montáž viacúčelových ihrísk rôznych rozmerov:
- so štandardným oplotením s ochrannými sieťami z PP, PE, PA
- mantinelové systémy z pozinkovanej ocele alebo AL materiálu
- nadstavby mantinelového systému konštrukciou prevýšenia
s ochrannými sieťami do výšky minimálne 3m maximálne 6m
Realizácia spodných stavieb pod ihriskami.
Dodávka a montáž kompletných osvetľovacích systémov ihrísk
a športovísk.
Oprava a servis nami dodaného športového zariadenia a pomôcok.
Renovácia viacúčelových ihrísk:
- demontáž a oprava poškodených resp. nefunkčných mantinelových
systémov
- kompletná výmena trávnatého povrchu ihriska
- dovybavenie základného mantinelového systému ihriska
kompatibilnou konštrukciou prevýšenia s ochrannými sieťami
- čistenie, oprava, výmena opotrebovaných a poškodených častí
trávnatého povrchu a čiar, dopieskovanie, doplnenie granulátu

Spracovanie a poskytovanie výkresovej dokumentácie potrebnej
k stavebným konaniam pri realizácii športovísk.
Inštalácia a osadenie od nás zakúpených športových zariadení
a pomôcok.

Detaily konštrukcie

