Odpalisko – strelný box
Strelný box je určený na ➢ na nácvik streľby na brankára, alebo terče
➢ rozvoj kvality streľby, jej techniky, presnosti, sily, dynamiky počas pohybu v boxe, alebo statického postoja
➢ možnosť doplnenia rôznych pomôcok (nahrávačov, prekážok pri streľbe, prekážok pri práci s pukom)
➢ pri doplnení 15 m2 syntetickej ľadovej plochy Scan-ICE®, s možnosťou zapojenia druhého hráča do tréningového
procesu v boxe /pri nácviku presnosti a sily prihrávok/
➢ rozvoj schopností hráča zvládať puk a narábanie s hokejkou
➢ zdokonalenie individuálnych hokejových schopností, zaobchádzanie s hokejkou a vedenie puku
➢ pri zapojení brankára, zdokonaľovanie jeho reflexov, správny výber miesta, správny výber zákroku
Na tento účel používame vysoko kvalitný syntetický ľad Scan-ICE® s mimoriadnymi klznými vlastnosťami.
Podľa požiadavky zákazníka vieme prispôsobiť rozmery boxov, vieme tieto dovybaviť mantinelmi /pravouhlé, oblé/, bránkami
požadovaných rozmerov so sieťami a terčami do bránok.
Popis strelného boxu –
Strelný box tvoria konštrukčne hliníkové profily 50/50/3mm, osadené do spodného roštu 10m x 3m a spojené do kompletnej
klietky, vyplnenej bielou bezuzlovou sieťou 45mm x 45mm /hr. 3,5mm/ so vstupným otvorom 3m x 3m, tento je bez siete.
Rošt pozostáva zo základného hliníkového rastra profilu 50/50/3mm na ktorom je položená OSB doska o hrúbke 18 mm, na
nej je položená fólia, ktorá vypĺňa plochu pod syntetickou ľadovou plochou Scan-ICE® a gumovou granulátovou podlahou.
Ako plocha pohybu hráča je v základnej výbave použitá syntetická ľadová plocha Scan-ICE® vo vstupnej časti / vstupný otvor
3m x 3m bez siete/ o rozmere 3m x 3m.
Ako plocha pohybu brankára je v základnej výbave použitá syntetická ľadová plocha Scan-ICE® v zadnej časti 3m x 2m.
V ponuke sú aj chemické prípravky na údržbu syntetickej ľadovej plochy Scan-ICE®.
Priestor medzi syntetickými ľadovými plochami Scan-ICE® vypĺňa gumová 8mm hrubá výplň granulátovej podlahy
s farebným prskaním EPDM.
Základné vybavenie strelného boxu –
▪ strelný box so sieťami, roštom, syntetický ľad Scan-ICE® a gumová výplň
▪ všetky spojovacie a uchytávacie prvky strelného boxu
▪ hokejová bránka so sieťou a možnosťou pevného osadenia
▪ terč na bránku
Parametre strelného boxu –
▪ dĺžka 10m, šírka 3m, výška 3m
▪ hracia syntetická ľadová plocha Scan-ICE® pre strieľajúceho 3m x 3m
▪ hracia syntetická ľadová plocha Scan-ICE® pre brankára 3m x 2m
▪ gumová 8mm hrubá výplň granulátovej podlahy s farebným prskaním EPDM 3m x 5m
Parametre syntetického ľadu Scan-ICE®
▪ materiál - vertikálny a horizontálny uzamykací systém „puzzle“,
špeciálne vyvinutý syntetický povrch na korčuľovanie HDPE
▪ je plne recyklovateľný
▪ veľkosť dlaždíc – 777mm x 383mm, spotreba dlaždíc je 3,75ks/m 2
(0,777 x 0,383 = 0,29759 X 3,75 ks = 1,115m2)

▪ hmotnosť - 1,49kg/1ks
▪ celková hrúbka – 10mm, hrúbka korčuľovania – 5mm
Scan-ICE® - HOBBY/SPORT - „má patentovaný spojovací systém, vďaka ktorému dosahuje hladký a bezškárový korčuliarsky povrch“

Dôležité informácie:
- rozmery syntetickej ľadovej plochy Scan-ICE® je možné prispôsobiť podľa požiadaviek
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