Nazwa artykułu

J.m. Ilość

1. Koszykówka - boisko główne.
Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na
ścianę, wysięg 220 cm, mocowana bezpośrednio do ściany
lub słupa
Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w
zakresie 305-260 cm
Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o
wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie
metalowej
Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm
Obręcz do koszykówki PRESSMATIC uchylna z siłownikami
gazowymi, z bezhakowym systemem mocowania siatki za
pomocą pręta.
Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm
Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki

szt.

2

szt.

2

szt.
szt.

2
2

szt.
szt.
szt

2
2
2

Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy
żebrowany owalny 120 x 100 mm, naciąg typu SLIM,
przesuwany w bruździe profilu słupka, pozwalający na
płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 - 250 cm
(siatkówka, tenis, badminton), powierzchnia satynowana w
kolorze aluminium.
kpl.
Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x
100 mm, L= 400 mm.
szt.
Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny
system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu
poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.
szt

1

2. Siatkówka - boisko główne.

Osłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki
(120 x 100 mm) (o grubości 5 cm, gąbka pokryta skadenem
na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy
Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr.
splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki
usztywnione
Wieszak na siatkę
Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości
podestu, oparciem i podstawką do pisania
Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki

2

2

kpl

1

szt.
szt.

1
1

szt.
szt.

1
2

Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy
żebrowany owalny 120 x 100 mm, naciąg typu SLIM,
przesuwany w bruździe profilu słupka, pozwalający na
płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 - 250 cm
(siatkówka, tenis, badminton), powierzchnia satynowana w
kolorze aluminium.
kpl.
Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x
100 mm, L= 400 mm.
szt.
Rama podłogowa z deklem f210/150 mm, magnetyczny
system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu
poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.
szt

1

3. Siatkówka - 2 boiska treningowe (poprzeczne).

Osłony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki
(120 x 100 mm) (o grubości 5 cm, gąbka pokryta skadenem
na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy

kpl

4

4

1

Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm
PP, wzmocniona taśmą
Wieszak na siatkę
Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki

szt.
szt.
szt.

2
2
4

4. Piłka ręczna - boisko główne.
Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m),
profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki
stalowe, składane. Brzeg siatki na całej długości ukryty
wewnątrz słupków i poprzeczki aluminiowej, jak i wewnątrz
dolnych poziomych profili łuków, zapinany za pomocą
tworzywowych klipsów, niewystających poza obrys profilu
aluminiowego. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane.
para
Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce
hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek
zestaw
Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 3
mm PP
para
Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach
para

1
1
1
1

5. Drabinki gimnastyczne H=3,0 m na długości 29,7 m.
Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm podwójna
Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami
montażowymi)
Drabinka gimnastyczna przyścienna 90 x 300 cm –
pojedyncza
Montaż drabinki pojedynczej (łącznie z elementami
montażowymi)

szt

16

szt

16

szt

1

szt

1

6. Siatki ochronne na okna.
Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 5
x 30 m, oczka 50 x 50 mm,gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru
niebieski, ciemno zielony, zielony, żółty, czerwony, biały,
czarny
m2
Montaż siatek osłonowych na hali sportowej (łącznie z
elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie,
2
karabińczyki teflonowe)
m
UWAGA!
Podano wymiar przykładowy okien - do skorygowania.

150,00

150,00

7. Liny i drabinki gimnastyczne z szyną jezdną - 1 komplet.
Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin, drążków i kółek
gimnastycznych, L= 6 m na max. 4 elementy
Montaż szyny jezdnej do lin, drabin, drążków i kółek
gimnastycznych
Liny do wspinania L=7 m
Drabinki sznurowe do wspinania L=7 m

szt

1

szt
szt
szt

1
3
1

8. Kotara grodząca z przesuwem ręcznym - 1 sztuka
(podział na 2 sektory).
Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 7,5 x 18 m 1 sztuka. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub
przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor
2
wg kolorów siatek i tkanin
m

135,00

Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z
napędem ręcznym, profil stalowy specjalny, system wózków
jezdnych z rolkami tworzywowymi, elementy mocujące,
mocowana bezpośrednio do dźwigara
kpl
Montaż konstrukcji kurtyny grodzącej przesuwanej z
napędem ręcznym
szt
UWAGA!
W wymiarach uwzględniono marszczenie
kotary grodzącej na szerokości.

1
1

9. Tablica wyników sportowych szkolna - ETW 130-30
Tablica wyników sportowych ETW 130-30, wymiary 130 x
100 x 10 cm, sterowanie bezprzewodowe, tablica główna
(zegar-czas, wynik, nr seta, stan setów, zegar 24 sek.,
syrena), wysokość cyfr 125 mm - widoczność 40 m
Montaż tablicy wyników

kpl
kpl

1
1

kpl

4

kpl
kpl

3
1

szt

1

10. Wyposażenie szatni.
Szafki podwójne (piętrowe) zamykane - 9 szt., ławkowieszak do szatni jednostronny, szerokość 40 cm, półka z
profili stalowych na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami,
L=3,2 m

11. Podstawowe akcesoria.
Uchwyt magazynowy na słupki - 1 kpl na 1 parę słupków
(siatkówka, tenis, badminton)
Wózki do transportu bramek (2 wózki)
Regał magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaż
metalowy, półki z płyty

__________________________________________________________________________________
Urządzenia powinny posiadać wszystkie wymagane prawem
Certyfikaty Zgodności z Normami.

