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Siatki i liny sportowe
DO WSZYSTKICH DYSCYPLIN 



    Nowości 2017

Siatka do tenisa dla dzieci,  

patrz strona 5.6.

Siatki na bramki do piłki ręcznej plażowej,  

patrz strona 9.11.

Battle Rope - lina do ćwiczeń,  

patrz strona 8.5.



Szanowni Państwo, Drodzy Miłośnicy Sportu,

przedstawiam najnowszy katalog siatek sportowych nr 56 na rok 2017/2018.

Jak co roku znajdziecie w nim Państwo wiele nowości takich jak, lina do ćwiczeń - Battle Rope, która angażuje wiele partii 

mięśniowych, czy dwustronne siatki na bramki do piłki ręcznej, idealne dla oka kamer. 

Nasze siatki produkowane są głównie w technice bezwęzłowej, w szerokiej gamie kolorystycznej, o różnych wielkościach 

oczek. Nowością są siatki polietylenowe, produkowane w technice skręcanej, o podwyższonej wytrzymałości. Grubsza 

średnica linki – 8 mm, zapewnia długą żywotność, a brak węzłów zmniejsza ryzyko przetarcia. Proponujemy również siatkę 

ochronną do Lacrosse o oczku 38 mm, wykonaną z wytrzymałego poliamidu. 

Gdyby jednak nie znaleźli Państwo odpowiedniej siatki w niniejszym katalogu, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu 

z działem handlowym.

Gwarantujemy indywidualne rozwiązania, najwyższą jakość produktów, najlepszy serwis oraz ciągłość dostaw.

Z wyrazami szacunku, 

Huck Polska

Valentin Huck

Ponad 50 lat firmy Huck 

… to ponad 50 lat doświadczenia w produkcji 

… ponad 50 lat rozwoju technologii produkcji siatek 

… ponad 50 lat dążenia do najwyższej jakości produktów

HUCK Polska Sp. z o.o.  ul. Opolska 11-19  52-010 Wrocław

© copyright by Manfred Huck GmbH
Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Wszystkie wymiary są podane w wartościach przybliżonych.

tel. +48 71 325 75 40 www.huck.pl biuro@huck.pl 

Dział handlowy

siatki sportowe 

 +48 71 325 75 41

siatki budowlane 

 +48 71 325 75 49

siatki przemysłowe 

 +48 71 325 75 42

place zabaw 

 +48 71 325 75 43



Spis treści

Piłka nożna 1.1–1.14

Badminton 4.1–4.3

Liny/skakanki 8.1–8.8

Piłka ręczna/Hokej 2.1–2.8

Tenis 5.1 – 5.10

Dyscypliny plażowe 9.1–9.15

Siatkówka 3.1–3.6

Sporty różne 7.1–7.12

Siatki ochronne i osłonowe 6.1–6.10

Siatki odporne na wandalizm 10.1–10.9

Dwustronne siatki do piłki nożnej, Siatki na bramki: dwukolorowe w szachownicę,  

o oczkach w kształcie heksagonalnym, „Exclusive“, o zagęszczonych oczkach,  

dwukolorowe w barwach klubowych, młodzieżowe. Siatki na piłki, akcesoria.

 Siatki do badmintona; turniejowe, treningowe, specjalne, w wersji lekkiej, akcesoria.

 Linki„Isilink“. Skakanki. Liny do przeciągania, gimnastyczne, do ćwiczeń równoważnych.  

Kółka gimnastyczne. Linki zabezpieczające, liny do gier i zabaw.

 Dwustronne siatki do piłki ręcznej, dwukolorowe w szachownicę, o oczkach w kształcie 

heksagonalnym, standardowe, dwukolorowe w barwach klubowych, piłkochwyty, akcesoria.  

Siatki na bramki: do hokeja halowego, do hokeja na wrotkach i rolkach, do gry w„Floorball“. 

 Siatki do tenisa: „Excalibur“,„Merlin“,„Parcival“, standardowe, z podwójnym rzędem, specjalne.  

Akcesoria, siatki do wyrównywania kortów, siatki grodzące korty, blendy tenisowe.

 Siatki do siatkówki plażowej: siatki turniejowe, treningowe, zestawy do gry, akcesoria. Badminton 
plażowy i rekreacyjny: siatki, zestawy do gry. Tenis plażowy: siatki turniejowe. Zestaw do gry w 
tenisa na trawie. Piłka ręczna plażowa: siatki na bramki, linie boiskowe. Piłka nożna plażowa: siatki 
na bramki, linie boiskowe. Beach soccer. Zestaw uniwersalny do gier plażowych (siatkówka, tenis i 
badminton plażowy). Siatki do paddle tenisa. Siatki do soccer tenisa. Siatki ochronne i siatki na 
bramki do boisk wielofunkcyjnych zgodne z normą EN 15312.

 Siatki do siatkówki: turniejowe (zgodne z przepisami Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej 

FIVB), treningowe, specjalne, z polietylenu. Antenki, akcesoria do siatek. 

 Siatki do koszykówki. Siatki na bramki: do hokeja na lodzie, piłki wodnej, piłki rowerowej i polo 

rowerowego. Siatki do gry w ringo, siatki do indiaca. Siatki ochronne do dyscyplin plażowych, siatki 

ochronne do rzutu młotem i dyskiem. Siatki wyłapujące piłki do gry w krykiet, baseball, golf, 

squash, Lacrosse. Siatki do trenowania uderzeń w grze w golfa. Siatki osłonowe do łucznictwa. 

Siatki do torów przeszkód.

 Informacja o wyrobach. Siatki osłonowe, ochronne, akcesoria.  

Siatki grodzace, piłkochwyty. Kotary grodzące hale sportowe.  

Siatki ochronne na place zabaw dla dzieci. Impregnowane siatki osłonowe.

 „Mahulan“ - siatki z linki stalowej powleczonej polipropylenem Ogrodzenia boisk wielofunkcyjnych. 

Siatyki na bramki, siatki do siatkówki. „Dralo“ – siatki z linki stalowej, Piłkochwyty.
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nr 10133  Siatka bezwęzłowa z polipropylenu o wysokiej jakości, 

ø 3,5 mm, oczka heksagonalne, czarna na zewnątrz,  

biała wewnątrz. 

Kolor:    biały/czarny          para

 Inne warianty kolorystyczne dostępne na zapytanie!

Siatki na bramki mają wielkość oczka maksymalnie 120 mm, zgodnie  

z DIN EN 748.

Zgodnie z nowymi regulacjami DIN EN 748 modele siatek EN nie muszą 

mieć oczek kwadratowych, mogą mieć również oczka heksagonalne.

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość 200 cm góra i dół.

Siatki dla oka kamer - dwustronne siatki na bramki do piłki nożnej
Wewnętrzna biała strona siatki jest widoczna z daleka dla graczy, natomiast czarna zewnętrzna umożliwia lepszą widoczność publiczności,  

operatorom kamer i aparatów. Wykonana zgodnie z DE 20 2014 101 841 U1

nr 10133-26

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość 80 cm góra, 200 cm dół.

nr 10331  Bezwęzłowa siatka na bramki do piłki nożnej, wykonana  

z PLA (Poliaktyd), ø 4 mm. 

Kolor:   para

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość 200 cm góra i dół.

nr 10333  Bezwęzłowa siatka na bramki do piłki nożnej, wykonana  

z PLA (Poliaktyd),ø 4 mm. 

Kolor:   para

Siatki na bramki do piłki nożnej – wersja EKO

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość 80 cm góra, 150 cm dół.

nr 1033  Bezwęzłowa siatka na bramki do piłki nożnej, wykonana  

z PLA (Poliaktyd), ø 4 mm. 

Kolor:   para

Ekologiczna wersja siatek na bramki do piłki nożnej, z myślą o ochronie 

środowiska.

Siatki są wykonane z PLA (Poliaktyd) w pełni biodegradowalnego.

NOW
OŚĆ

NOW
OŚĆ
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Siatki na bramki do piłki nożnej o oczkach heksagonalnych tzw. PLASTRY MIODU

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość 80 cm góra, 200 cm dół. Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość 200 cm góra i dół.

Siatki na bramki do piłki nożnej o oczkach heksagonalnych (tzw.„Plastry Miodu”) produkowane przez firmę HUCK były używane podczas Mistrzostw Świata w piłce 

nożnej w Niemczech w 2006 roku oraz Mistrzostw Europy EURO 2008 w Austrii i Szwajcarii. Siatki te zostały ocenione bardzo wysoko, dlatego pragniemy zaoferować 

poszerzoną ofertę siatek tego typu obejmującą m.in. różne głębokości bramek.

Dzięki nowym opatentowanym rozwiązaniom technologicznym oferujemy 

Państwu siatki bezwęzłowe o oczkach heksagonalnych w różnych kolorach 

ułożonych we wzór szachownicy. Siatki te dostępne są w następujących 

rozmiarach i kombinacjach kolorystycznych.  

Patent europejski nr 22 85 456.

Siatki na bramki do piłki nożnej w różnych kolorach (wzór szachownica)

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość 200 cm góra i dół .

nr 1013  Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej  

wytrzymałości, ø 3,5 mm o oczkach heksagonalnych,  

tzw. „PLASTRY MIODU”, kolorystyka we wzorze  

szachownicy. 

Kolor:        para

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość 80 cm góra, 200 cm dół.

nr 1011  Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej  

wytrzymałości, ø 3,5 mm o oczkach heksagonalnych,  

tzw. PLASTRY MIODU, kolorystyka we wzorze  

szachownicy. 

Kolor:      para 

nr 1023-02

nr 1013-27

nr 1021  Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej  

wytrzymałości, ø 3,5 mm o oczkach heksagonalnych, 

tzw. „PLASTRY MIODU”. 

Kolor:    para

nr 1023  Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej  

wytrzymałości, ø 3,5 mm o oczkach heksagonalnych,  

tzw. „PLASTRY MIODU”. 

Kolor    para  

Artykuł 102-02 (głębokość – 80 cm góra, 150 cm dół) na zamówienie! 

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!  

na przykład 1013-21

 = 01 = zielony

 = 02 = biały

 = 05 = żółty

 = 21 = biały/zielony

 = 24 = biały/niebieski

 = 27 = biały / czerwony

 = 54 = żółty / niebieski

 = 56 = żółty / czarny

 = 76 = czerwony / czarny
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Siatki na bramki do piłki nożnej

Uwaga: większość siatek jest w ciągłej sprzedaży!

nr 10333-02

nr 104  Bezwęzłowa siatka na bramkę z poliestru, ø 4 mm. 

Kolor:   para

nr 105  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3 mm. 

Kolor:      para

nr 106  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 5 mm, wzmocniona. 

Kolor:    para

nr 107  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm. 

Kolor:    para 

Kolor:    para 

Kolor:   para

Siatki na bramki do piłki nożnej
Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 150 cm dół.

nr 1041   Bezwęzłowa siatka na bramkę z poliestru, ø 4 mm.  

Kolor:   para* 

(* do wyczerpania zapasów) 

nr 1051  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3 mm.  

Kolor:      para 

nr 1061   Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 5 mm, wzmocniona.  

Kolor:    para 

nr 1071   Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm.  

Kolor:         para 

Kolor:   para

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 200 cm dół.

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!  

na przykład 107-06

Torba do przechowywania siatek, 

mieści 1 parę pełnowymiarowych 

siatek do piłki nożnej (patrz str. 1.14)

oferta

 = 01 = zielony

 = 02 = biały

 = 03 = pomarańczowy

 = 04 = niebieski

 = 05 = żółty

 = 06 = czarny

 = 07 = czerwony

 = 09 = liliowy
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nr 1052  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3 mm. 

Kolor:     para

nr 1062  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 5 mm, wzmocniona. 

Kolor:    para

nr 1072  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm. 

Kolor:        para 

Kolor:   para

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 100 cm góra, 225 cm dół.

nr 1043  Siatka na bramkę, stosowana w rozgrywkach I – ligi piłki 

nożnej w Niemczech, poliester, ø 4 mm. 

Kolor    para* 

(* do wyczerpania asortymentu)

nr 1053  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3 mm. 

Kolor:   **  para 

(** Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2008!)

nr 1063  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 5 mm, wzmocniona.  

Kolor:    para

nr 1073  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm. 

Kolor:    para

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 200 cm góra i dół.

Siatki na bramki do piłki nożnej Siatki na bramki do piłki nożnej

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 1052-04

nr 1040  Torba na siatki przeznaczona do przechowywania 1 pary 

pełnowymiarowych siatek do piłki nożnej 

  sztuka

Torba na siatki do piłki nożnej oferta

nr 1063-02

 = 03 = pomarańczowy

 = 04 = niebieski

  = 05 = żółty

  = 06 = czarny

 = 07 = czerwony

 = 09 = liliowy

 = 12 = zielony/biały

 = 42 = niebieski/biały

 = 72 = czerwony/biały = 01 = zielony

 = 02 = biały
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Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 200 cm góra i dół.

nr 1053-045  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3 mm, krawędź oczka 45 mm. 

Kolor:      para

Siatki na bramki z małymi oczkami (60 mm)

Siatki ze zmniejszonymi oczkami chronią bramkarza przed rzucanymi przez 

kibiców butelkami, puszkami etc., a także uniemożliwiają wspinanie się po 

siatce. 

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 200 cm dół.

nr 1081-060  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm, krawędź oczka 60 mm. 

Kolor:    para

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 100 cm góra, 225 cm dół.

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość 200 cm góra i dół.

nr 1082-060  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm, krawędź oczka 60 mm. 

Kolor:    para

nr 1083-060  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm, krawędź oczka 60 mm. 

Kolor:    para

Siatki na bramki o krawędzi oczka 45 mm chronią bramkarza przed rzucanymi butelkami, puszkami etc. 

nr 1053-045-42

nr 1081-060-02

Siatki na bramki z małymi oczkami (45 mm), jednokolorowe

Niewielki rozmiar krawędzi oczka tych siatek – 45 mm – zgodnie  

z normą EN 15312 uniemożliwia wspinanie się po siatce. 

Siatki te są odporne na zniszczenie.

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość -200 cm góra i dół.

nr 1053-045  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3 mm, krawędź oczka 45 mm. 

Kolor:     para

Siatki na bramki z małymi oczkami (45 mm), dwukolorowe 

NOW
OŚĆ
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nr 1071-45

nr 107  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm. 

Kolor:      

    para

nr 1071  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm. 

Kolor:      

    para

nr 1073  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm. 

Kolor:      

    para

Siatki na bramki do piłki nożnej w barwach klubowych

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 107-12

Kolor 45: Kolor 62: 

Kolor 65: Kolor 67: 

Czy Państwa barwy klubowe to niebiesko-biały, zielono-biały,  

a może czerwono-biały?

Teraz możecie Państwo zamówić najlepszej jakości siatki na bramki  

firmy HUCK w Państwa barwach klubowych uatrakcyjniając wygląd  

Państwa boiska.

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 150 cm dół.

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 200 cm dół.

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 200 cm dół.

 = 12 = zielony/biały

 = 42 = niebieski/biały

 = 45 = niebieski/żółty

 = 62 = czarny/biały

 = 65 = czarny/żółty

 = 67 = czarny/czerwony

 = 72 = czerwony/biały
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nr 1023-72

Wymiary: 7,50 m szerokość, 2,50 m wysokość, głębokość – 200 cm góra i dół.

nr 1023  Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, 

ø 4,5 mm z oczkami w kształcie plastra miodu. 

Kolor:      para

Dwukolorowe młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej 

Dwukolorowe siatki na bramki do piłki nożnej z oczkami w kształcie PLASTRA MIODU

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość – 100 cm góra i dół.

nr 151  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm. 

Kolor:     

  para

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 150 cm dół.

Wymiar: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość – 90 cm góra, 200 cm dół.

nr 1515  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm. 

Kolor:     

  para

nr 1511  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm. 

Kolor:      para

nr 1515-42

nr 1023-42 nr 1023-72
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nr 151-05

nr 150  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3 mm. 

Kolor:    para

nr 151  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm. 

Kolor:    para 

Kolor:      para

nr 152  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 5 mm. 

Kolor:    para

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość – 100 cm góra i dół.

nr 1505  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu wysokiej 

wytrzymałości, ø 3 mm. 

Kolor:   para

nr 1515  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm, dostępne w różnych kolorach. 

Kolor:    para 

Kolor:      para

nr 1525  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu wysokiej 

wytrzymałości, ø 5 mm, wersja bardzo mocna. 

Kolor:    para

nr 1545-045  Siatka na bramkę o małych oczkach, bezwęzłowa, z polipropylenu 

wysokiej wytrzymałości, ø 4 mm, wielkość oczka 45 mm. 

Kolor:    para

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość 80 cm góra, 150 cm dół:

Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej
Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej wg przepisów niemieckich Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej zgodne z DIN EN 748

nr 15011  Bezwęzłowa siatka na bramki z PLA (Poliaktyd),  

ø 4 mm. 

Kolor:   para

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość 100 cm góra i dół.

nr 15015  Bezwęzłowa siatka na bramki z PLA (Poliaktyd),  

ø 4 mm 

Kolor:   para

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość 80 cm góra, 150 cm dół.

Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej – wersja EKO
Ekologiczna wersja siatek na bramki do młodzieżowej piłki nożnej, z myślą o ochronie środowiska.

Siatki są wykonane z PLA (Poliaktyd) w pełni biodegradowalnego.

NOW
OŚĆ
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Siatka o oczkach heksagonalnych, w specjalnym wykonaniu, niedostępna w sprzedaży.

nr 1501  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3 mm. 

Kolor:    para

nr 1511  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm. 

Kolor:    para 

Kolor:      para

nr 1541-060  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm, krawędź oczka 60 mm. 

Kolor:    para

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość – 90 cm góra, 200 cm dół.

nr 1493  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 2,3 mm. 

Kolor:   para

nr 1503  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3 mm. 

Kolor:    para

nr 1513  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm. 

Kolor:     para 

Kolor:     para

Wymiary: 6,00 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 180 cm dół.

Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej
Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej o wymiarach 

odpowiadających normie DIN EN 748

Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej wg przepisów francuskich

Polipropylen o wysokiej 
wytrzymałości, bezwęzłowy, 

ø 3 mm, zielony

Polipropylen o wysokiej 
wytrzymałości, bezwęzłowy, 

ø 4 mm, żółty

Polipropylen o wysokiej 
wytrzymałości, bezwęzłowy, 

ø 4 mm, niebieski

Polipropylen o wysokiej 
wytrzymałości, bezwęzłowy, 

ø 5 mm, biały

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 1511-07

 = 01 = zielony

 = 02 = biały

 = 03 = pomarańczowy

 = 04 = niebieski

  = 05 = żółty

  = 06 = czarny

 = 07 = czerwony

 = 09 = liliowy
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nr 153  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3,5 mm, o oczkach heksagonalnych, 

wzmocniona – wzór szachownica. 

Kolor:      para

nr 153  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3,5 mm, o oczkach heksagonalnych, 

wzmocniona, tzw. Plaster Miodu. 

Kolor:    para 

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość – 100 cm góra i dół.

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość – 100 cm góra i dół.

nr 1535  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3,5 mm, o oczkach heksagonalnych, 

wzmocniona – wzór szachownica. 

Kolor:      para

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 150 cm dół.

Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej o oczkach heksagonalnych – wzór szachownica

Młodzieżowe siatki na bramki do piłki nożnej o oczkach heksagonalnych – PLASTER MIODU

Dzięki zastosowaniu nowej technologii produkcji możemy Państwu zaoferować nowy wzór siatek o oczkach heksagonalnych w różnych konfiguracjach kolorystycznych. 

Patent europejski nr 22 85 456.

W związku z pozytywnym odbiorem naszych siatek o oczku heksagonalnym prezentujemy Państwu poszerzoną ofertę siatek  

typu „Plaster Miodu“ na młodzieżowe bramki do piłki nożnej.

Wymiary: 5,15 m szerokość, 2,05 m wysokość, głębokość – 80 cm góra, 150 cm dół. 

nr 1535  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3,5 mm, o oczkach heksagonalnych, 

wzmocniona, tzw. Plaster Miodu. 

Kolor:   para
nr 153-05

nr 1535-21

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 153-72

 = 01 = zielony

 = 02 = biały

 = 05 = żółty

 = 21 = biały/zielony

 = 24 = biały/niebieski

 = 27 = biały/czerwony
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Zamknięcie na rzep do szybkiego i łatwego mocowania siatki na bramki, patrz str. 1.14

na bramki 1,20 m × 0,80 m

na bramki 1,80 m × 1,20 m

na bramki 2,40 m × 1,60 m

na bramki 3 m × 1 m na bramki 3 m × 1,60 m

nr 1210  Mini siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 2,3 mm, krawędź oczka 100 mm,  

w komplecie linki mocujące siatki do bramek.  

Wymiary: 1,30 m × 0,90 m, głębokość: góra i dół 70 cm. 

Kolor:    para

nr 1211  Mini siatka na bramkę jak art. nr 1210-01,  

o zmniejszonej krawędzi oczka do 45 mm. 

Kolor:    para

nr 1200  Mini siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 2,3 mm, krawędź oczka 100 mm,  

w komplecie linki mocujące siatki do bramek.  

Wymiary: 1,90 m × 1,30 m, głębokość: góra i dół 70 cm. 

Kolor:    para

nr 1201  Mini siatka na bramkę jak art. nr 1200,  

o zmniejszonej krawędzi oczka do 45 mm. 

Kolor:    para

nr 1230  Mini siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, jak art. 1200. 

Wymiary: 1,90 m × 1,30 m, głębokość: góra 0 cm dół 70 cm. 

Kolor:    para

nr 1220  Mini siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 2,3 mm, krawędź oczka 100 mm,  

w komplecie linki mocujące siatki do bramek. 

Wymiary: 2,50 m × 1,70 m, głębokość 100 cm. 

Kolor:    para

nr 1221  Mini siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3 mm, krawędź oczka 100 mm,  

w komplecie linki mocujące siatki do bramek.  

Wymiary: 3 m × 1 m, głębokość 100 cm. 

Kolor:    para

nr 1222  Mini siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3 mm, krawędź oczka 100 mm,  

w komplecie linki mocujące siatki do bramek.  

Wymiary: 3 m × 1,60 m, głębokość 100 cm. 

Kolor:    para

Mini siatki na bramki

nr 1230-01 

NOW
OŚĆ
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Wymiary: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość  – 80 cm góra, 100 cm dół.

nr 108  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3,5 mm, o oczkach heksagonalnych tzw. 

„PLASTRY MIODU” – wzór szachownica.  

Posia da dodatkową elastyczną linkę, która ułatwia  

naprężenie siatki i wyrównanie oczek. 

Kolor:      para 

nr 114  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4,0 mm. 

Kolor:    para 

Kolor:   para

Futsal - piłka nożna halowa, pięcioosobowa. Zespołowa gra sportowa, 

odmiana piłki nożnej rozgrywana w hali. Różni się od halowej piłki nożnej 

brakiem band ograniczających pole gry i specjalną piłką.

Bramki do futsala - wymiary: 3,10 x 2,10 m (p. piłka ręczna)

Nowa dyscyplina sportu: FUTSAL

Siatki odporne na wandalizm znajdziecie Państwo w rozdziale 10.

Siatki na bramki zgodne z normą EN 15312 na ogólnodostępne boiska 

wielofunkcyjne, patrz str. 9.13.

Torba do przechowywania siatek, 

mieści 1 parę pełnowymiarowych 

siatek do piłki nożnej (patrz str. 1.14)

oferta

nr 108-27

nr 114-01

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 108-12

 = 01 = zielony

 = 02 = biały

 = 05 = żółty

 = 21 = biały/zielony

 = 24 = biały/niebieski

 = 27 = biały/czerwony
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nr 263

Siatki na piłki

Przesłona bramki do treningu strzeleckiego

Siatki na piłki, krawędź oczka 5 cm z propylenu o wysokiej  

wytrzymałości, ø 2,5 mm, z linką do ściągania, jednobarwne.

nr 261 na 1–2 piłki 10 sztuk 

nr 263 na 3 piłki 10 sztuk 

nr 266 na 6 piłek 10 sztuk 

nr 269 na 9 piłek 10 sztuk 

nr 2610 na 10–12 piłek 10 sztuk 

Siatki na piłki, jak poprzednio, tylko 3-kolorowe niebiesko/żółto/zielone

nr 269-3F na 9 piłek 10 sztuk 

nr 2613-3F na 13–15 piłek 10 sztuk 

Siatki na piłki o wąskich oczkach z polipropylenu wysokiej  

wytrzymałości, ø 2 mm, krawędź oczka 3 cm, Kolor 08: kolor konopi

nr 2730 na 30 piłeczek 10 sztuk

nr 165  Przesłona bramki do treningu strzeleckiego. Wykonana  

z tkaniny polietylenowej, 220 g/200 g/m2, z dwoma otworami  

o śr. 50 cm każdy. Na całym obwodzie wzmocnionych krawędzi 

znajdują się okucia z otworami do montażu. Wymiary: 5 × 2 m.  

W komplecie: 2 linki mocujące „ISILINK” o dł. 10 m. 

Kolor:   sztuka

nr 166  Przesłona bramki do treningu strzeleckiego, jak art. 165, 

tylko o wymiarach: 3 × 2 m.  

Kolor:   sztuka
nr 165-04

nr 269-3F

nr 2730-08

nr 2555

nr 2410nr 256

Siatki na piłki, wzmocnione
Siatki na piłki wykonane z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, krawędź 

oczka ok. 45 mm, wykończone taśmą. Kolor: zielony

nr 256 na 6 piłek   sztuka 

Siatka na piłki jak wyżej, o krawędzi oczka 100 mm.

nr 2410 na 10-12 piłek   sztuka

Worek na piłki 

do transportu i magazynowania piłek, wykonana z poliestru o małych oczkach, 

wykończona taśmą. Kolor: czarny.

nr 2555  na 13-15 piłek  

Kolor:  czarny   sztuka
NOW

OŚĆ

NOW
OŚĆ

NOW
OŚĆ
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Akcesoria

Odciągi + łączniki

Obciążniki łańcuchowe do siatek na bramki

Haczyki wykonane z tworzywa do siatek na bramki.

nr 1010  Haczyki z tworzywa sztucznego mocujące siatki do bramek  

aluminiowych  10 sztuk

nr 10101  Haczyki z tworzywa sztucznego, czarne  10 sztuk 

(o średnicy materiału powyżej 4,5 mm)

Haczyki wkręcane, przeznaczone do bramek aluminiowych.  

Wykonane ze stali nierdzewnej, zaopatrzone w aluminiowe nakrętki. 

nr 1011  z nakrętkami w kształcie prostokąta 10 sztuk

nr 1012  z nakrętkami w kształcie rombu 10 sztuk

Odciągi do siatek , których głębokość górna i dolna jest jednakowa 

nr 1015  Odciągi wykonane z aluminium, ø 40 mm, długość 

całkowita: 3 m. Komplet składa się z dwuczęściowych drążków – 

2 szt., kotew mocujących do podłoża – 2 szt.,  

linek odciągających – 2 szt. 

   kpl/bramkę  

nr 1014  Łącznik do mocowania siatek do dolnej ramy bramki, dł. –  

300 mm, szer. 7,8 mm. Stosowany w modelach bramek ze 

składaną – unoszoną w górę ramą. W opakowaniu 100 szt. 

Kolor:   opakowanie / 100 szt

nr 10141  Łącznik do mocowania siatek do dolnej ramy bramki, jak 

wyżej, tylko pakowany po 10 szt. 

Kolor:   opakowanie / 10 szt 

Szczególnie polecane do zastosowania w przedszkolach, gdzie siatka  

jest ściągana i zakładana ponownie.

nr 10145  Taśma typu „rzep“, szer. 20 mm 

Rolka: 5 mb 

Kolor:   rolka

nr 1040  Torba na siatki przeznaczona do przechowywania 1 pary 

pełnowymiarowych siatek do piłki nożnej 

  sztuka

Obciążniki łańcuchowe do siatek na bramki, ciężar 800 g/mb pokryte  

tworzywem sztucznym.

nr 1017  Dolna głębokość bramki 150 cm 

Długość: 10,50 m  sztuka

nr 10171  Dolna głębokość bramki 200 cm 

Długość: 11,50 m  sztuka

nr 10172  Dolna głębokość bramki 225 cm 

Długość: 12 m  sztuka

Obciążnik łańcuchowy

nr 1014nr 1015

nr 10145-06

nr 1040

nr 1010

nr 10101 

Torba na siatki do piłki nożnej oferta

nr 1012

nr 1011
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Siatki dla oka kamer - dwustronne siatki do piłki ręcznej

Wymiary: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość: 80 cm góra, 1 m dół. Wielkość oczka: 10 cm.

nr 1088  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej,  

wytrzymałość, ø 3,5 mm, o oczkach heksagonalnych, czarna 

na zewnątrz, biała wewnątrz. 

Kolor 26:    biały/czarny  para

 Inne wariany kolorystyczne dostępne na zapytanie.

Wewnetrzna biała strona siatki jest widoczna z daleka dla graczy, natomiast czarna zewnętrzna umożliwia lepszą widoczność publiczności, operatorom kamer i aparatów. 

Wykonana zgodnie z DE 20 2014 101 841 U1

art. nr 1088-26

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!  

na przykład 108-27

 = 21 = biały/zielony

 = 24 = biały/niebieski

 = 27 = biały/czerwony

 = 26 = biały/czarny

NOW
OŚĆ

nr 108-21

Siatki na bramki do piłki ręcznej o oczkach heksagonalnych (wzór Szachowinca)

Wymiary: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość: 80 cm góra, 100 cm dół. Wielkość oczka 10 cm.

nr 108  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3,5 mm, o oczkach heksagonalnych. Posiada 

dodatkową linkę, ułatwiającą wyrównanie oczek i naprężenie 

siatki. 

Kolor:      para

Dzięki nowym opatentowanym rozwiązaniom technologicznym oferujemy Państwu siatki bezwęzłowe o oczkach heksagonalnych w różnych kolorach ułożonych we wzór 

szachownicy Siatki te dostępne są w następujących kombinacjach kolorystycznych. Patent europejski 22 854 56.

Siatki są dostępne w różnych wersjach kolorystycznych.

NOW
OŚĆ
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nr 111-05

nr 1099  Bezwęzłowa siatka PE, ø 4,9 mm, o podwyższonej odporności 

na ścieranie, pleciona specjalną techniką. 

Kolor:    para

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!  

na przykład 111-05.

 = 01 = zielony

 = 02 = biały

 = 04 = niebieski

 = 05 = żółty

 = 06 = czarny

Siatki na bramki do piłki ręcznej „Ultra“
O standardowych wymiarach: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość,   
głębokość: 80 cm góra, 100 cm dół. Wielkość oczka 10 cm

nr 1099-06

Siatki do piłki ręcznej o oczkach heksagonalnych tzw. PLASTRY MIODU

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość: 80 cm góra, 100 cm dół.

nr 111  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4,75 mm, o oczkach heksagonalnych. 

„PLASTRY MIODU”. Posiada dodatkową linkę, ułatwiającą 

wyrównanie oczek i naprężenie siatki. 

Kolor:   para

nr 108  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3,5 mm o oczkach heksagonalnych tzw. 

„PLASTRY MIODU”. Posiada dodatkową linkę, ułatwiającą 

wyrównanie oczek i naprężenie siatki. 

Kolor:   para

Siatki na bramki do piłki ręcznej były wykorzystywane m.in. podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej 2007 w Niemczech oraz w 2011 r. w Szwecji. 

NOW
OŚĆ
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Siatki na bramki do piłki ręcznej

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość,  
głębokość: 80 cm góra, 150 cm dół. Wielkość oczka: 10 cm.

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość,  
głębokość: 80 cm góra, 2,00 m dół. Wielkość oczka: 10 cm.

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość,  
głębokość: 80 cm góra, 100 cm dół. Wielkość oczka: 10 cm.

nr 1142  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm. 

Kolor:   para

nr 1143  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm. 

Kolor:   para

nr 109  Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  

ø 5 mm, bezwęzłowa, posiada dodatkową linkę ułatwiającą 

wyrównanie oczek i naprężenie siatki. 

Kolor:     para

nr 112  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3 mm. 

Kolor:   para

nr 113  Bezwęzłowa siatka na bramkę z poliestru, ø 4 mm. 

Kolor:   para

nr 114  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm. 

Kolor:    para 

Kolor:   para

Polipropylen o wysokiej 
 wytrzymałości, bezwęzłowy,  

ø 3 mm, zielony

Polipropylen o wysokiej 
 wytrzymałości, bezwęzłowy, 

ø 4 mm, żółty

nr 109/1091-01

Inne głębokości siatek do piłki ręcznej dostępne na zapytanie!
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Siatki na bramki do piłki ręcznej w barwach klubowych – dwukolorowe

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość,  
głębokość: 80 cm góra, 100 cm dół. Wielkość oczka: 10 cm.

nr 114  Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej  

wytrzymałości, ø 4 mm, bezwęzłowa. 

Kolor:      para

nr 1192  Gumowe linki naprężające, o dużej wytrzymałości  

z haczykami na końcach, długość 6,5 m – 2 szt. Mocowane  

są do słupków i poprzeczki bramki do piłki ręcznej lub hokeja  

halowego (patrz szkic – linka czerwona). W wyniku ich  

zastosowania, siatka uzyskuje większą elastyczność i dłuższą 

żywotność. 

  para

nr 1191  Linki naprężające z polietylenu, ø 6 mm. Komplet składa  

się z czterech linek. Obie górne linki z szybkim mocowaniem. 

Linki przeznaczone są do bramek, w których siatki są luźno  

zawieszone na łukach (patrz szkic – linka niebieska).  

  komplet

Spełniając oczekiwania naszych klientów, proponujemy Państwu siatki na bramki do piłki ręcznej – dwukolorowe w barwach klubowych, w trzech kombinacjach  

kolorystycznych.

nr 114-72

Linki naprężające pasują do wszystkich naszych siatek na bramki  

do piłki ręcznej i hokeja halowego.

Akcesoria Linki naprężające do siatek na bramki – piłka ręczna

nr 1191 niebieski, nr 1192 czerwony

Kolor 42: Kolor 12: 

Haczyki z tworzywa sztucznego

nr 1010  Haczyki z tworzywa sztucznego  

do bramek aluminiowych   za 10 szt.

nr 10101  Haczyki z tworzywa sztucznego, czarne, 

dla siatek powyżej ø 4,5 mm  za 10 szt.

Elementy mocujące.

nr 1010

nr 10101 
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Siatki na bramki do piłki ręcznej „Exclusive”
Siatki na bramki do piłki ręczej typu Exclusive posiadają w komplecie dodatkowe linki mocujące (art. 1192). 

Siatkę należy mocować wyłącznie za elastyczną linkę, nie za oczka siatki, co znacznie wydłuży jej żywotność.

nr 111-05

Wymiary zgodne z przepisami: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość: 80 cm góra, 100 cm dół. Wielkość oczka: 10 cm.

nr 1131  Bezwęzłowa siatka na bramkę z poliestru, ø 4 mm. 

Kolor:   para 

nr 1141  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm. 

Kolor:     para

nr 1091  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 5 mm, wzmocniona. 

Kolor:     para

Linka z bloczkiem samozaciskowym

Elastyczna linka do ochrony pierwszego rzędu oczek

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!  

na przykład 1141-07

 = 01 = zielony

 = 02 = biały

 = 04 = niebieski

 = 07 = czerwony

 = 12 = zielony/biały

 = 42 = niebieski/biały

 = 72 = czerwony/biały
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„Piłkochwyty” na bramki do piłki ręcznej 

nr 117 „ Piłkochwyt” z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  

ø 4 mm. 

Kolor:    para

nr 118 „ Piłkochwyt” z poliestru, ø 4 mm. 

Kolor:   para

nr 119 „ Piłkochwyt” z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  

ø 5 mm. Dostosowany do siatek nr 109/1091. 

Kolor:     para

nr 2110  Obciążenie dolnej krawędzi „piłkochwytów” oraz siatek  

na bramki do piłki ręcznej, 400 g/mb. Linka ołowiana  

umieszczona w taśmie, połączona z siatką. 

  mb

nr 1193  Obciążniki łańcuchowe do siatek na bramki do piłki ręcznej, 

800 g/mb. Pokryte tworzywem sztucznym, na końcach  

zaopatrzone w haczyki i linkę mocującą. Przeznaczone 

do siatek o głębokości dolnej 1 m. 

Długość: 5 m  sztuka

Wymiary „piłkochwytu” : 2 m × 3 m, krawędź oczka 10 cm. W komplecie linka mocująca o długości 8 m. Podobnie jak w hokeju na lodzie, w piłce ręcznej siatki 

wyłapujące piłki są elementem dodatkowym. Każdy z trzech poniższych modeli może być wyposażony za dopłatą w obciążenie dolnej krawędzi – linka ołowiana  

(patrz niżej), co zapewnia jeszcze lepsze wychwytywanie piłek.

Obciążenie siatek na bramki do piłki ręcznej, hokeja halowego i „piłkochwytów”

nr 1193

„Piłkochwyty” na bramki do piłki ręcznej, małe oczko

nr 1171  Piłkochwyt z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 4 mm. 

Kolor:      para

Piłkochwyt o oczku 4,5 cm, z obciążeniem dolnej krawędzi.

NOW
OŚĆ

NOW
OŚĆ
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nr 126-01

Mocowanie za pomocą linki elastycznej chroniącej krawędź oczka 

Siatki na bramki do hokeja halowego

Wszystkie siatki na bramki „Exclusive” do piłki ręcznej i hokeja halowego 

posiadają dodatkowe linki elastyczne do mocowania.

Mocowanie siatek za pomocą linki przedłuża ich trwałość (patrz zdjęcie poniżej).

Uniwersalne siatki na bramki do piłki ręcznej halowej i hokeja halowego, wielkość oczka 4,5 cm, wymiary: 3,10 m szerokość, 2,10 m wysokość, głębokość: 80 cm góra, 100 cm dół.

Ponieważ wymiary siatek do piłki ręcznej i hokeja halowego są identyczne, mogą być wykorzystane do obu tych dyscyplin jednocześnie!

nr 110  Siatka na bramkę do hokeja halowego z polipropylenu  

o wysokiej wytrzymałości, ø 4 mm, bezwęzłowa,  

krawędź oczka 4,5 cm. 

Kolor:   para

nr 125  Siatka na bramkę do hokeja halowego z polipropylenu  

o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm, bezwęzłowa,  

krawędź oczka 4,5 cm. 

Kolor:   para

nr 126  Siatka na bramkę do hokeja halowego z polipropylenu  

o wysokiej wytrzymałości, ø 5 mm, bezwęzłowa,  

krawędź oczka 4,5 cm.  

Kolor:     para

nr 127  Siatka na bramkę do hokeja halowego z polipropylenu  

o wysokiej wytrzymałości, ø 2,5 mm, bezwęzłowa,  

krawędź oczka 2,5 cm. 

Kolor:   para

Siatka na bramkę do mini-hokeja z polipropylenu o wysokiej  

wytrzymałości, ø 2 mm, krawędź oczka 4,5 cm. Dostępna w dowolnych 

wymiarach.  Cena do uzgodnienia.

Zobacz siatki na bramki MINI – patrz strona 1.11.

Mini siatki na bramki

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 119-04

nr 1240  Siatka na bramkę do mini-hokeja z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 2,3 mm, dwa sznurki mocujące. 

Wymiary: 0,90 x 0,60 m, głębokość: góra 0 cm, dół 70 cm. 

Kolor:    para
NOW

OŚĆ

  = 01 = zielony   = 02 = biały  = 04 = niebieski  = 05 = żółty
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nr 130-01

Siatka na bramkę do hokeja na trawie, krawędź oczka 4,5 cm

Przed zamówieniem proszę zmierzyć głębokość bramki,  

aby uniknąć błędu w dostawie.

Siatka na bramkę do hokeja na trawie, krawędź oczka 2,5 cm

nr 130  Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3 mm, bezwęzłowa. Wymiary: 3,66 m 

szerokość, 2,14 m wysokość, krawędź oczka 4,5 cm,  

głębokość – góra 90 cm, dół 120 cm. 

Kolor:   para

nr 1301  Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm, bezwęzłowa. Wymiary: 3,66 m 

szerokość, 1,80 m wysokość, krawędź oczka 4,5 cm,  

głębokość – góra 90 cm, dół 120 cm. 

Kolor:   para

nr 1302  Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, jak art. 

1301 – tylko ø3 mm, bezwęzłowa, krawędź oczka 4,5 cm. 

Kolor:   para

nr 136   Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej  

wytrzymałości, ø 2,3 mm, bezwęzłowa, krawędź oczka  

45 mm, 1,60 × 1,15 m, głębokość – góra 40 cm, dół 60 cm. 

Kolor:   para

nr 137  Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej  

wytrzymałości, ø 2,3 mm, bezwęzłowa, krawędź oczka  

45 mm, 1,70 × 1,25 m. 

Kolor:   para

nr 131  Siatka na bramki z poliestru, ø 3 mm, bezwęzłowa,  

krawędź oczka 4 cm, wymiary: 170 cm szerokość, 105 cm  

wysokość, głębokość – góra 35 cm, dół 92 cm.  

Wymiary siatki po zawieszeniu 180 × 110 cm.  

Kolor:   para

nr 1311  Siatka na bramkę z poliestru do roller hokeja, ø 4 mm, 

krawędź oczka 4 cm. Wymiary: 170 cm szerokość, 105 cm  

wysokość, głębokość – góra 65 cm, głębokość – dół 110 cm,  

w tym siatka z haczykami: 180x110 cm. 

Kolor:   para

Siatki na bramki do hokeja na trawie Floorball/Unihokej

Siatka na bramkę do Floorball/Unihokeja

nr 132  Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 2,5 mm bezwęzłowa. Wymiary: 3,66 m 

szerokość, 2,14 m wysokość, krawędź oczka 2,5 cm,  

głębokość – góra 90 cm, dół 120 cm. 

Kolor:   para

Siatki do hokeja na lodzie znajdą Państwo na str. 7.2.

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! 

na przykład 137-02 

 = 01 = zielony  = 02 = biały

Siatki na bramki do hokeja na rolkach
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Siatki turniejowe do siatkówki odpowiadające najnowszym przepisom Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB.

Długość 9,50 m, 6 punktów mocowania, boczne krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linka kewlarowa (dł. 11,70 m). Górna taśma 70 mm, dolna 50 mm.

nr 5088  Siatka turniejowa do siatkówki, bezwęzłowa z polipropylenu  

o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm, z linką kewlarową  

(dł. 11,70 m). 

Kolor:   sztuka

nr 5077  Siatka turniejowa do siatkówki, bezwęzłowa z polipropylenu 

o wysokiej wytrzymałości, ø 4 mm, z linką kewlarową  

(dł. 11,70 m). 

Kolor:   sztuka

Siatki do siatkówki spełniają wymogi normy DIN EN 1271 – długość 9,50 m, wysokość 1,00 m. Zgodnie z najnowszymi przepisami gry w siatkówkę,  

wszystkie mecze międzynarodowe, turnieje oraz rozgrywki ligowe wyższego szczebla powinny być rozgrywane na siatkach o następujących parametrach: 

– krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linki naprężające w 6 punktach, 

– górna taśma koloru białego o szerokości 70 mm, 

– dolna taśma koloru białego o szerokości 50 mm, 

– dolna linka napinająca musi posiadać możliwość luźnego przesuwania się w dolnej taśmie.

Wszystkie siatki do siatkówki mają po obu stronach ogranicznik z tworzywa 

sztucznego, uniemożliwiający wysunięcie się linki (stalowej lub kewlarowej)  

z górnej taśmy.

W ramach specjalnych zamówień możemy wykonać nadruki na górnej  

i dolnej taśmie. Cena zależy od rodzaju nadruku i ilości zamówionych 

siatek.

Uwaga: przy zamówieniach siatek o długości większej od 9,50 m prosimy  

o dokładne podanie wymiaru w zamówieniu!

Siatki do siatkówki o innych długościach (dłuższe lub krótsze) wymagają dopłaty.

Za dodatkową opłatą dostępne są siatki wyposażone w dłuższą linkę kewlarową. 

nr 5055  Siatka turniejowa do siatkówki, bezwęzłowa, z polipropylenu  

o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm, wielkość oczka siatki  

45 mm  

Kolor:   sztuka

nr 5055-06

NOW
OŚĆ

nr 5056  Siatka turniejowa do siatkówki z polietylenu, ø 2 mm, 

wielkość oczka siatki 45 mm, wykonana w technice 

skręcanej, dla optymalnego naprężenia siatki 

Kolor:    sztukaNOW
OŚĆ
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Siatka turniejowa do siatkówki z dodatkowym napinaczem górnej taśmy

Siatki turniejowe wykonane zgodnie z międzynarodowymi przepisami FIVB

nr 5099  Siatka turniejowa do siatkówki „Smash”, (patent nr P 43 24 767.9-09) jest dodatkowo wyposażona na obu końcach w bloczki (rolki zwrotne). 

Dzięki takiemu rozwiązaniu siatkę można równomiernie i skutecznie naprężyć, a także przesunąć ją w stanie naprężonym do linii boiskowych.

  Siatka turniejowa do siatkówki „Smash”, bezwęzłowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm,  

z linką kewlarową (dł. 11,70 m), krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linki naprężające w 6 punktach, z bloczkami. 

Kolor:   sztuka 

nr 5033  Bezwęzłowa siatka turniejowa do siatkówki z polipropylenu 

o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm, z linką stalową  

(ø 4 mm i dł. 11,70 m). Wzmocnienie brzegowe z włókna 

szklanego i poliestru, linki naprężające w 4 punktach. 

Kolor:   sztuka

nr 5034  Bezwęzłowa siatka turniejowa do siatkówki z polipropylenu 

o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm, z linką kewlarową  

(ø 5 mm i dł. 11,70 m). Wzmocnienie brzegowe z włókna 

szklanego i poliestru, linki naprężające w 4 punktach. 

Kolor:   sztuka

Długość 9,50 m, 6 punktów mocowania, boczne krawędzie wzmocnione włóknem szklanym, linka kewlarowa (dł. 11,70 m) z bloczkami.  

Taśma wzmacniająca biała, wykonana z poliestru: górna o szer. 70 mm, dolna o szer. 50 mm.

Długość 9,50 m, 4 punkty mocowania, boczne krawędzie wzmocnione 

włóknem szklanym, linka kewlarowa (dł. 11,70 m). Górna taśma 70 mm,  

dolna 50 mm.

nr 5099: Siatka turniejowa z bloczkami. Bloczki po obu stronach siatki gwarantują 
równomierne naprężenie na całej jej powierzchni.

Za dodatkową opłatą dostępne są siatki wyposażone w dłuższą linkę kewlarową.

nr 5034-06
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Siatki turniejowe spełniające normy zawodów ligowych

Siatki o specjalnej długości (treningowe)

W odróżnieniu od siatek DVV I i DVV II, siatki spełniające normy zawodów ligowych posiadają górną taśmę o szerokosci: 50 mm. 

Polecane do niższego szczebla rozgrywek, jako siatki turniejowe.

nr 5030  Bezwęzłowa długa siatka do siatkówki z polipropylenu  

o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm. U góry z taśmą 

poliestrową. Długość linki kewlarowej: długość siatki + 2 m. 

Kolor:   sztuka 

nr 5020  Bezwęzłowa długa siatka do siatkówki z polipropylenu  

o wysokiej wytrzymałości, ø 2,3 mm. U góry z taśmą 

poliestrową. Długość linki kewlarowej: długość siatki + 2 m. 

Kolor:   sztuka

nr 5166: do dokładnego zamocowania kieszeni na atenki dolna krawędź siatki znajduje się jeszcze poza polem gry 
do artykułu 5033-06 + 5034-06 i 5066-06

nr 5030-06

Długość 9,50 m, 4 punkty mocowania, boczne krawędzie wzmocnione włóknem 
szklanym, linka stalowa lub kewlarowa (dł. 11,70 m). 

nr 5166  Bezwęzłowa siatka turniejowa do siatkówki z polipropylenu 

o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm, z kewlarową linką 

napinającą (11,70 m dł.). Wzmocnienie brzegowe z włókna 

szklanego i poliestru, linki naprężające w 6 punktach. 

Kolor:   sztuka 

Długość 9,50 m, 6 punktów mocowania, boczne krawędzie wzmocnione włóknem 
szklanym, linka kewlarowa (dł. 11,70 m).

nr 5133  Bezwęzłowa siatka turniejowa do siatkówki z polipropylenu 

o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm, z linką stalową  

(ø 4 mm i dł. 11,70 m). Wzmocnienie brzegowe z włókna 

szklanego i poliestru, linki naprężające w 4 punktach. 

Kolor:   sztuka 

nr 5134  Bezwęzłowa siatka turniejowa do siatkówki z polipropylenu 

o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm, z linką kewlarową  

(ø 5 mm i  dł. 11,70 m). Wzmocnienie brzegowe z włókna 

szklanego i poliestru, linki naprężające w 4 punktach. 

Kolor:   sztuka 

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! 

 na przykład 5133-06

 = 06 = czarny
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Siatki treningowe
Wymiary wg przepisów: długość 9,50 m, wysokość 1 m, krawędź oczka 10 cm, długość linki stalowej 11,70 m. 

nr 509  Siatka do siatkówki ze sznura polietylenowego, ø 2 mm, 

długość 9,50 m, wysokość 1 m, z nylonowym sznurem 

napinającym. 

Kolor:   sztuka

nr 501  Siatka do siatkówki z linki polietylenowej, ø 2 mm,  

linka stalowa ø 3 mm. 

Kolor:   sztuka

nr 503  Siatka do siatkówki z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3 mm, bardzo mocne wykonanie,  

linka stalowa ø 4 mm. 

Kolor:    sztuka

nr 5032  Siatka do siatkówki z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, 

ø 3 mm, bardzo mocne wykonanie, linka kewlarowa. 

Kolor:   sztuka

Górna taśma wszystkich siatek treningowych wykonana jest  

z poliestru powleczonego specjalną ochronną powłoką.

nr 5011-06

nr 515-01nr 511

Siatka treningowa „Exclusive”

Siatki treningowe do szybkiego montażu

... i w wykonaniu dla wymagających:

nr 5011  Siatka do siatkówki z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 2,3 mm, bardzo mocne wykonanie, linka 

stalowa ø 4 mm, wzmocnienie brzegowe z włókna szklanego  

i poliestru, dodatkowe linki naprężające w 4 punktach. 

Kolor:   sztuka

nr 511  Siatka treningowa do szybkiego montażu, długość 10 m. 

Kolor:  z białą obwódką sztuka

nr 512  Siatka treningowa do szybkiego montażu, długość 3,50 m. 

Kolor:  z białą obwódką sztuka

Inne długości na zamówienie.

nr 515  Siatka treningowa do szybkiego montażu, 0,40 × 10 m,  

z wzmocnioną tkaniną i górną taśmą.  

Lepsze możliwości mocowania zapewniają pręty boczne, górna 

linka naprężająca a także dolne, umieszczone z obu stron pętle 

gumowe z haczykami karabińczykowymi. 

Kolor:   sztuka

Artykuły 509 – 515 nie są dostarczane z linką stalową lub kewlarową.

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! 

 na przykład 503-01

 = 01 = zielony  = 06 = czarny

Aby, w szczególności w sporcie szkolnym, bardzo szybko (1 minuta) móc 

zamontować siatkę treningową, należy użyć siatki wg naszego pomysłu, 

przeznaczoną do szybkiego montażu. Siatki te wykonane są z polietylenowej 

siatkowej dzianiny o wysokości 60 cm. W 4 narożach umieszczono 50 cm długości 

gumowe pętle, bez linki stalowej i obrzeża.
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Kieszenie mocujące antenki wytrzymują nawet maksymalne obciążenia.

Siatka do siatkówki na siedząco.

Łączenie części umiejscowione jest 
w kieszeni antenki,  

która chroni dodatkowo  
miejsce najbardziej narażone  

na uszkodzenie.  
nr 5021

nr 5025  Antenki do siatkówki, jednoczęściowe, długość 1,80 m,  

bez kieszeni mocujących.  para

nr 5026  Antenki do siatkówki, dwuczęściowe, długość 1,80 m,  

bez kieszeni mocujących.  para

nr 5023  Kieszenie mocujące antenki do siatkówki wykonane 

 z białej tkaniny poliestrowej.  

Krawędź zewnętrzna czarna. Zgrzewane. 

  para

nr 5053  Zintegrowane pokrowce na antenki spełniające normę DVV, 

dostępne również wszyte w siatkę. 

  para

nr 5266  Siatka do siatkówki z polipropylenu o wysokiej wytrzy- 

małości, 3 mm, z linką kewlarową (długość 11,70 m). 

Zakończona prętami z włókna szklanego w kieszeniach,  

linki naprężające w 6 punktach.  

Szybki montaż.  

Kolor:   sztuka 

Antenki do siatkówki

nr 502  Antenki do siatkówki, jednoczęściowe, zgodne  

z przepisami, długość 1,80 m, komplet z kieszeniami 

mocującymi. 

  para

nr 5021  Antenki do siatkówki, dwuczęściowe, długość 1,80 m, 

komplet jak art. 502. Ulepszona wersja. Łączenie części 

umiejscowione w kieszeni, która chroni dodatkowo miejsce 

najbardziej narażone na złamanie. 

  para

Zgodnie z przepisami międzynarodowymi kieszenie mocujące antenki muszą być 

wykonane z białego materiału o szerokości 5 cm. 

Zewnętrzny brzeg kieszeni musi być koloru czarnego. 

Zgodnie z przepisami międzynarodowymi FIVB w oficjalnych meczach siatkówki można używać tylko antenek jednoczęściowych.

Proponowane przez firmę Huck antenki dwuczęściowe są sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i można je z powodzeniem stosować  

w zawodach szkolnych i treningach.

Antenki do siatkówki bez kieszeni mocujących

Kieszenie mocujące antenki

Siatka do siatkówki na siedząco (wielkość 0,80 × 6,50 m)
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Akcesoria do siatek

Dodatkowe akcesoria do napinania siatek zawieszanych w nietypowych miejscach

Rozwiązanie problemów przez firmę Huck związanych z przechowywaniem i przenoszeniem siatek

nr 535  Sznur napinający do siatek, długość 2 m (patrz zdjęcie). Siatka 

wymaga 4 lub 6 sznurów napinających. Zastosowanie tych 

sznurów możliwe jest tylko przy siatkach z bocznymi prętami 

wykonanymi z włókna szklanego i poliestru. 

  sztuka

nr 537  Element blokujący sznur po napięciu siatki,  

czarny (patrz zdjęcie). 

  sztuka

nr 5020  Kieszenie mocujące antenki do siatkówki wykonane z białej 

tkaniny poliestrowej, zapinane na „rzepy”. 

  para

nr 9082  Zapasowa linka stalowa, ø 4 mm, ocynkowana,  

długość 11,70 m, z dwiema pętlami. 

  sztuka

nr 9083  Zapasowa linka kewlarowa, długość 11,70 m,  

z dwiema pętlami. 

  sztuka

nr 9084  Wymiana linki kewlarowej (lub stalowej),  

długość 11,70 m, z dwiema pętlami. 

  sztuka

nr 530  Wieszak na siatkę do siatkówki. 

  sztuka

nr 540  Torba na siatkę do siatkówki wykonana z lekkiej tkaniny 

nylonowej. Idealna do przechowywania i przenoszenia siatek  

do siatkówki. 

Długość: 1,05 m 

Średnica: 25 cm  sztuka

nr 537/535

nr 530

nr 540

nr 5020

nr 9082

nr 9083
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nr 6001, nr 6021

Turniejowe siatki do badmintona

Turniejowe siatki do badmintona 

Występują w wymiarach: szerokość 6,10 m, wysokość 76 cm, krawędź oczka 18 mm,  
dł. linki kewlarowej 8 m, poliestrowe wzmocnienie bocznych krawędzi siatki.

Siatki turniejowe do badmintona w 
wykonaniu specjalnym (również 
krótsze) wymagają dopłaty.

Zobacz także:  
komplety siatek na stronie 4.2!

Występują w wymiarach: szerokość 6,10 m, wysokość 76 cm, krawędź oczka 18 mm, 
dł. linki stalowej lub kewlarowej 6,60 m, z bardzo mocną taśmą.

nr 6001  Siatka turniejowa do badmintona DIN EN 1509 z polipropylenu 

o wysokiej wytrzymałości, ø 1,2 mm, krawędź oczka 18 mm. 

Kolor:   sztuka

nr 6021  Siatka turniejowa do badmintona DIN EN 1509 z polipropylenu 

o wysokiej wytrzymałości, ø 1,8 mm, krawędź oczka 18 mm.  

Kolor:   sztuka

nr 600  Siatka turniejowa do badmintona „Champion” z polipropylenu 

o wysokiej wytrzymałości, ø 1,2 mm, krawędź oczka 18 mm, 

dł. linki stalowej 6,60 m, bez wzmocnień bocznych krawędzi siatki. 

Kolor:   sztuka

nr 601  Siatka turniejowa do badmintona „Champion” (jak w pozycji  

nr 600), ale z linką kewlarową dł. linki 6,60 m, bez wzmocnień 

bocznych krawędzi siatki. 

Kolor:   sztuka

nr 602  Siatka turniejowa do badmintona „Perfect” z polipropylenu  

o wysokiej wytrzymałości, ø 1,8 mm, krawędź oczka 18 mm, 

dł. linki stalowej 6,60 m, bez wzmocnień bocznych krawędzi siatki. 

Kolor:   sztuka

nr 603  Siatka turniejowa do badmintona „Perfect” (jak w pozycji  

nr 602), ale z linką kewlarową dł. linki 6,60 m, bez wzmocnień 

bocznych krawędzi siatki. 

Kolor:   sztuka

nr 6001, nr 6021

Siatki do badmintona wykonywane na zamówienie (w tym krótsze) za dodatkową opłatą.

Turniejowe siatki do badmintona – wersja lekka 
Występują w wymiarach: szerokość 6,02 m, wysokość 76 cm, krawędź oczka ok. 20 mm, 
lina mocująca 8 m, z bardzo lekką taśmą

nr 604  Siatka turniejowa do badmintona z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 1 mm, wielkość oczka 20 mm, lina mocująca o 

długości 8 m i ø 4 mm, bez wzmocnień bocznych krawędzi siatki. 

Kolor:   sztuka

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! 

 na przykład 600-06 

 = 06 = czarny

NOW
OŚĆ

NOW
OŚĆ
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Długie siatki do badmintona (siatki treningowe)

nr 6000  Długa siatka do badminona „Champion“, długość linki 

kewlarowej: długość siatki + 0,60 m.  

Kolor:     metr bieżący

nr 6020 Długa siatka do badmintona „Perfect“, długość linki   

 kewlarowej: długość siatki + 0,60 m. 

 Kolor:    metr bieżący

Na życzenie klienta dostarczamy również siatki z linką stalową. Cena nie ulega zmianie. Uwaga: jeżeli potrzebne są dłuższe  

linki kewlarowe, bądź stalowe (w szczególności przy starych kompletach słupków), prosimy podać to w zamówieniu.

Komplety siatek do badmintona

nr 60002-06 2 siatki nr 600 „Champion”, długość linki kewlarowej: 15 m.  komplet

nr 60003-06 3 siatki nr 600 „Champion, długość linki kewlarowej: 23 m.  komplet

nr 60004-06 4 siatki nr 600 „Champion”, długość linki kewlarowej: 31 m.  komplet

nr 60202-06 2 siatki nr 602 „Perfect”, długość linki kewlarowej: 15 m.  komplet

nr 60203-06 3 siatki nr 602 „Perfect”, długość linki kewlarowej: 23 m.  komplet

nr 60204-06 4 siatki nr 602 „Perfect”, długość linki kewlarowej: 31 m.  komplet

Nasze siatki turniejowe do badmintona „Champion” i „Perfect” są dostępne również jako komplet, składający się z dwóch, trzech lub czterech siatek  

na długiej lince kewlarowej. Nie posiadają poliestrowych wzmocnień krawędzi bocznych.

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!  na przykład 60204-06

 = 02 = biały  = 06 = czarny
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Akcesoria do badmintona

Siatka treningowa do badmintona

Siatka wyłapująca lotki

nr 533  Taśma napinająca z zamkiem zaciskowym i 2 hakami. 

Składa się z taśmy poliestrowej o szerokości 25 mm i długości  

100 cm oraz zamka zaciskowego i dwóch haków.  

Możliwość naprężenia od 15 do 60 cm. 

  sztuka

nr 532  Taśma i mechanizm naprężający z zapadką (zastosowanie: 

siatki do badmintona i siatkówki). Składa się z taśmy poliestrowej 

o szer. 25 mm i zapadki, będącej jej integralną częścią.  

Możliwość mocowania obustronnego. Z jednej strony taśma  

o stałej długości - 90 cm z hakiem, z drugiej strony taśma  

z możliwością regulacji - dł. 90 cm z hakiem.  

Naprężanie: uruchomienie dźwigni mechanizmu zapadkowego. 

Rozluźnienie: zwolnienie blokady, całkowite otwarcie dźwigni 

(do pozycji poziomej), umieszczenie zapadki w dwóch rowkach 

rolki taśmy. 

  sztuka

nr 607  Siatka do badmintona z polipropylenu o wysokiej  

wytrzymałości, ø 1,2 mm, z nylonową linką napinającą. 

Wymiary: szerokość  6,10 m, wysokość 76 cm, krawędź oczka  

20 mm, obramowana. 

Kolor:   sztuka

nr 201-020  Bezwęzłowa siatka do badmintona wyłapująca lotki  

z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 1,8 mm, 

krawędź oczka 20 mm, wzmocnione boczne krawędzie. 

Kolor:    m2

Ilości minimalne –  

dopłata za siatkę

Siatka poniżej  1 m² + 200 % 

Siatka poniżej  5 m² + 100 % 

Siatka poniżej 10 m² +  35 % 

Siatka poniżej 20 m² +  20 %

Patrz również informacja o wyrobach 

na str. 6.3 i 6.4.

nr 608  Przedłużenie linki stalowej 

lub kewlarowej   sztuka

nr 2105

nr 201 biały,  
bezwęzłowy polipropylen  
o wysokiej wytrzymałości,  

ø 1,8 mm

nr 203–020  Bezwęzłowa siatka do badmintona wyłapująca lotki  

z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 1,5 mm, 

krawędź oczka 20 mm, wzmocnione boczne krawędzie. 

Kolor:   m²

nr 2105  Linka napinająca z kewlaru, ø 5 mm (siatki do badmintona). 

  metr bieżący

nr 532

nr 533

nr 203 czarny,  
bezwęzłowy polipropylen  
o wysokiej wytrzymałości,  

ø 1,5 mm
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nr 900 / nr 9000

Uwaga: jeżeli potrzebne są dłuższe linki stalowe (w szczególności przy starych kompletach słupków), prosimy podać to w zamówieniu!

Siatki do tenisa
Wymiary naszych siatek standardowych przeznaczonych na pełnowymiarowy kort deblowy odpowiadają przepisom Międzynarodowej Federacji Tenisa ITF oraz normie 

DIN EN 1510: 12,72 m × 1,07 m (w stopach angielskich: 42 × 3,5).

Górna krawędź siatki zakończona jest taśmą wykonaną z tkaniny poliestrowej, odpornej na działanie promieni UV. Siatki wyposażone są w linkę stalową powleczoną 

tworzywem sztucznym (długość 13,20 m) dopasowaną do wszystkich nowych zestawów słupków.

Inne długości linek stalowych dostępne na życzenie.

Od 2015 roku Spółka Edwards Sports Products 

stała się częścią brytyjskiego oddziału grupy Huck.

Od ponad 100 lat siatki i słupki do tenisa marki Edwards 

są używane na kortach Wimbledonu.

Siatki tenisowe innych producentów nie podlegają naprawie przez firmę HUCK.

nr 900  Bezwęzłowa siatka do tenisa z polietylenu,  

technologia pleciona, ø 3 mm 

Kolor:   sztuka

nr 9000  Bezwęzłowa siatka do tenisa z polietylenu, technologia 

pleciona, ø 3 mm, wszystkie krawędzie posiadają taśmę 

wzmacniającą. 

Kolor:   sztuka

Part Of The Group

Siatki tenisowe bez podwójnych rzędów, wymiary dostosowane  

do pełnowymiarowego kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF oraz normą 

DIN EN 1510: 12,72 m × 1,07 m (stopa angielska: 42 × 3,5).

Wszystkie siatki tenisowe mogą być dostarczone z zamontowaną na stałe taśmą 

środkową. Patrz strona 5.4.
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nr 8031-06

Siatki do tenisa

nr 802  Siatka do tenisa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, 

ø 2,3 mm, bezwęzłowa, siatka przeznaczona do użytku 

rekreacyjnego. 

Kolor:   sztuka

nr 803  Siatka do tenisa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, 

ø 3 mm, bezwęzłowa. 

Kolor:   sztuka

nr 8031  Siatka do tenisa z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, 

ø 3 mm, bezwęzłowa, wszystkie krawędzie posiadają 

taśmę wzmacniającą. 

Kolor:   sztuka

nr 8041  Wzmocniona siatka do tenisa, wykonana w specjalnej 

technologii bezwęzłowej z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm, wszystkie krawędzie posiadają 

taśmę wzmacniającą. 

Kolor:   sztuka

Siatki tenisowe bez podwójnych rzędów, wymiary dostosowane do pełnowymiarowego kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF oraz normą  

DIN EN 1510: 12,72 m × 1,07 m (stopa angielska: 42 × 3,5).

Każda siatka tenisowa za dopłatą może być wyposażona w linkę  

napinającą kewlarową, ø 5 mm.

Wytrzymałość linki kewlarowej jest taka sama jak stalowej.

nr 8081-06

nr 803 / nr 8031

nr 8041

nr 8091-06

nr 8081  Siatka do tenisa „Excalibur” z poliestru, ø 2,5 mm. 

Kolor:    sztuka

nr 8091  Siatka do tenisa „Merlin” z poliestru, ø 3,5 mm. 

Kolor:    sztuka

Siatki nowej generacji, bezwęzłowe, oczko kwadratowe. Po modelu „Excalibur” 

wprowadzamy do sprzedaży siatkę o jeszcze wyższych parametrach jakościowych 

- „Merlin”. Poniżej przedstawiamy ich zalety:

–  dzięki zastosowaniu bezwęzłowej technologii produkcji, oczka  

nie ulegają deformacji,

–  perfekcyjny kształt,

–  optymalna przejrzystość - brak podwójnych rzędów (turnieje międzynarodowe 

rozgrywane są przeważnie z wykorzystaniem siatek bez podwójnych rzędów).

Siatka „Merlin” jest wykonana z materialu o większej grubości, co przekłada się 

również na jej większy ciężar i tym samym lepiej się układa.

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!  

na przykład 8081-01

 = 01 = zielony  = 06 = czarny
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Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! 

na przykład 904-06

nr 904  Siatka do tenisa z linki plecionej polietylenowej, ø 3 mm,  

z 5 podwójnymi rzędami (plecionymi ręcznie). 

Kolor:    sztuka

nr 9044  Siatka do tenisa z linki plecionej polietylenowej, ø 3 mm,  

z 5 podwójnymi rzędami (plecionymi ręcznie), wszystkie 

krawędzie posiadają taśmę wzmacniającą. 

Kolor:    sztuka

nr 904M  Siatka do tenisa z linki plecionej polietylenowej, ø 3 mm,  

z 5 podwójnymi rzędami. 

Kolor:   sztuka

nr 805  Siatka do tenisa z linki polipropylenowej bezwęzłowej 

średnica 3 mm. Góra podwójnie obszyta (zdj. obok) 

Kolor:   sztuka

nr 910  Siatka do tenisa z tkaniny poliestrowej, ø 4 mm, 

bezwęzłowa, powlekana. 3 lata gwarancji na siatkę. 

Kolor:   sztuka

Siatki tenisowe z podwójnymi rzędami, wymiary dostosowane  

do pełnowymiarowego kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF oraz normą  

DIN EN 1510: 12,72 m × 1,07 m (stopa angielska: 42 × 3,5).

Siatki tenisowe powlekane, wymiary dostosowane do pełnowymiarowego 

kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF oraz normą  

DIN EN 1510: 12,72 m × 1,07 m (stopa angielska: 42 × 3,5).

nr 904

nr 9044

nr 910

nr 805-06

Siatki do tenisa

 = 01 = zielony  = 06 = czarny
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Akcesoria do tenisa

Zaczep gruntowy, wbijany

nr 905  Taśma środkowa, regulacyjna. Wykonana z tkaniny  

poliestrowej pokrytej tworzywem sztucznym. 

  sztuka

nr 9052  Taśma środkowa – regulacyjna z tkaniny poliestrowej,  

zakończona nierdzewnym karabińczykiem. 

  sztuka

nr 9053  Taśma środkowa - regulacyjna (art. 9052), lecz  

zamocowana na stałe do siatki. 

  sztuka

nr 906  Taśma okalająca  

Wykonana z tkaniny poliestrowej,  

posiada oczka mosiężne i linkę mocującą.  

  sztuka

nr 908  Linka stalowa, ocynkowana, pokryta tworzywem  

sztucznym, zakończona pętlami.  

Długość 13,50 m.  sztuka

nr 9085  Jak art. 908, tylko długość: 13,20 m. 

  sztuka

nr 9081  Linka napinająca kewlarowa z tworzywa sztucznego KEVLAR, 

ø 5 mm. Długość: 13,50 m, zakończona pętlami. 

  sztuka

nr 9086  Jak art. 9081, tyko długość: 13,20 m. 

  sztuka

nr 907  Śruba rzymska, ocynkowana, do taśmy regulacyjnej nr 905. 

  sztuka

nr 909  Zaczep gruntowy do mocowania taśmy regulującej,  

wbijany do podłoża.  sztuka

nr 9091  Tulejka aluminiowa z dekielkiem do mocowania w podłożu 

taśmy regulacyjnej.  sztuka

nr 21091  Zaczep gruntowy wbijany w podłoże. Składa się z linki ze stali 

stopowej, ø 3 mm, o długośći 40 cm, zakończonej pętlą, którą 

zabezpiecza kausza. Zaczep wbijany jest w podłoże za pomocą 

trzpienia stalowego o długości 45 cm, a następnie wyciągany, 

przez co ustawia się w ziemi w poprzek i tym samym mocno się 

kotwi.  

Siła potrzebna do wyciągnięcia ok. 100 kg sztuka

nr 21091

nr 906

nr 9052 + nr 9091

nr 9053

nr 905

nr 907

nr 908

nr 909
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Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 924-06

Siatki do wyrównywania powierzchni kortów

Linki ciągnące Siatki w rolce

nr 913  Siatka do wyrównywania powierzchni kortów z powlekanej 

tworzywem tkaniny poliestrowej. Krawędź oczka: 2 × 2 cm.  

Małe oczka czynią pielęgnację kortu jeszcze efektywniejszą bez 

używania podwójnych siatek. 

Wielkość siatki: szer 2 m, dł. 1,50 m. 

Komplet z uchwytem drewnianym i linką do ciagnięcia 

siatki. 

Kolor:   sztuka

nr 914  Siatka zapasowa do art. 913. 

Kolor:   sztuka

nr 917  Siatka do wyrównywania powierzchni kortów z powlekanej 

tworzywem tkaniny poliestrowej,podwójna. 

Rozmiar oczek: 4 × 4 cm 

Wielkość siatki: szer 2 m, dł. 1,50 

Komplet z uchwytem drewnianym i linką do ciagnięcia 

siatki. 

Kolor:   sztuka

nr 918  Siatka zapasowa do art. 917. 

Kolor:   sztuka

nr 916  Zapasowa listwa drewniana,  

dwuczęściowa, skręcana śrubami do art.917 

  sztuka

nr 9093  Linka do ciągnięcia siatki wyrównującej, wykonana  

z miękkiej linki plecionej, ø 10 mm, zakończona  

galwanizowanymi zapięciami. 

Długość 3,50 m. 

Kolor:   sztuka

nr 924R  Powlekana tkanina poliestrowa przeznaczona na siatki  

do wyrównania kortów. 

Rozmiar oczek: 4 × 4 cm 

Rolki: 1,15 × 130 m = 149,50 m² 

Ciężar rolki: ~ 71,50 kg 

Ciężar m2: ~ 480 g 

Kolor:   rolce

nr 926R  Powlekana tkanina poliestrowa przeznaczona na siatki  

do wyrównania kortów. 

Rozmiar oczek: 4 × 4 cm 

Rolki: 1,50 × 50 =75 m2 

Ciężar rolki: 34,50 kg 

Ciężar m2: ~ 460 g 

Kolor:   rolce

nr 915R  Powlekana tkanina poliestrowa o małych oczkach, 

przeznaczona na siatki do wyrównania kortów. 

Rozmiar oczek: 2 × 2 cm 

Rolki: 2 × 25 m = 50 m2 

Ciężar rolki: ~ 40 kg 

Ciężar m2: ~ 800 g 

Kolor:   rolce

nr 917-06

Linka ciągnąca z zapięciami

nr 915-06, 916

 = 01 = zielony  = 06 = czarny
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nr 940 + nr 934

nr 941 + nr 831

dla słupków o wysokości 0,7 m i rozstawie 6 m

dla słupków o wysokości 0,7 m i rozstawie 3 m

nr 940  Słupki wolnostojące, składane. Wykonane z rurki stalowej  

ø 25 mm, ocynkowanej na kolor złoty. 

Wymiar: 0,70 × 6 m.  komplet

nr 934  Siatka tenisowa dla dzieci, z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 1,5 mm, krawędź oczka: 30 mm. Obie 

krawędzie boczne uszyte są w formie kieszeni, górna posiada 

taśmę elastyczną, pozwalającą na szybkie i optymalne 

naprężenie siatki.  

Wymiar: 0,70 × 6 m. 

Kolor:   sztuka

nr 830  Siatka tenisowa dla dzieci z odpornej na warunki  

atmosferyczne tkaniny polietylenowej. Wymiar: 0,70 × 6 m.  

Kolor:   wrawędź górna w  

kolorze białym sztuka

nr 941  Słupki wolnostojące, składane, jak art. 940,  

tylko o wymiarze 0,70 × 3 m. komplet

nr 935  Siatka tenisowa dla dzieci jak art. 934,  

tylko o wymiarze 0,70 × 3 m. 

Kolor:   sztuka

nr 831  Siatka tenisowa dla dzieci jak art. 934,  

tylko o wymiarze 0,70 × 3 m. 

Kolor:   krawędź górna  

w kolorze białym sztuka

nr 636  Woreczek z tkaniny do obciążenia siatki.  

Bez wypełnienia.  sztuka

nr 933  Siatka tenisowa dla dzieci z nylonu ø 2 mm,  

o wymiarach:  0,80 × 6 m. 

Kolor:   sztuka

Siatki i słupki do tenisa dla dzieci

Tenis plażowy i uliczny, patrz również dyscypliny plażowe,  

strona 9.8 i 9.10.



5.7

Te
ni

s 
5.

7

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 220-015

 = 01 = zielony  = 015 = ciemniozielony          = 02 = biały   = 06 = czarny

nr 220-01

Dodatkowe wyposażenie wliczone w cenę:

 
a) linka stalowa, ø 4 mm, długość 38 m, elementy napinające – 2 szt.

b)  obciążenie dolnej krawędzi Pb 200 g/m, umieszczonym w taśmie PES,  
zamocowanej do siatki.

c) kółka nylonowe, 3 szt. / 1 mb, zamocowane do siatki.

Standardowe siatki oddzielające korty tenisowe do hal tenisowych i kortów zewnętrznych

nr 220  Siatka oddzielająca korty z polipropylenu o wysokiej  

wytrzymałości, ø 2,3 mm, krawędź oczka: 4,5 cm.  

Wymiary: 40 × 2,50 m. 

Kolor:       sztuka

nr 2201  Siatka oddzielająca korty z polipropylenu o wysokiej  

wytrzymałości, ø 2,3 mm, krawędź oczka: 4,5 cm.  

Wymiary: 40 × 2,50 m. Dolna krawędź siatki wykończona 

tkaniną poliestrową szer. 15 cm. 

Kolor:      sztuka

nr 2205  Wolnostojące podpórki teleskopowe, przeznaczone  

do standardowych siatek oddzielających, regulacja wysokości  

w przedziale 2,0 ÷ 3,0 m. 

  sztuka

nr 221  Siatka oddzielająca korty jak art. 220,  

tylko o wymiarach: 40 × 3 m. 

Kolor:       sztuka

nr 2211  Siatka oddzielająca korty jak art. 2201,  

tylko o wymiarach: 40 × 3 m. 

Kolor:      sztuka

Standardowe siatki oddzielające korty – art. nr 2201 i 2211 zaopatrzone są w dolną krawędź szerokości 15 cm  

z tkaniny poliestrowej powlekanej tworzywem sztucznym. Zapobiega ona uszkodzeniom dolnej części siatki. 

W tym wypadku obciążenie sznurem ołowianym nie jest konieczne.

Rekomendujemy wykorzystanie siatek w kolorze ciemnozielonym (kolor 015) lub białym  

 (kolor 02) do użytku wewnętrznego oraz siatek w kolorze zielonym (kolor 01) do zewnętrznego.
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Dodatkowe wyposażenie wliczone w cenę:

 

a) linka stalowa, ø 4 mm, długość 38 m, elementy napinające – 2 szt.

b)  obciążenie dolnej krawędzi Pb 200 g/m, umieszczonym w taśmie PES,  
zamocowanej do siatki.

c) kółka nylonowe, 3 szt. / 1 mb, zamocowane do siatki.

Standardowe siatki oddzielające korty tenisowe do hal tenisowych i kortów zewnętrznych, z materiału trudnopalnego

Standardowe siatki oddzielające korty tenisowe do hal tenisowych i kortów zewnętrznych, dowolny wymiar, materiał trudnopalny

nr 220F  Siatka oddzielająca korty z polipropylenu o wysokiej  

wytrzymałości, ø 2,3 mm z materiału trudnopalnego, krawędź 

oczka: 4,5 cm. Wymiary: 40 × 2,50 m. 

Kolor:    sztuka

nr 200-045  Siatka osłonowa z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 2,3 mm, krawędź oczka: 45 mm.  

Kolor:     m2 

nr 200F045  Siatka osłonowa z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 2,3 mm, krawędź oczka: 45 mm.  

Materiał trudnopalny. 

Kolor:    m2

nr 221F  Siatka oddzielająca korty jak art. 220,  

tylko o wymiarach: 40 × 3 m. 

Kolor:    sztuka

Elementy do zawieszania i naprężania siatek:

nr 2102  Linka stalowa, ocynkowana, ø 4,0 mm. 

  mb

nr 2111  Linka ołowiana – ciężar 200 g/mb w taśmie wzmacniającej dolną 

krawędź siatki. 

  mb

nr 2122  Kółka z nylonu, ø 9 mm, dł.53 mm, szer. 30 mm wewnętrzna  

dł. 35 mm, kolor czarny, 3 szt./mb, zamocowane do siatki. 

  mb

Ilości minimalne – dopłata za 

siatkę: 

(W odniesieniu do jednej siatki)

Siatka poniżej  1 m² + 200 % 

Siatka poniżej  5 m² + 100 % 

Siatka poniżej 10 m² +  35 % 

Siatka poniżej 20 m² +  20 % 
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Blendy tenisowe produkowane przez naszą firmę są wykonywane z tkaniny polietylenowej, przepuszczającej powietrze,która nie niszczy ogrodzenia. Na kortach zewnętrznych 
stosowane sa do ochrony przed wiatrem,a w hali są idealnym miejscem na reklamę.

Blendy tenisowe

nr 700  Standardowa blenda tenisowa, wymiary: 12,00 m × 2,00 m, 

przepuszczająca powietrze. W komplecie: 56 szt.  

ocynkowanych haczyków karabińczykowych, luzem. 

Kolor:     sztuk 

Kolor:    sztuk

nr 712  Blendy tenisowe jak nr 700, wysokość 2 m, wzmocniona  

na obwodzie, okucia z otworami do montażu, haczyki  

karabińczykowe. 

Kolor:     mb 

Kolor:      mb

nr 710  Blendy tenisowe i reklamowe, 200 g/m2, wymiary tkaniny 

polietylenowej – dowolne. Na całym obwodzie wzmocnionych 

krawędzi znajdują się okucia z otworami do montażu w odstępach 

co 50 cm od siebie. Na indywidualne zamówienie możemy 

dostarczyć blendy z obciążeniem dolnej krawędzi (patrz str. 6.6). 

Kolor:      m2 

Kolor:   m2 

Kolor:      m2

nr 766  Blendy tenisowe i reklamowe, 230 g/m², nieprzeźroczysta, 

wymiary tkaniny polietylenowej – dowolne, krawędzie na 

obwodzie wzmocnione.  

Kolor:    m²

nr 776  Blendy tenisowe i reklamowe, 320 g/m2, tkanina 

nieprzejrzysta, obszycie z elementów niepalnych, wymiary  

tkaniny polietylenowej - dowolne. Na całym obwodzie  

wzmocnionych krawędzi znajdują się okucia z otworami  

do montażu w odstępach co 50 cm od siebie. W komplecie:  

ocynkowane haczyki karabińczykowe oraz linka stalowa.  

Kolor:      m2

 (Kolor kremowy nie jest odporny na ogień)

Do zawieszenia i naprężenia blendy zalecamy nasze ocynkowane  

linki stalowe, zakończone  elementami napinającymi. 

Dodatkowe akcesoria do obciążenia i zawieszenia osłon montowanych  

w halach tenisowych – patrz str. 6.5 i 6.6. 

Ilości minimalne – dopłata za siatkę - za wykonanie specjalne art. 710 i 776 

w odniesieniu do pojedynczej osłony:

osłony specjalne poniżej  1 m² + 200 % 

osłony specjalne poniżej  5 m² + 100 % 

osłony specjalne poniżej 10 m² +  35 % 

osłony specjalne poniżej 20 m² +  20 % 

nr 776nr 710

NOW
OŚĆ

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!  

na przykład 700-015

Haczyki karabińczykowe
nr 21210  Ocynkowane haczyki karabińczykowe  

do mocowania blendy tenisowej. 

  opakowanie / 56 sztuk

nr 21211  Plastikowe haczyki karabińczykowe 

do mocowania blendy tenisowej. 

   sztuka

nr 2121  Zapasowe haczyki karabińczykowe,  

ocynkowane.  sztuka

NOW
OŚĆ

 = 010 = zielony

 = 015 = ciemnozielony

 = 02 = biały

 = 04 = niebieski

  = 07 = czerwony

  = 03 = pomarańczowy

  = 86 = kremowy

  = 66 = srebrny

  = 76 = terakota
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Projekty indywidualne

Do wykonania nadruku potrzebne są: formularz z tekstem, wizytówka, papier firmowy z logo lub dane zapisane  

cyfrowo (plik z rozszerzeniem: *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.eps).

Wykorzystywany tusz jest odporny na warunki pogodowe, jednak gwarancja nie obejmuje jego zużywania się i ścierania.

Blenda z nadrukiem – 3 wiersze

Blenda z nadrukiem na indywidualne zamówienie

Istnieje możliwość wykonania napisów reklamowych na blendach tenisowych firmy Huck.

Prosimy o kontakt z działem handlowym, w celu ustalenia aktualnych cen i możliwości.

Napisy reklamowe na blendach tenisowych firmy HUCK
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Nr 200 zielony, bezwęzłowy 
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 2,3 mm

Nr 200 biały, bezwęzłowy,  
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 2,3 mm

Nr 200 ciemnozielony, bezwęzłowy,  
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 2,3 mm

Nr 200 czarny, bezwęzłowy,  
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 2,3 mm

Nr 201 czarny, bezwęzłowy,  
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 1,8 mm

Nr 201 biały, bezwęzłowy,  
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 1,8 mm

Informacja o wyrobach

Nr 203 czarny, bezwęzłowy,  
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 1,5 mm

Nr 205 pomarańczowy, bezwęzłowy 
polipropylen o wys. wytrzymałości, ø 2,8 mm

Nr 207 liliowy, bezwęzłowy,  
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 3,5 mm

Nr 209 zielony, bezwęzłowy 
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm

Nr 209 biały, bezwęzłowy,  
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm

Nr 209 niebieski, bezwęzłowy,  
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm
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Nr 209 czarny, bezwęzłowy,  
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm

Nr 210 biały, bezwęzłowy,  
poliester, ø 4 mm

Nr 212 zielony, bezwęzłowy 
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 5 mm

Nr 212 biały, bezwęzłowy,  
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 5 mm

Nr 212 pomarańczowy, bezwęzłowy 
polipropylen o wys. wytrzymałości, ø 5 mm

Nr 212 niebieski, bezwęzłowy,  
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 5 mm

Informacja o wyrobach

Nr 212 czarny, bezwęzłowy,  
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 5 mm

Nr 212 czerwony, bezwęzłowy 
polipropylen o wys. wytrzymałości, ø 5 mm

Nr 213 biały, bezwęzłowy,  
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 6 mm

Nr 215 zielony, bezwęzłowy 
polipropylen o wysokiej wytrzymałości, ø 4 mm

Nr 215 żółty, bezwęzłowy 
polipropylen o wys. wytrzymałości, ø 4 mm

Nr 216 biały, bezwęzłowy,  
poliester, ø 3 mm
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Grubość materiału od 1,5 do 2,8 mm

Grubość materiału od 3 do 3,5 mm

Art. Opis
Średnica 

linki

Krawędź  

oczka
Kolor m²

1203-010 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy (*) 1,5 romb 10

203-020 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 1,5 20

203-028 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 1,5 28

203-030 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 1,5 30  

203-050 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 1,5 50

203-060 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 1,5 60

203-100 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 1,5 100

201-020 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 1,8 20  

201-025 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 1,8 25  

201-030 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 1,8 30

200-020 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 2,3 20     

200-025 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 2,3 25

200-030 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 2,3 30  

200-035 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 2,3 35  

200-045 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 2,3 45     

200-100 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 2,3 100    

200-120 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 2,3 120    

205-100 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 2,8 100

205-120 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 2,8 120

209-030 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 3 30

209-045 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 3 45        

209-100 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 3 100     

209-120 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 3 120    

216-035 poliester, bezwęzłowy 3 35

216-045 poliester, bezwęzłowy 3 45

216-100 poliester, bezwęzłowy 3 100

216-130 poliester, bezwęzłowy 3 130

207-045 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 3,5 45   (**)

207-100 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 3,5 100   (**)

207-120 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 3,5 120   (**)

Dla siatek luźno zawieszonych w stosunku do powierzchni należy doliczyć n/w długości siatek zgodnie z wymiarami oczek: 

a) krawędź oczek do  45 mm + 20 % b) krawędź oczek od 60 do  100 mm + 15 % c) krawędź oczek od 110 do  150 mm + 10 %.

Dopłata do małych ilości (w odniesieniu do pojedynczego wymiaru): poniżej 1 m² + 200 % | poniżej 5 m² + 100 % | poniżej 10 m² + 35 % | poniżej 20 m² + 20 %

Do zastosowań zewnętrznych zalecany jest polipropylen.  

Wszystkie siatki mają mocne wykończenie krawędzi – lamówkę ø 5-7 mm,  

które zawarte jest w cenie, (*) oprócz art. nr 1203-010 w kolorze czarnym.

(*) oprócz art. 1203-010 w kolorze czarnym 

(*) art. nr 1203-010 w kolorze czarnym – diagonalny układ oczek, tylko odcięty (bez lamówki). 

(**) art. nr 207 w kolorze liliowym, do wyczerpania zapasów.
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Grubość materiału od 4 do 4,5 mm

Grubość materiału od 5 do 6 mm

Siatki z poliamidu

Tabela kolorów

Art. Opis
Średnica 

linki

Krawędź  

oczka
Kolor m²

210-035 poliester, bezwęzłowy 4 35

210-045 poliester, bezwęzłowy 4 45

210-100 poliester, bezwęzłowy 4 100

210-120 poliester, bezwęzłowy 4 120

215-030 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 4 30  

215-045 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 4 45      

215-100 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 4 100      

215-120 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 4 120      

215-120 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 4 120        

214-045 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 4,2 45

211-045 poliester, bezwęzłowy 4,5 45

212-030 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 5 30

212-045 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 5 45      

212-060 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 5 60    

212-070 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 5 70

212-100 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 5 100        

212-120 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 5 120  

213-100 PP wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 6 100

204-020 Poliamid 2 20

208-038 Poliamid 3,5 38

219-050 Poliamid 4,5 50

219-100 Poliamid 4,5 100

Wszystkie siatki są produkowane z oczkiem w kształcie rombu, 

a następnie konwertowane do oczka kwadratowego.

Z tego powodu nie można uniknąć szwu łączącego kolejne segmenty siatki.

Występowanie szwu łączącego siatki nie ma żadnego wpływu 

na jakość wyrobu.

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! 

np. 212-100-07 PP wys. wytrzymałości, ø 5 mm, krawędź oczka 100 mm, czerwony.

 = 01 = zielony

 = 015 = ciemnozielony

 = 02 = biały

 = 03 = pomarańczowy

 = 04 = niebieski

 = 05 = żółty

 = 06 = czarny

 = 07 = czerwony

 = 08 = konopny

 = 09 = lila

 =  4F (czterokolorowa)

 = 12 = zielony/biały

 = 42 = niebieski/biały

 = 72 = czerwony/biały

 = 45 = niebieski/żółty

 = 62 = czarny/biały

 = 65 = czarny/żółty

 = 67 = czarny/czerwony

Rozmiary siatki będą wielokrotnością wymiaru oczka.

NOW
OŚĆ



6.5

Si
at

ki
 o

ch
ro

nn
e i

 o
sło

no
w

e 6
.5

Standardowe piłkochwyty, jednokolorowe

Linki brzegowe do siatek

Siatki osłonowe i ochronne, stała szer. 5 m, a długość dowolna.

a) mocowane do siatki b) luzem

nr 2140-120  Polipropylen o wys. wytrzymałości, ø 3 mm, krawędź oczka 12 cm. 

Kolor:   m2

nr 2142-120  Polipropylen o wys. wytrzymałości, ø 4 mm, krawędź oczka 12 cm. 

Kolor:   m2

nr 2130  Linka polietylenowa ø 6 mm. 

Kolor:     mb

nr 2131  Linka nylonowa ø 5 mm.  

Kolor:   mb

nr 2132  Linka nylonowa ø 8 mm.  

Kolor:   mb

nr 2136  Linka nylonowa ø 12 mm.  

Kolor:   mb

nr 21300  Linka polietylenowa ø 6 mm. 

Kolor:     mb

nr 21310  Linka nylonowa ø 5 mm.  

Kolor:   mb

nr 21320  Linka nylonowa ø 8 mm.  

Kolor:   mb

nr 21360  Linka nylonowa ø 12 mm.  

Kolor:   mb

Wszystkie siatki mają mocne wykończenie krawędzi – lamówkę ø 5–7 mm, które zawarte jest w cenie 1 m2 (patrz zdjęcie).

Wymiary i kolory naszych siatek osłonowych i ochronnych - patrz str. 6.1 i 6.2.

Przy zamówieniu prosimy podać nr koloru! na przykład 2130-06

 = 01 = zielony

 = 02 = biały

 = 03 = pomarańczowy

 = 06 = czarny

 = 12 = zielony/biały

 = 42 = niebieski/biały

 = 72 = czerwony/biały

 = 45 = niebieski/żółty

 = 62 = czarny/biały

 = 65 = czarny/żółty

 = 67 = czarny/czerwony

Standardowe piłkochwyty, dwukolorowe
Siatki osłonowe i ochronne, wymiar dowolny.

nr 215-120  Polipropylen o wys. wytrzymałości, ø 4 mm, wielkość oczka 

12 cm. 

Kolor:           m²

Dopłata do małych zamówień (w odniesieniu do pojedynczej siatki): 

Siatka poniżej 1 m² + 200 % | poniżej 5 m² + 100 % | poniżej 10 m² + 35 % |  

poniżej 20 m² +  20 %
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Akcesoria do siatek osłonowych i ochronnych

Uniwersalne płotki ograniczające

Elementy do zawieszania i naprężania siatek  

zalecamy nasze ocynkowane linki stalowe, zakończone pętlami 

wyposażonymi w kausze i śrubę rzymską:

nr 2100  Linka stalowa, ocynkowana,  

ø 6 mm.  mb

nr 2101  Dodatkowo:  

obustronnie kausze i śruba rzymska  

do linki ø 6 mm. 

  dopłata

nr 2102  Linka stalowa, ocynkowana, 

 ø 4 mm.  mb

nr 2103  Dodatkowo:  

obustronnie kausze i śruba rzymska  

do linki ø 4 mm. 

  dopłata

nr 2097  Linka stalowa w osłonie,  

ø 5/7 mm.   mb

nr 2099  Linka stalowa w osłonie, 

 ø 4/5 mm.   mb

nr 2098  Linka stalowa w osłonie, 

ø 3/4 mm.   mb

Elementy do obciążenia krawędzi siatki:  

linka ołowiana umieszczona w taśmie, połączona z siatką:

nr 2110 Linka ołowiana - ciężar 400 g/mb.  mb

nr 2111 Linka ołowiana - ciężar 200 g/mb.   mb

nr 2112 Linka ołowiana - ciężar 200 g/mb.   mb

Długość ogrodzenia: 20 m 

Wysokość ogrodzenia: 80 cm 

Długość prętów: 1,10 m 

Rozstaw prętów: 1,80 m 

Ciężar całkowity: 3,3 kg

Komplet z elementami mocującymi 

do podłoża i linkami napinającymi  

do zamocowania w narożnikach.

Płotki ograniczające, stosowane do ogrodzenia miejsca imprez sportowych, 

bardzo przydatne na polu campingowym. Ze względu na małą objętość  

i ciężar - łatwe w transporcie. Bezproblemowy i szybki montaż.

nr 7010-01  Płotki ograniczające – uniwersalne, kolor: zielony.  

Wykonane z odpornej na działanie promieni UV tkaniny 

polietylenowej. Pręty do ustawiania ogrodzenia wykonane  

z elastycznego tworzywa poliestrowego wzmocnionego 

włóknem szklanym, ø 9 mm. Połączone trwale z tkaniną,  

co uniemożliwia ich zgubienie. 

  komplet

 nr 7010-01

nr 2116-02

Dostawa w  
opakowaniach kartonowych

nr 2123

nr 2101

Elementy do zawieszenia siatki na lince,  

umożliwiające jej płynne przesuwanie:

nr 2122  Kółka z nylonu, ø 9 mm, dł. 53 mm, szer. 30 mm,  

wewnętrzna dł. 35 mm, kolor czarny, 3 szt./mb,  

zamocowane do siatki. 

  mb

nr 2123  Kółka z nylonu, luzem  

  sztuka

elementy dodatkowe

nr 2116  Taśma wzmacniająca dolną krawędź siatki, szer. 50 mm. 

Kolor:   mb
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Piłkochwyty – siatki wychwytujące piłki do halowej piłki nożnej

Piłkochwyty wewnętrzne mogą być stosowane w standardowych halach 

sportowych lub na kortach tenisowych jako elementy chroniące widzów oraz 

ściany i urządzenia znajdujące się na hali przed bezpośrednim uderzeniem piłką. 

Zdjęcie powyżej przedstawia piłkochwyty przygotowane z siatek 212-100-01 

i 200-100-02 wykorzystywane jako ochrona ścian oraz dachu hali sportowej.

Siatki na małe boiska zewnętrzne, patrz str. 9.13.

nr 212-100  Siatka osłonowa z polipropylenu o wysokiej  

wytrzymałości, ø 5 mm, krawędź oczka 100 mm. 

Kolor:   m²

nr 200-100  Siatka osłonowa z polipropylenu o wysokiej  

wytrzymałości, ø 2,3 mm, krawędź oczka 100 mm. 

Kolor:   m²

nr 200-120  Siatka osłonowa z polipropylenu o wysokiej  

wytrzymałości, ø 2,3 mm, krawędź oczka 120 mm. 

Kolor:      m²

Ilości minimalne – dopłata za siatkę 

w odniesieniu do pojedynczej siatki. Przeliczenie za m2:

siatka poniżej   1 m2 + 200 %, 

siatka poniżej   5 m2 + 100 %,  

siatka poniżej 10 m2 +   35 %,  

siatka poniżej 20 m2 +   20 % 

Dla dodatkowego zabezpieczenia:

nr 2116  Poliestrowa opaska ochronna, szerokość 100 mm  

(50 mm złożona).  

Kolor:   mb

Oferujemy montaż siatek osłonowych na indywidualne zamówienie. 

Inne rodzaje siatek – patrz strona 6.3 i 6.4.
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Kotary grodzące hale sportowe Kotary z materiałów trudnozapalnych
Aby zapewnić odpowiedni stopień nieprzejrzystości siatka w dolnej 

części może być zastąpiona tkaniną półprzeźroczysta.

Siatka i tkanina w wykonaniu trudnozapalnym, spełnia wymogi  

normy DIN 4102 (materiały trudnozapalne).

nr 200-045  Siatka osłonowa z polipropylenu o wysokiej  

wytrzymałości, ø 2,3 mm, krawędź oczka 45 mm. 

Kolor:      m² 

nr 720A  Tkanina półprzeźroczysta, polietylenowa. 

Waga: ok. 200 g / m2 

Kolor:      m²  

Kolor:   m² 

nr 7222  Tkanina półprzeźroczysta 720A doszyta  

do siatki ochronnej np. 200-045. 

  mb

nr 200F045  Siatka osłonowa z polipropylenu o wysokiej  

wytrzymałości, materiał trudnozapalny, ø 2,3 mm,  

krawędź oczka 45 mm. 

Kolor:      m2

 nr 7710  Tkanina półprzeźroczysta, polipropylenowa,  

materiał trudnozapalny. 

Waga: 510 g / m2 

Kolor:     m2

nr 775  Tkanina półprzeźroczysta z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, materiał trudnozapalny. 

Waga: 320 g / m²  

Kolor:    m² 

 

nr 7222  Tkanina półprzeźroczysta 7710/775 doszyta  

do siatki ochronnej np. 200F045. 

  mb

Ilości minimalne – dopłata za siatkę 

w odniesieniu do jednej siatki:

Siatka poniżej  1 m² + 200 % 

Siatka poniżej  5 m² + 100 % 

Siatka poniżej 10 m² +  35 % 

Siatka poniżej 20 m² +  20 % 

Art. nr 200F045-015 + art. nr 775-015

Kotary grodzące są wykonywane na indywidualne zamówienie.  

Z uwagi na to, że wymiary rzeczywiste kotary różnią się od wymiaru  

użytego materiału, prosimy o bezpośredni kontakt z firmą.

Tabela kolorów

Przy zamówieniu prosimy podać nr koloru!

 = 01 = zielony

 = 015 = 

ciemnozielony

 = 02 = biały

 = 04 = niebieski

 = 06 = czarny

 =  66 = kremowy

Obciążenie dolnej krawędzi
Obciążenie dolnej krawędzi siatki

nr 2110  obciążenie 400 g    mb

nr 2111 obciążenie 200 g   mb
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Siatki do wewnętrznych placów zabaw
W chwili obecnej prawie każde centrum handlowe posiada wydzielone miejsce  

do zabawy dla dzieci. Jego nieodzownym elementem są siatki zabezpieczające. 

Czy jest to suchy basen z piłeczkami, czy stanowisko z trampoliną – w każdym 

przypadku do zabezpieczenia tych miejsc, stosujemy siatkę.

Polecamy:

nr 209-045  Bezwęzłowa siatka z PP o wysokiej wytrzymałości,  

ø 3 mm, krawędź oczka 45 mm.  

Kolor:         m2

Siatka o drobnym oczku uniemożliwiająca dzieciom wspinanie.

nr 204F008  Bezwęzłowa siatka PES, ø 1,8 mm, wielkość oczka ok.  

8 mm, trudnozapalna, oczko: heksagonalne 

Kolor:   m²

nr 203-008  Bezwęzłowa siatka PP, ø 1,5 mm, wielkość oczka ok.  

8 mm, oczko: heksagonalne  

Kolor:   m²

nr 209S045  Bezwęzłowa siatka z PP o wysokiej wytrzymałości,  

ø 3 mm, krawędź oczka 45 mm. Materiał trudnopalny. 

Kolor: 4F   m²

nr 209F045  Bezwęzłowa siatka z PP o wysokiej wytrzymałości,  

ø 3 mm, krawędź oczka 45 mm. Materiał sztywny. 

Kolor: 4F   m²

Dzieci bardzo lubią kolory! 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo siatkę, która ze  

względu na kolorystykę sama w sobie stanowi atrakcję.

Ilości minimalne – dopłata za siatkę nr 209, 209S, 209F + 204F 

w odniesieniu do jednej siatki:

siatka poniżej  1 m² + 200 % 

siatka poniżej  5 m² + 100 % 

siatka poniżej 10 m² +  35 % 

siatka poniżej 20 m² +  20 % 

nr 203-008-06

nr 209-045-04 na wewnętrznym placu zabaw 

nr 209F045-4F

NOW
OŚĆ
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Istnieje możliwość wykonania siatek ochronnych w wersji trudnozapalnej.

Siatki o właściwościach trudnozapalnych nadają się również  

do zastosowania na zewnątrz. Warunki atmosferyczne nie wpływają 

na obniżenie właściwości siatek.

Siatki są wykonane zgodnie z DIN 4102 (materiały trudnozapalne).

Ilości minimalne – dopłata za siatkę 

w odniesieniu do jednej siatki:

Siatka poniżej  1 m² + 200 % 

Siatka poniżej  5 m² + 100 % 

Siatka poniżej 10 m² +  35 % 

Siatka poniżej 20 m² +  20 % 

Piłkochwyty – z materiałów trudnozapalnych

Art. nr Materiał
średnica  

linki/mm

krawędź  

oczka/mm
Kolor m²

203F050 Polipropylen 1,5 50

200F025 Polipropylen 2,3 25  

200F045 Polipropylen 2,3 45    

209F045 Polipropylen 3 45    

212F045 Polipropylen 5 45   

212F060 Polipropylen 5 60

212F100 Polipropylen 5 100  

202PSF023 Poliester 1 23  

Tabela kolorów

Przy zamówieniu proszę podać kolor. Przykładowe zamówienie: 

212F100-01, PP o wysokiej wytrzymałości, 5 mm, oczko 100 mm, zielony

 = 01 = zielony

 = 015 = ciemnozielony

 = 02 = biały

 = 04 = niebieski

 = 05 = żółty

 = 06 = czarny

 = 07 = czerwony

 = 08 = konopny

 =  4F czterokolorowy
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nr 225-02

nr 226-02 

nr 4677-2-01

nr 227

Siatki do koszykówki
Siatki turniejowe do koszykówki są wykonane zgodnie z przepisami FIBA  
i spełniają wymogi normy DIN EN 1270. Długość: 50 cm (po zamontowaniu 40 cm).

Siatki rekreacyjne i treningowe do koszykówki rozgrywanej na ulicy, czy podwórku.

nr 224  Siatka do koszykówki z plecionej linki nylonowej,  

ø 4 mm, wg DIN EN 1270. 

Kolor:   sztuka

nr 225  Siatka do koszykówki z plecionej linki nylonowej,  

ø 6 mm, wg DIN EN 1270. 

Kolor:   sztuka

nr 226  Siatka do koszykówki Anti-Whip z mocnej, plecionej linki 

poliestrowej, ø 6 mm. 

Kolor:   sztuka

Siatki turniejowe naszej firmy są wykonane specjalną technologią, której 

zastosowanie powoduje utrzymanie niezmiennego kształtu oczka. Dzięki 

temu, piłka po celnym rzucie podczas przelotu przez obręcz, napotyka na opór siateczki, 

co umożliwia zaliczenie trafienia. Następnie wraca do pierwotnego kształtu.

nr 222  Siatka do koszykówki z linki polietylenowej,  

ø 3 mm. 

Kolor:   sztuka

nr 223  Siatka do koszykówki z plecionej linki nylonowej,  

ø 3 mm. 

Kolor:   sztuka

nr 227  Trójkolorowa siatka do koszykowki z plecionej linki 

polipropylenowej, ø 4 mm  

Trójkolorowy:   sztuka

nr 4677-2  Siatka do koszykówki z linki „Herkules”, ø 5 mm,  

odporna na wandalizm.  

Kolor:    sztuka

Nasze siatki rekreacyjne i treningowe są zalecane do stosowania  

na wolnym powietrzu.

nr 4677-2-06
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nr 1471-02

Siatki na bramki do hokeja na lodzie

Siatki zabezpieczające widownię na lodowisku

„Piłkochwyty” do bramek hokejowych

Do bramek zalecanych przez IIHF

nr 147  Siatka na bramkę z poliestru, ø 4 mm, krawędź oczka: 35 mm, 

kształt: romb; szerokość: 1,93 m, wysokość: 1,22 m, głębokość – 

0,50 m góra, 1 m dół, z dodatkowym łukiem po każdej stronie 

0,45 m (patrz zdjęcie). Zgodnie z międzynarodowymi przepisami. 

Kolor:   para

nr 1471  Siatka na bramkę z poliestru, ø 4,2 mm,  

krawędź oczka: 30 mm, kształt: kwadratowe, szerokość: 1,93 m, 

wysokość 1,22 m, głębokość 0,50 m góra, 1 m dół.  

Kolor:   para

Siatki zabezpieczające dla widzów Ilości minimalne – dopłata za siatkę 

w odniesieniu do jednej siatki:

siatka poniżej  1 m² + 200 % 

siatka poniżej  5 m² + 100 % 

siatka poniżej 10 m² +  35 % 

siatka poniżej 20 m² +  20 % 

Patrz – informacja o produktach na stronie 6.1 i 6.2.  

Do siatek wiszących luźno, należy doliczyć ok. 20% do długości siatki. 

nr 210-035  Siatka zabezpieczająca widzów z poliestru, ø 4 mm,  

krawędź oczka 35 mm. 

Kolor:   m2

nr 216-035  Siatka zabezpieczająca widzów z poliestru, ø 3 mm, 

krawędź oczka 35 mm. 

Kolor:   m2

nr 141  Siatka wychwytująca z poliestru, ø 3 mm, krawędź oczka 

35 mm, wymiar: 1,93 × 1,30 m. 

Kolor:   para

nr 146  Siatka wychwytująca z poliestru, ø 4 mm, krawędź oczka 

35 mm, wymiar: 1,93 × 1,30 m. 

Kolor:   para

Siatki na bramki do hokeja na lodzie były używane m.in. podczas Mistrzostw Świata w 2004  
roku rozgrywanych w Czechach

Przy zamówieniu proszę podać numer koloru! 

na przykład 147-02 = siatka w kolorze białym

 = 01 = zielony

 = 02 = biały

 = 06 = czarny

 = 3F = trójkolorowy

NOW
OŚĆ
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Siatki na bramki do piłki rowerowej

Siatki na bramki do piłki wodnej

Siatki do gry w Ringo i Indiaca

Siatki na bramki do polo rowerowego

nr 120  Siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3 mm, szerokość: 2 m, wysokość: 2 m, 

głębokość: 80 cm, krawędź oczka: 10 cm. 

Kolor:   para

nr 115  Siatka na bramkę z polipropylenu wysokiej wytrzymałości, 

ø 3 mm, szerokość: 3 m, wysokość: 1 m, głębokość 80 cm. 

Kolor:   para

nr 116  Siatka na bramkę z polipropylenu wysokiej wytrzymałości, 

ø 4 mm, szerokość: 3 m, wysokość: 1 m, głębokość: 80 cm. 

Kolor:   para

nr 506  Siatka treningowa do gry w Ringo oraz Indiaca.  

Wymiary: szerokość 6 m, wysokość 50 cm. Możliwość zastosowania 

do prellballa. Wykonana z polipropylenu ø 2,3 mm. 

  sztuka

nr 507  Siatka turniejowa do gry w Indiaca.  

Wymiary: szerokość 6,50 m, wysokość 1,00 m. Krawędź oczka  

45 mm, materiał: polipropylen wysokiej wytrzymałości, ø 2,3 mm.  

Górna krawędź wykonana z taśmy z poliestru. W komplecie linka 

kewlarowa długości 11,70 m. 

Kolor:   sztuka

nr 520  Słupki wolnostojące, składane z regulacją. Wykonane 

z 3-częściowej rurki stalowej ø 29 mm, malowanej proszkowo. 

W komplecie: elementy mocujące w podłożu – 4 szt. 

Przeznaczone do gry: w badmintona, Indiaca, Ringo.  

Maksymalna wysokość słupków: 2,45 m. 

  komplet

nr 121  Siatka na bramkę z polipropylenu wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm, szerokość: 2 m, wysokość: 2 m, 

głębokość 80 cm, krawędź oczka 4,5 cm. 

Kolor:   para

Jeśli potrzebujecie Państwo siatki o innej głębokości, prosimy o podanie dokładnych wymiarów w zamówieniu.  

Dostępne wymiary: głębokość górna: 30 – 60 cm, dolna: 60 – 80 cm.

nr 120-01

nr 115-01

Polecamy dodatkowo art. 5023 do wykorzystania przy siatce turniejowej 

do Indiaca (patrz str. 3.5).
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Zabezpieczenie piaskownicy

nr 791  Tkanina poliestrowa, ciężar 400 g/m², obszyta po obwodzie 

z wycięciami w rogach. 

Kolor:   m²

nr 7999  Konfekcja 

  sztuka

nr 2110-600  Obciążenie, ok. 600 g/mb 

  mb

nr 9998  Łańcuch obciążający, ok. 800 g/mb 

  mb

nr 2100  Linka stalowa, ocynkowana, ø 6 mm. 

  mb

nr 2023  Karabińczyk 

  sztuka

nr 9091 Tulejka aluminiowa mocowana do podłoża 

   sztuka

nr 21091  Zaczep gruntowy wbijany w podłoże. Składa się z linki ze stali 

stopowej, ø 3 mm, o długośći 40 cm, zakończonej pętlą, którą 

zabezpiecza kausza. Zaczep wbijany jest w podłoże za pomocą 

trzpienia stalowego o długości 45 cm, a następnie wyciągany, 

przez co ustawia się w ziemi w poprzek i tym samym mocno się 

kotwi.  

Siła potrzebna do wyciągnięcia ok. 100 kg sztuka

Zabezpieczenie boiska do siatkówki plażowej

Zabezpieczenie piaskownicy do skoku w dal

nr 21091

nr 9091

Dopłaty przy małych 

zamówieniach 

za każdą siatkę:

Poniżej  1 m² + 200 % 

Poniżej  5 m² + 100 % 

Poniżej 10 m² +  35 % 

Poniżej 20 m² +  20 % 

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! 

na przykład 791-01

 = 01 = zielony
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nr 640-01

Siatki zabezpieczające klatkę do rzutu młotem i dyskiem
Siatki zabezpieczające klatkę wykonane są z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 5 mm. 

Górna i boczne krawędzie zamykające są wzmocnione dodatkową linką brzegową o ø 12 mm. 

Siatki spełniają wymagania normy EN 1263-1! 

Siatki zabezpieczające klatkę mogą być również wyposażone w elementy mocujące (str. 7.6, art. nr 635).

Do rzutni z podwójnymi siatkami do 5 m wysokości, stosowana jest siatka nr 610 na zewnątrz, a nr 620 lub 621 wewnątrz. 

W przypadku rzutni o wysokości 5,5 m, stosowana jest siatka nr 621 na zewnątrz, a nr 630 wewnątrz.

Siatka zabezpieczająca klatkę do rzutu dyskiem, 7-częściowa  
(Obwód rzutni: 7 × 2,74 m = 19,18 m).

Siatka zabezpieczająca do rzutni z 2 obrotowymi skrzydłami o szerokości 2 m 
(Obwód rzutni: 7 × 2,74 m  + 2 × 2 m = 23,18 m).

Siatka zabezpieczająca klatkę do rzutu dyskiem 7-częściowa –  
wg nowych przepisów DLV 190.3, z 2 obrotowymi skrzydłami o szerokości 2 m  
(Obwód rzutni: 5 × 3 m +2 × 3,70 m + 2 × 2 m = 26,40 m).

nr 610  Siatka zabezpieczająca do rzutu młotem i dyskiem, 

wysokość 4 m. Wymiary siatki: wys. 4,50 m i długość 21 m. 

Dodatkowo lina o ø 8 mm wzdłuż krawędzi. 

Kolor:   sztuka 

nr 620  Siatka zabezpieczająca do rzutu młotem i dyskiem, 

wysokość 4,50 m do 5 m (w obrębie skrzydeł obrotowych). 

Wymiary siatki: wzrasta z 5 m do 5,50 m, długość 25 m. 

Kolor:   sztuka 

nr 621  Siatka zabezpieczająca do rzutu młotem i dyskiem, 

jednakowa wysokość rzutni 5 m. Wymiary siatki: 5,50 m × 25 m. 

Kolor:   sztuka 

nr 630  Siatka zabezpieczająca do rzutu młotem i dyskiem, 

jednakowa wysokość rzutni 5,5 m. Wymiary siatki: 6 m × 25 m. 

Kolor:   sztuka 

nr 640  Siatka zabezpieczająca do rzutu młotem i dyskiem, 

wysokość 7 m do 9 m (w obrębie skrzydeł obrotowych). 

Wymiary siatki: wzrasta z 7,5 m do 9,50 m, długość 26 m. 

Kolor:   sztuka 

nr 612  Siatka zabezpieczająca do rzutu młotem i dyskiem, 

wysokość 4 m. Wymiary siatki: wys. 4,50 m i długość 27 m. 

Kolor:   sztuka 

Siatki do rzutu młotem o niestandardowych wymiarach – na zapytanie 
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nr 635: Uchwyt do zamocowania siatkiSiatki zabezpieczające wykorzystane w 2012 roku podczas Mistrzostw w Wetzlar.

UWAGA:  

przy zamawianiu produktów nr 650 i 651 prosimy o załączenie 

dokładnych wymiarów rzutni lub rysunku poglądowego.

Plomby umieszczone na  
siatce gwarantują, że nitki objęte 

kontrolą pochodzą z siatki  
poddawanej sprawdzeniu.

Siatka zabezpieczająca klatkę do rzutu dyskiem  

9-częściową – wg nowych przepisów DLV 192.3 z 2 obrotowymi skrzydłami  
o szerokości 2 m (Obwód rzutni: 9 × 2,80 m  + 2 × 2 m = 29,20 m).

nr 650  Siatka zabezpieczająca do rzutu młotem i dyskiem, 

wysokość 7 m do 10 m (w obrębie skrzydeł obrotowych). 

Wymiary siatki: wzrasta z 7,5 m do 10,50 m, długość 31,50 m. 

Oczka w kształcie rombu. 

Kolor:   sztuka

nr 651  Siatka zabezpieczająca do rzutu młotem i dyskiem, 

wysokość 7 m do 10 m (w obrębie skrzydeł obrotowych). 

Wymiary siatki: wzrasta z 7,5 m do 10,50 m, długość 31,50 m. 

Oczka kwadratowe. 

Kolor:   sztuka

Rzut młotem - akcesoria

nr 611  Dodatkowa siatka do obrotowego skrzydła rzutni  

(kiedy rzutnia 7-częściowa powiększana jest do 9-częściowej). 

Materiał jak art. 610. Do urządzenia potrzebne są 2 siatki. 

Wymiar siatki: 2 m × 5,50 m. 

Kolor:   sztuka

nr 635  Element do zamocowania siatek do rzutu młotem.  

W celu umożliwienia bezproblemowego montażu i demontażu 

siatek, obie boczne i górna krawędź siatki wzmocniona jest 

dodatkową linką brzegową o ø 12 mm. Do górnego brzegu  

siatki mocowane są uchwyty, w których umieszczono kausze 

zaopatrzone w linkę naciągającą, która umożliwia podciągnięcie 

siatki w górę (patrz zdjęcie). Zamocowanie to pasuje  

do wszystkich siatek zabezpieczających do rzutu młotem  

i dyskiem. 

  sztuka

nr 636  Woreczek z tkaniny do obciążenia siatki.  

Bez wypełnienia. 

  sztuka

nr 637  Dodatkowy zestaw 10 lin ze wzmocnionego polipropylenu  

o ø 6 mm i długości 10,80 m. Wykorzystanie lin nadaje siatce 

pożądany kształt i zapobiega nawiewaniu siatki do wewnątrz 

rzutni.  zestaw
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Krykiet

nr 2450  Siatka wyłapująca piłki z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 2,3 mm, krawędź oczka 45 mm.  

szerokość siatki: 2,70 m. 

Kolor:    mb

nr 2451  Siatka wyłapująca piłki z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 2,3 mm, krawędź oczka 45 mm.  

szerokość siatki: 3 m. 

Kolor:    mb

nr 2452  Siatka wyłapująca piłki z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 2,3 mm, krawędź oczka 45 mm.  

szerokość siatki: 3,30 m. 

Kolor:    mb

nr 2453  Siatka wyłapująca piłki z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 2,3 mm, krawędź oczka 45 mm.  

szerokość siatki: 3,60 m. 

Kolor:    mb

nr 7710  Tkanina półprzeźroczysta, polipropylenowa,  

materiał trudnozapalny.  

Waga: 510 g / m2 

Kolor:     m²

Lacrosse – szybka gra małą piłką
nr 208-038  Siatka ochronna do Lacrosse z poliamidu, ø 3 mm,  

wielkość oczka około 38 mm. Wymiar dowolny. 

Kolor:    m²

NOW
OŚĆ

NOW
OŚĆ
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Akcesoria do zawieszenia i naprężenia siatki patrz strona 6.5/6.6.

Ilości minimalne – dopłata za siatkę 

w odniesieniu do jednej siatki:

siatka poniżej  1 m² + 200 % 

siatka poniżej  5 m² + 100 % 

siatka poniżej 10 m² +  35 % 

siatka poniżej 20 m² +  20 % 
Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! 

na przykład 2450-06

 = 01 = zielony

 = 02 = biały

 = 04 = niebieski

 = 06 = czarny

Oferty dotyczące kompletnego tunelu do ćwiczeń 

 baseballowych – na zapytanie.

Baseball 

nr 200-045  Siatka wychwytująca piłki, stosowana w tunelu do ćwiczeń. 

Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  

ø 2,3 mm, krawędź oczka 45 mm. Wymiar dowolny. 

Kolor:   m2

nr 209-045  Siatka wychwytująca piłki, stosowana w tunelu do ćwiczeń. 

Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  

ø 3 mm, krawędź oczka 45 mm. Wymiar dowolny. 

Kolor:   m2

Dyscyplina sportu, która budzi coraz większe zainteresowanie – 

zarówno uczestników gry, jak i kibiców . W celu osiągnięcia perfekcyjnej 

techniki uderzeń potrzebny jest intensywny trening, by prawidłowo uderzona 

piłka leciała daleko w odpowiedni sektor pola gry.  

Stąd nieodzownym staje się tunel do ćwiczeń techniki uderzeń.
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Siatka wyłapująca piłki na polach golfowych w Kanadzie

art. nr 164 ściana treningowa do golfa

Siatki wyłapujące piłki do golfa

Art. Opis Kolor
Średnica  

linki

Krawędź  

oczka
m²

200-020-01 Polipropropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy 2,3 20

200-020-015 Polipropropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy 2,3 20

200-020-02 Polipropropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy 2,3 20

200-020-06 Polipropropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy 2,3 20

201-020-02 Polipropropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy 1,8 20

201-020-06 Polipropropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy 1,8 20

201-025-015 Polipropropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy 1,8 25

201-025-06 Polipropropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy 1,8 25

203-020-06 Polipropropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy 1,5 20

203-028-06 Polipropropylen o wysokiej wytrzymałości, bezwęzłowy 1,5 28

204-020-06 Poliester, bezwęzłowy (NOWOŚĆ) 2,0 20

Ściana treningowa do golfa
nr 164  Ściana treningowa do golfa. W komplecie:  rurki stalowe, 

łączone ze sobą, 4 metalowe śledzie, siatka nylonowa, służąca  

do stopowania wysokich piłek i tylnej siatki do zatrzymywania 

dolnych piłek. Wymiary: wys. 2,10 m, szer. 2,75 m, wykonana  

z linki nylonowej ø 1,8 mm, krawędź oczek 20 mm. 

Kolor:   sztuka

nr 169  Zapasowa siatka do art. 164. 

Kolor:   sztuka

Ilości minimalne - dopłata za siatkę (w odniesieniu do jednej siatki): 

poniżej 1 m² + 200 %  |  poniżej 5 m² + 100 % 

poniżej 10 m² + 35 %  |  poniżej 20 m² +  20 %

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! 

na przykład 164-02

 = 01 = zielony

 = 015 = 

ciemnozielony

 = 02 = biały

 = 04 = niebieski

 = 06 = czarny
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nr 771-01

nr 771-04

nr 202-020-02

Łucznictwo

nr 770  Siatki ochronne stosowane w łucznictwie. Wykonane 

z tkaniny poliestrowej, szer. 2,40 m, posiada wzmocnione 

krawędzie – górna zaopatrzona w haczyki mocujące rozmieszczone 

w odstępach, co 30 cm (patrz zdjęcie). Siatka mocowana na lince 

stalowej (patrz akcesoria do montażu siatek – strona 6.6). 

Kolor:   mb

nr 771  Siatki ochronne stosowane w łucznictwie. Wykonane 

z tkaniny polipropylenowej o podwyższonej wytrzymałości, 

510 g/m2, w wykonaniu trudno zapalnym, posiada wzmocnione 

krawędzie – górna zaopatrzona w haczyki mocujące rozwieszone 

w odtępach, co 30 cm. 

Kolor:     m²

Nasze siatki są odpowiednie dla łucznistwa sportowego. Siatka nie powinna być napięta, ale zamontowana jako kurtyna z naddatkiem 40 %. W ten sposób będzie 

efektywnie wyłapywać strzały. Każda siatka nie powinna być dłuższa niż 4 m. W pzypadku dłuższego wymiaru siatki powinny być montowane na zakładkę około 50 cm. 

W przypadku intensywnego użytkowania zaleca się zastosowanie dwóch warstw siatki.

Powierzchnię siatki w kształcie trapezu podaje się w następujący 

sposób: większa długość × większa szerokość. 

Ilości minimalne –  

dopłata za siatkę nr 771-01, 202-020-02 oraz 01-020-02 

w odniesieniu do jednej siatki:

siatka poniżej 1 m² + 200 % | siatka poniżej 5 m² + 100 % | poniżej 10 m² + 35 % | 

poniżej 20 m² + 20 % Squash - siatki ochronne 

nr 202-020  Bezwęzłowa siatka z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 1 mm, wielkość oczka 20 mm,  

wymiar dowolny. 

Kolor:    m²

nr 201-020  Bezwęzłowa siatka z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 1,8 mm stark, wielkość oczka 20 mm, 

wymiar dowolny. 

Kolor:    m²

Siatki te mogą być zawieszone przy użyciu stalowych lin,  

zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty na stronie 6.6.
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Siatki wykonane w technologii skręcanej gwarantują wyjątkową odporność na ścieranie. Technika bezwęzłowa zmniejsza ryzyko przetarcia węzłów. 

Podobnie jak w innych siatkach wielkość oczka siatek wykonanych w technologii skręcanej jest jednakowa.

art. nr 1099-06: siatka do piłki nożnej „Ultra“ z polietylenu wykonana w technologii skręcanej

nr 4764  Siatka do piłki ręcznej z polietylenu, ø 8 mm  

wykonana w technice skręcanej.  

Wielkość oczka: 10 cm, romb.  

Kolor:    sztuka 

(dodatkowe linki mocujące na zapytanie)

Wymiary: szerokość 3 m, wysokość 2 m, głębokość: 100 cm góra i dół.

Polietylenowe siatki na bramki o podwyższonej wytrzymałości, średnica linki 8 mm
NOW

OŚĆ

nr 4765  Siatka do piłki nożnej młodzieżowej, z polietylenu, 

ø 8 mm, wykonana w technice skręcanej.  

Wielkość oczka: 10 cm, romb.  

Kolor:    sztuka 

(dodatkowe linki mocujące na zapytanie)

Wymiary: szerokość 5 m, wysokość 2 m, głębokość: 100 cm góra i dół.

nr 1099  Siatka do piłki ręcznej, wykonana jak art. nr 1993.  

Kolor:    para 

(dodatkowe linki mocujące na zapytanie)

Wymiary: szerokość 3,10 m, wysokość 2,10 m, głębokość: 80 cm góra, 100 cm dół.

nr 1599  Siatka do piłki nożnej młodzieżowej, wykonana 

jak art. nr 1993  

Kolor:    para 

(dodatkowe linki mocujące na zapytanie)

Wymiary: szerokość 5,15 m, wysokość 2,05 m, głębokość: 100 cm góra i dół.

Siatka polietylenowa wykonana w technologii skręcanej o podwyższonej wytrzymałości (wysoka odporność na ścieranie).

Polietylenowe siatki na bramki „Ultra“ o podwyższonej wytrzymałości, średnica linki 4,9 mm

nr 1993  Siatka do piłki nożnej z polietylenu, ø 4,9 mm  

wykonana w technice skręcanej.  

Wielkość okczka: 10 cm, kwadratowe.  

Kolor:    para 

(dodatkowe linki mocujące na zapytanie)

Wymiary: szerokość 7,50 m, wysokość 2,50 m, głębokość: 200 cm góra i dół.

NOW
OŚĆ
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Miejsce: PARCABOUT’ MANGOFIL in MARTINIQUE (Zdjęcie: Pierre Sacaze)

Miejsce: PARCABOUT’ MANGOFIL in MARTINIQUE (Zdjęcie: Pierre Sacaze)

Zdjęcie: Firma PRISME S.A., 73 St-Jean de Maurienne, Francja

Przy zamówieniu prosimy podać numer koloru! 

na przykład 212-045-07 = siatka w kolorze czerwonym.

 = 01 = zielony

 = 02 = biały

 = 04 = niebieski

 = 05 = żółty

 = 06 = czarny

 = 07 = czerwony

  = 08 =  konopny

 = 66 = srebrny

Siatki do  
parków linowych

Siatki do torów przeszkód
nr 212-045  Bezwęzłowa siatka z PP o wysokiej wytrzymałości, 5 mm.  

Krawędz oczka 45 mm. 

Kolor:      m² 

Inne kolory patrz strona 6.4.

nr 211-045  Bezwęzłowa siatka z poliestru o wysokiej wytrzymałości, 4,5 mm.  

Krawędz oczka 45 mm. 

Kolor:   m²

Ilości minimalne - dopłata za siatkę w odniesieniu do jednej siatki: 

poniżej  1 m² + 200 % | poniżej  5 m² + 100 % | 

poniżej10 m² +  35 % | poniżej 20 m² +   20 %

Parki linowe znajdują się w wielu krajach Europy, m.in. we Francji  

i we Włoszech. Od kilku lat również w Polsce powstaje coraz więcej miejsc 

o podobnym charakterze. Są one ulubionym miejscem do ćwiczeń 

wspinaczkowych i sprawnościowych.

Tor przeszkód, wykonany z siatki nowej generacji, wymaga od ćwiczącego 

utrzymania równowagi ciała i koordynacji ruchów. Siatka jest jednocześnie 

zabezpieczeniem przed niebezpiecznym upadkiem.
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Krok 4

Krok 3

Krok 1

Krok 2

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! na przykład 38030-01

 = 01 = zielony

 = 04 = niebieski

 = 06 = czarny

 = 07 = czerwony

  = 08 =  konopny

HUCK – Isilink

Zastosowanie:

Linki specjalne, umożliwiające nieograniczone  

możliwości mocowania i regulacji.

nr 38030  Linka ISILINK, z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  

ø 3 mm. Wytrzymałość na zerwanie: 80 daN  

m/szpula: 1000 m 

Kolor:   rolka

nr 38040   Linka ISILINK, tylko ø 4 mm. Wytrzymałość na zerwanie:  

100 daN  

m/szpula: 600 m 

Kolor:   rolka

nr 38060   Linka ISILINK, tylko ø 6 mm. Wytrzymałość na zerwanie:  

160 daN 

m/szpula: 500 m 

Kolor:   rolka

nr 38080  Linka ISILINK, tylko ø 8 mm. Wytrzymałość na zerwanie:  

290 daN  

m/szpula: 250 m 

Kolor:   rolka

nr 38100  Linka ISILINK, tylko ø 10 mm. Wytrzymałość na zerwanie:  

360 daN  

m/szpula: 150 m 

Kolor:   rolka



8.2

Li
nk

i /
 li

ny
 / 

sz
nu

ry
 8

.2

nr 290

nr 280 nr 281 nr 2803

Skakanki do zajęć szkolnych i zawodów

Linki zamachowe z konopi

nr 250  Skakanka z szarych konopi, środek wzmocniony do 10 mm,  

zakończona węzłami; długość 250 cm. 

  po 10 sztuk

nr 280  Skakanka z szarych konopi, środek wzmocniony do 10 mm,  

zakończona węzłami; długość 280 cm. 

  po 10 sztuk

nr 280/300  Skakanka z szarych konopi, środek wzmocniony do 10 mm,  

zakończona węzłami; długość 300 cm 

  po 10 sztuk

nr 290  Linka zamachowa z szarych konopi, długość 8 m, środek 

wzmocniony do 12 mm, na końcach z pętlami i haczykami  

karabińczykowymi. 

   sztuka

nr 291  Linka zamachowa z szarych jak art. 290, długość: 6 m,  

zakończona pętlami. 

   sztuka

nr 2803  Skakanka, długość 280 cm, jak art. 280 z obrotowym  

uchwytem drewnianym, długość linki regulowana.  

Kolor uchwytu: naturalny, lakierowany.  

  sztuka

nr 281  Skakanka z szarych konopi, środek wzmocniony do 11 mm,  

zakończona węzłami; długość 280 cm, ciężka. 

  po 10 sztuk
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nr 295

nr 35090

Kolorowe skakanki do gimnastyki

nr 295  Skakanka do gimnastyki, kolor - tabela, spełniają wymogi 

przepisów międzynarodowych, ø 9 mm, długość 300 cm  

i jednakowa grubość. 

   sztuka

nr 297  Skakanka do gimnastyki, kolor - tabela, spełniają wymogi 

przepisów międzynarodowych, ø 9 mm, długość 330 cm  

i jednakowa grubość. 

   sztuka

nr 2950  Skakanka jak art. 295, w opakowaniu po 10 szt. –  

posortowane kolorystycznie. 

  worek

nr 35090  Skakanka do gimnastyki, taka jak art. nr 295,  

dostępna w rolce – długość 100 m. 

  rolce

nr 294  Skakanka do gimnastyki z polipropylenu o wysokiej  

wytrzymałości, ø 8 mm, długość: 300 cm.  

Kolor:   sztuka 

(do wyczerpania zapasów)

Tabela kolorów do art. 295 / 297 / 35090

Przy zamówieniu prosimy podać nr koloru!

nr 2950

Kolor nr 121 =  niebieski

Kolor nr 117 =  zielony

Kolor nr F2  =  jasnozielony

Kolor nr F3  =  żółty

Kolor nr 102 =  pomarańczowy

Kolor nr F1  =  różowy

Kolor nr 188 =  fioletowy

Kolor nr 900 =  biały

Kolor nr 114 =  czerwony

Kolor nr 600 =   czarny/czerwony/złoto

Kolor nr 610 =   niebieski/biały/czerwony

(Kolor nr 600 und 610 tylko do art. nr 295!)
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Skakanka koralikowa

Double Dutch

„Neon Ropes” – lina podwójna

Liny neonowe

Skakanki koralikowe 

UWAGA: przedstawione powyżej produkty są  

przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia.

Podwójna lina Neon Rope jest nowym wyzwaniem dla wielbicieli skakanek. 

Podczas ćwiczenia koordynacja ruchowa stanowi esencję ruchu, a ciągła praca mięśni pomaga wyrobić inne umiejętności.

Oferujemy Państwu także skakanki w czterech różnych kolorach i długościach 

z tworzywa sztucznego. Przy zamówieniu prosimy podać nr koloru!

Skakanki koralikowe zbudowane są z liny nylonowej z nawleczonymi nią niej 

kolorowymi plastikowymi koralikami. 

Lekkość konstrukcji ułatwia ćwiczącym skakanie.

nr 306  Lina „NEON ROPE”, długość: 6 m.  

Dostępne kolory w tabeli. 

   para

nr 307 „NEON ROPE”,  długość: 2,13 m.  sztuka

nr 308 „NEON ROPE”, długość: 2,43 m.  sztuka

nr 309 „NEON ROPE”, długość: 2,73 m.  sztuka

nr 310 „NEON ROPE”, długość: 3,00 m.  sztuka

nr 320  Skakanka koralikowa, długość 3 m. 

Kolor: 34    sztuka

Liny neonowe

 = F1  = neonowo różowy

 = F3  = neonowo żółty

  = F4  =  neonowo 

pomarańczowy

 = F40 = neonowo niebieski

Tabela kolorów:
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Liny do przeciągania

Liny do przeciągania z polipropylenu, ø 20 mm, zakończone tworzywem 

sztucznym, znacznik w kolorze w czerwonym. Lina w kolorze konopi.

Liny do przeciągania z bardzo giętkiego sznura z polipropylenu, ø 25 mm,  

z zakończeniem z tworzywa sztucznego i czerwonym znakiem, w kolorze konopi.

Liny do przeciągania z bardzo giętkiej konopi, ø 33 mm, z zakończeniem  

z tworzywa sztucznego i czerwonym znakiem.

nr 3310 długość 10 m  sztuka

nr 3312 długość 12 m  sztuka

nr 3314 długość 14 m  sztuka

nr 3410 długość 10 m  sztuka

nr 3412 długość 12 m  sztuka

nr 3414 długość 14 m  sztuka

nr 3415 długość 15 m  sztuka

nr 3423 długość 23 m  sztuka

nr 3515 długość 15 m  sztuka

nr 3523 długość 23 m  sztuka

Lina okrągła

nr 3300  Lina w kształcie koła, bardzo giętka. Wykonana  

z polipropylenu, ø 25 mm, długość: 16 m, w kolorze konopi. 

  sztuka

Liny do przeciągania

Battle Rope - lina do ćwiczeń

nr 3320  Lina Battle Rope z poliestru, ø 32 mm, 

zakończona uchwytami z tworzywa sztucznego. 

Długość: 10 m 

Kolor 06:    sztuka

Art. nr 3320 Battle Rope

NOW
OŚĆ

NOW
OŚĆ
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Lina do ćwiczeń równoważnych

nr 366  Lina do ćwiczeń równoważnych z polipropylenu, ø 70 mm, 

długość 2 m. Inne długości na życzenie! 

Kolor 04:   sztuka
nr 366-04

Balansowanie na linie wzmacnia nogi,  

a w szczególności stopy dzieci.

Liny gimnastyczne do hal sportowych

Posiada w górnej części z uchwytem do mocowania, u dołu pokryta 

tworzywem. Podana długość - całkowita (z uchwytem).

Liny gimnastyczne wykonane z najlepszych gatunków konopi, bardzo giętkie.

nr 37400 długość 4,00 m, ø 33 mm  sztuka

nr 37450 długość 4,50 m, ø 33 mm  sztuka

nr 37500 długość 5,00 m, ø 33 mm  sztuka

nr 37550 długość 5,50 m, ø 33 mm  sztuka

nr 37600 długość 6,00 m, ø 33 mm  sztuka

nr 37000 każdy następny metr  mb

nr 36001  Wszystkie liny do wspinania są za dopłatą dostarczane  

również z węzłem. 

  sztuka

Inne długości na życzenie!

nr 36400
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Lina elastyczna

nr 402  Kompletny zestaw z paskami skórzanymi o dł. 70 cm -  

bez klamer, kółka drewniane, linki stalowe pokryte tworzy 

wem sztucznym z elementem amortyzującym, obrotowym – 

możliwość regulacji do 3 cm.  

Cena zestawu o dł. 5,50 m  zestaw

Ważne:  paski skórzane powinny być 2-3 razy w roku dobrze  

natłuszczone.

nr 400  Kółka gimnastyczne z drewna warstwowego, kolor naturalny, 

ø 28 mm, średnica 24 cm.  para

nr 401  Kompletny zestaw z kółkami drewnianymi i łańcuchem,  

linki z konopi, ø16 mm, z obciążnikami. Możliwość dostawy 

w każdej żądanej długości. Cena przy całkowitej 

długości 12 m. 

  zestaw

nr 330  Lina elastyczna z linki polipropylenowej, ø 12 mm,  

o specjalnym splocie, zaopatrzona z obu stron w uchwyt. 

Kolor 07:   mb

 

nr 332  Linka elastyczna z linki poliestrowej o wysokiej  

wytrzymałości, ø 12 mm. Odporność na zerwanie: 3000 daN. 

Kolor 07:   mb

 

nr 2015  Aluminiowy hak karabińczykowy. 

Siła zrywająca około 22kN 

  sztuka

Kółka do gimnastyki sportowej

Kółka gimnastyczne

Kółka do gimnastyki szkolnej

nr 402

nr 401
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nr 303  Linki do zawieszania piłek, z plecionej linki nylonowej,  

ø 5 mm, długość 12 m, z haczykiem obrotowym i pętlą. 

  sztuka

nr 380  Szerokość taśmy 5 cm, przepuszczająca powietrze,  

czerwono-biała, długość 8,80 m, po obu stronach klamra  

z regulacją.  sztuka

Linka gumowa czerwono-biała, ø 6 mm, z obu stron zaopatrzona 

w haczyki z tworzywa, o różnorodnym zastosowaniu do gimnastyki i gier.

nr 370 długość 8 m  sztuka 

nr 371 długość 10 m  sztuka 

nr 372 długość 12 m  sztuka

nr 375  Linka gumowa, czerwono-biała, ø 6 mm, z plastikowym 

bloczkiem – regulacja długości, długość: 20 m. 

  sztuka

nr 318  Taśma do gry w „PRELLBALL” z tkaniny nylonowej  

powlekanej tworzywem. Dla 2-osobowej drużyny - długość 

taśmy: 6 m, po obu stronach z pętlami. Kolor: czerwono-biała. 

Szer. Taśmy 2,5 cm.  sztuka

nr 319  Taśma do gry w „PRELLBALL” jak art. 318, tylko  

dla 4-osobowej drużyny, długość taśmy 8 m. 

  sztuka

nr 300  Linka do gry w „Faustball”, z plecionej linki nylonowej ø 5 mm, 

czerwono-biała, zakończona z pętlami. 

  sztuka

nr 316  Taśma do gry w „Faustball”, Wykonana zgodnie z nowymi  

przepisami z tkaniny polietylenowej, z regulacją naprężenia. 

Kolor: czerwono-biały, długość taśmy:19,80, szerokość: 5 cm. 

  sztuka

nr 317  Taśma do gry w „Faustball” z tkaniny polietylenowej,  

z regulacją naprężenia. Kolor: czerwono-biały,  

długość taśmy:19,80, szerokość: 5 cm. 

  sztuka

„Pendelball” – linki do zawieszania piłek

Linki gimnastyczne

Lina gimnastyczna do gier i zabaw

Taśma do gry w „PRELLBALL” 

Taśma do gry w piłkę siedząc

Linka do gry w „Faustball”, długość 21 m

nr 316

nr 370 – 372  
i 375

nr 300

nr 317

nr 303

nr 318/319

dla drużyn 2- i 4-osobowych 

dla sportu inwalidzkiego

Inne długości na życzenie.

nr 380
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Siatki turniejowe do siatkówki plażowej o polu gry 9 × 18 m

Siatki turniejowe do siatkówki plażowej o polu gry 8 × 16 m

Nasze linie wyznaczające pola gry nr 555 (strona 9.3), są uniwersalne  

i mogą być stosowane do obu wymiarów boisk (8 × 16 m i 9 × 18 m).

Siatki turniejowe z zaszytymi na bocznych krawędziach prętami poliestrowymi. Kolor siatki czarny,  

wymiary: 9,50 × 1 m, krawędź oczka 10 cm. Zaopatrzona po obwodzie w kolorową taśmę szer. 75 mm.

Międzynarodowa Federacja Siatkówki FIVB w roku 2001 zdecydowała 

wprowadzić system „punkt za akcję” w siatkówce plażowej, a także 

zmienić na okres próbny przepisy dotyczące wymiaru boiska.  

Do zawodów na poziomie międzynarodowym zatwierdzono boiska 

o zmniejszonym wymiarze (8 × 16 m).  

Z tego powodu automatycznie zmienia się wymiar siatki (8,50 × 1 m)  

i linii wyznaczających boisko (8 × 16 m).

Siatki turniejowe z zaszytymi na bocznych krawędziach prętami poliestrowymi. 

Kolor siatki czarny, wymiary: 8,50 × 1 m, krawędź oczka 10 cm.  

Zaopatrzona po obwodzie w kolorową taśmę szer. 80 mm.

nr 5044-06-F1  Siatka turniejowa do siatkówki plażowej z poliestru, 

bezwęzłowa, u góry z linką kewlarową dł. 11,70 m, 

dołem z linką napinającą ø 4 mm, z wszytymi z boku prętami 

poliestrowymi, 4-punktowe mocowanie z 4 sznurami 

napinającymi zakończonymi mechanizmami szybkiego 

zamocowania, ze znakiem DVV Beach. Dookoła z taśmą 

wzmocnioną szer. 75 mm w kolorze różowym. 

  sztuka

nr 5044-06-F40   Siatka turniejowa do siatkówki plażowej z polipropylenu, 

ø 3 mm, bezwęzłowa, u góry z linką kewlarową dł. 11,70 m, 

dołem z linką napinającą ø 4 mm, z wszytymi z boku prętami 

poliestrowymi, 4-punktowe mocowanie z 4 sznurami 

napinającymi zakończonymi mechanizmami szybkiego 

zamocowania, ze znakiem DVV Beach. Dookoła z taśmą 

wzmocnioną szer. 75 mm w kolorze  niebieskim. 

  sztuka

nr 514-06-F3   Siatka turniejowa do siatkówki plażowej z poliestru,  

ø 3 mm, u góry z linką kewlarową dł. 11,70 m, dołem z linką 

napinającą ø 4 mm, z wszytymi z boku prętami poliestrowymi,  

z 4 sznurami  napinającymi. Dookoła z taśmą wzmocnioną,  

u góry z napisem reklamowym Huck w kolorze żółtym. 

  sztuka

nr 512-06-F3  Siatka turniejowa do siatkówki plażowej z polipropylenu,  

ø 3 mm, bezwęzłowa, u góry z linką kewlarową dł. 10,70 m, 

dołem z linką napinającą, z wszytymi z boku prętami 

poliestrowymi, 4-punktowe mocowanie z 4 sznurami 

napinającymi zakończonymi mechanizmami szybkiego 

zamocowania. Dookoła z taśmą wzmocnioną szer. 80 mm  

w kolorze żółtym. 

  sztuka

Dla nr  
5044-06-F1 i 
5044-06-F40
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Siatki treningowe do siatkówki plażowej o polu gry 9 × 18 m

Siatki treningowe do siatkówki plażowej o polu gry 8 × 16 m

Siatki treningowe i rekreacyjne w wymiarach zgodnych z przepisami:  

8,50 × 1 m, krawędź oczka 10 cm, u góry z linką o dł. 10,70 m.  

Z kolorową taśmą po obwodzie.

Siatki treningowe i rekreacyjne w wymiarach zgodnych z przepisami:  

9,50 × 1 m, krawędź oczka 10 cm, u góry z linką stalową (ø 3 mm) o dł.  

11,70 m. Z kolorową taśmą po obwodzie.

nr 509-06-F1  Siatka do siatkówki plażowej z czarnej linki 

polietylenowej, ø 2 mm. Góra z 50 mm taśmą w kolorze 

różowym i nylonową linką napinającą (bez linki stalowej). 

Kolor:    sztuka

nr 509-05-F40  Siatka do siatkówki plażowej w kolorze żółtym  

z polipropylenu, ø 2,3 mm, bezwęzłowa.  

Góra z 80 mm taśmą w kolorze niebieskim. 

  sztuka

nr 513-06  Siatka do siatkówki plażowej z czarnej linki 

polietylenowej, ø 2 mm. Wokół 75 mm taśma  

w różnych kolorach. 

Kolor:     sztuka

nr 513-05  Siatka do siatkówki plażowej w kolorze żółtym  

z polipropylenu, ø 2,3 mm,  bezwęzłowa. Wokół  

80 mm taśma w  kolorze niebieskim. 

Kolor:   sztuka

nr 9084  Siatki do siatkówki plażowej nr 513-06-F3 i 513-06-F40,  

a także 513-05-F40 mogą być za dopłatą wyposażone  

w linkę kewlarową  

  sztuka

nr 508-06   Siatka do siatkówki plażowej w kolorze czarnym  

z polietylenu, ø 2 mm, bezwęzłowa. Góra z 50 mm 

kolorową taśmą. 

Kolor:    sztuka

nr 518-06  Siatka do siatkówki plażowej w kolorze czarnym 

z polietylenu ø 2 mm, bezwęzłowa. Z 75 mm  

kolorową taśmą wokół i linką napinającą – stalową u góry  

i polietylenową na dole. 

Kolor:    sztuka

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!

 = F1  = różowy  = F3  = żółty  = F40 = niebieski

nr 513-05-F40

Oferujemy teraz także siatki treningowe w kolorze żółtym z niebieską taśmą po obwodzie.

Zobacz także na stronie 9.6 słupki do siatkówki plażowej.

Zobacz także na stronie 9.3 linie wyznaczające boisko. 
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Akcesoria do rekreacyjnej siatkówki plażowej

nr 5028  Zestaw antenek do siatkówki plażowej, jednoczęściowe, 

długość 1,80 m, komplet z kieszeniami w kolorze żółtym  

z powlekanej tkaniny poliestrowej. 

Kolor:   para

nr 5027  Kieszenie do atenek do siatkówki plażowej wykonane  

z powlekanej tkaniny poliestrowej. 

Kolor:   para

nr 556  Linie wyznaczające pole gry – uniwersalne. Profesjonalne 

wykonanie. Możliwość wyznaczenia boisk o dwóch wymiarach 

(9 × 18 m i 8 × 16 m). Narożniki linii mocowane w piasku  

za pomocą kwadratowych elementów z tworzywa sztucznego, 

które uniemożliwiają przemieszczanie się linii podczas gry.  

Linie wykonane ze specjalnego materiału, szer. taśmy 50 mm. 

Kolor:   sztuka

nr 555  Linie wyznaczające pole gry – uniwersalne. Możliwość 

wyznaczenia boisk o dwóch wymiarach (9 × 18 m i 8 × 16 m). 

Narożniki linii mocowane w piasku za pomocą wbijanych  

w piasek elementów z tworzywa sztucznego o dł. 23 cm.  

Linie wykonane ze specjalnego materiału, szer. taśmy 50 mm. 

Kolor:   sztuka

nr 554  Linie wyznaczające pole gry zobacz art. nr 555,  

wymiar 8 × 16 mm 

Kolor:   sztuka

nr 5029  Antenki do siatkówki, dwuczęściowe, długość 1,80 m, 

komplet z kieszeniami jak w art. 5028-05. 

Kolor:   para

nr 50271  Kieszenie na antenki na rzepy,  

bez antenek: 

Kolor:   para

nr 550  Linie wyznaczające pole gry o wym. 9x 8 m, zgodnie 

z wymaganiami DVV. szer. linii 50 mm.  

Komplet z 4 elementami mocującymi. 

Kolor:   sztuka

nr 553  Linie wyznaczające pole gry o wym. 8 x16 m,  

szer. linii 50 mm. Komplet z 4 elementami mocującymi. 

Kolor:   sztuka

nr 552  Linie wyznaczające pole gry o wym. 9 x18 m,  

szer. linii 25 mm. Komplet z 4 elementami mocującymi. 

Kolor:   sztuka

nr 560  Komplet dodatkowych elementów mocujących 

linie i słupki: 

– 4 trójkątne podstawki z linkami napinającymi  

 zdo zamocowania słupków. 

– 4 okrągłe tarcze z linką elastyczną do zamocowania  

 zoznakowania pola gry. 

– 2 okrągłe podkładki pod słupki. 

  komplet

nr 540  Torba na siatki, składane słupki i elementy mocujące. 

Niezbędna do przechowywania i przenoszenia zestawów  

do siatkówki plażowej. Długość: 1,05 m, średnica: 25 cm. 

  sztuka

Akcesoria do profesjonalnej siatkówki plażowej

Zabezpieczenie boisk plażowych, patrz s. 7.4!

nr 556-04

nr 555-04 (fragment)

nr 550-04 nr 560

nr 540

nr 5027-05

NOW
OŚĆ

nr 50271
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nr 5250  Komplet do siatkówki plażowej:

  2 słupki do zamocowania siatki o wys. 2,50 m, 

trzyczęściowe, ze specjalnego tworzywa.

  4 pasy do szybkiego mocowania, 25 mm

  siatka do siatkówki plażowej, 9,5 × 1 m, z szeroką taśmą 

okalającą w kolorze żółtym.

  uniwersalne linie wyznaczające pole gry,  

szer. 50 mm, kolor niebieski.

  4 specjalne elementy mocujące do piasku. 

  komplet

 Komplet dostarczamy w torbie.

nr 5200  Komplet do siatkówki rekreacyjnej:

  2 słupki z rurek stalowych (ø 29 mm), 3-częściowe,  

z regulacją zawieszenia siatki, wysokość słupków: 2,45 m.

  4 elementy mocujące do podłoża.

  odciągi słupków z napinaczami. 

  siatka do siatkówki, z szeroką taśmą okalającą  

w kolorze niebieskim. 

  linie wyznaczające pole gry, szer. 25 mm,  

w kolorze czerwonym

  zestaw dodatkowych elementów mocujących  

linie i słupki. 

  komplet

 Komplet dostarczamy w torbie.

Komplet do siatkówki plażowej

nr 5250

nr 5200

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!

 = 04 = niebieski  = 05 = żółty  = 07 = czerwony

Komplet do siatkówki plażowej, 
 art. 5250, teraz z nowym wyposażeniem.

Wszystkie zestawy rekreacyjne firmy Huck do gry w siatkówkę  

plażową dostarczane są w specjalnie zwymiarowanych torbach.

Ten komplet do gry w siatkówkę rekreacyjną pozwala  

grać na pełnowymiarowym polu gry.
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Komplet do rekreacyjnej gry w siatkówkę na normalnym i małym boisku

Siatka do siatkówki, słupki do zamocowania siatki i oznakowanie pola gry jako kompletny zestaw. Siatka z kolorową taśmą okalającą jest dostępna  

w trzech różnych kolorach. Rekreacja na plaży, łące i terenach wypoczynkowych.

Zestaw do gry na pełnowymiarowym boisku:

Siatka do rekreacyjnej siatkówki z polietylenu ø 2 mm, średnica oczka  

100 mm, długość 9,5 m, wysokość 1 m, kolor czarny. 

linie wyznaczające pole gry, kolor czerwony, szer. 25 mm, 4 elementy 

mocujące do podłoża, 

2 słupki z rurek stalowych, (ø 29 mm), 3-częściowe, z regulacją zawieszenia 

siatki, wysokość słupków: 2,45 m.

nr 5150 Kolor taśmy okalającej siatkę: 

     kpl

Zestaw do gry w mini siatkówkę:

Siatka do rekreacyjnej siatkówki z polietylenu ø 2 mm, średnica oczka  

100 mm, długość 6 m, wysokość 1 m, kolor czarny,  

linie wyznaczające pole gry, kolor czerwony, szer. 25 mm, 4 elementy 

mocujące do podłoża, 

2 słupki z rurek stalowych, (ø 29 mm), 3-częściowe, z regulacją zawieszenia 

siatki, wysokość słupków: 2,45 m.

nr 5100 Kolor taśmy okalającej siatkę: 

     kpl

Zestaw dostarczamy w torbie.

Kolor taśmy okalającej siatkę Zestaw dostarczany jest w torbie.
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Badminton plażowy

Akcesoria do gry w badmintona

nr 606-06  Siatka do badmintona plażowego z nylonu, ø 1 mm,  

czarna, 6 × 0,76 m, z nylonową linką napinającą.

 Kolor taśmy okalającej siatkę: 

     sztuka

nr 830-01  Siatka do badmintona rekreacyjnego, z tkaniny 

polietylenowej, wysokość 70 cm, długość 6 m (patrz zdjęcie  

w dolnym rogu). 

Kolor: zielony z białą krawędzią sztuka

nr 520  Wolnostojący zestaw słupków, przenośny do gry  

w badmintona. W skład wchodzą: 2 szt. słupków z rurek 

stalowych (ø 29 mm),3-częściowych, z regulacją zawieszenia 

siatki. Wysokość słupków: 2,45 m. 4 elementy mocujące  

do podłoża. Zastosowanie: badminton, siatkówka, ringo  

i „Indiaca”.  zestaw

nr 606-06-F3 Siatka do badmintona plażowego

nr 830-01 Siatka do badmintona rekreacyjnego

nr 520 Zestaw słupków

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!

 = F1  =  neonowo 

różowy

 = F2  =  neonowo 

zielony

 = F3  =  neonowo 

żółty
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Siatki do badmintona i soccer tenisa

Idealna rozrywka rekreacyjna dla młodzieży i dorosłych.  

Zestaw obejmuje siatkę do badmintona, słupki do siatki i linie 

wyznaczające pole gry. Górna taśma siatki dostępna w 3 kolorach. 

Komplet składa się z:

siatki do rekreacyjnego badmintona/soccer tenisa ze sznura nylonowego 

ø1 mm, z nylonową linką napinającą, średnica oczka 18 mm, długość 6 m,  

wysokość 76 cm. Kolor siatki: czarny.

linii wyznaczających pole gry, 5,18 × 13,40 m, taśma szer. 25 mm,  

kolor czerwony. Komplet z  4 elementami mocującymi do podłoża.

kompletu słupków do zamocowania siatki złożonego z 2 słupków  

z rur stalowych (ø 29 mm), 3-częściowych z regulowanymi linkami  

odciągającymi i 4 elementów mocujących do podłoża. Maksymalna wysokość 

słupków: 2,45 m.

nr 6060 kolor górnej taśmy siatki: 

     komplet

nr 6060-F2

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!

Zestaw dostarczany jest w torbie.

kolor górnej taśmy siatki

 = F1  = neonowo różowy

 = F2  = neonowo zielony

 = F3  = neonowo żółty

  = 06  = czarny
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nr 6200-01 nr 8200

nr 8430-06

w komplecie ze słupkami w komplecie ze słupkami 

nr 6200-01  Zestaw do rekreacyjnego badmintona z siatką z tkaniny 

polietylenowej o zagęszczonym splocie.

Nowy sport rekreacyjny, niezwykle popularny w Hiszpanii i Ameryce Południowej, 

zdobywa coraz więcej fanów w Polsce.

Gra jest podobna do tenisa, na korcie o wymiarach 20x10 m

Zestaw zawiera:

1 siatkę do badmintona (długość 6 m, wysokość 70 cm), zintegrowane słupki 

z włókna szklanego i poliestru. Długość słupków 1,80 m (90/90), średnica 12 mm, 

2 linki odciągające, 4 elementy mocujące do podłoża.

   zestaw

Dostawa w opakowaniu kartonowym.

nr 8200  Kompletny zestaw do tenisa rekreacyjnego: 

siatka z tkaniny polietylenowej o zagęszczonym splocie  

na stałe połączona z dwuczęściowymi słupkami z włókna 

szklanego i poliestru.  

firmowa torba.

   komplet 

 

Długość:   6,00 m 

Wysokość:   0,80 m 

Wysokość słupków: 1,10 m 

Średnica słupków:  12 mm

Zestaw do gry w badmintona 

Siatka do Paddle Tenisa

Zestaw do tenisa rekreacyjnego

Idealne do czynnego wypoczynku na urlopie.

Przy zamówieniu należy podać rozstaw słupków!

nr 8430  Siatka do paddle tenisa z bezwęzłowego polipropylenu 

o podwyższonej wytrzymałości, ø 3 mm, średnica oczka 45 mm. 

Długość: 10 m, wysokość: 92 cm, z linką stalową w otulinie 

(3.4/4.5) w górnej taśmie, szerokość taśmy 100 mm (50 mm) 

Kolor:   sztuka

nr 9052  Taśma środkowa wykonana z poliestru w plastikową klamrą 

zakończona nierdzewnym karabińczykiem. 

  sztuka 

(Inne akcesoria, patrz str. 5.4)

Nadruki na siatkach na zapytanie!
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Siatka turniejowa do tenisa plażowego

Siatki treningowe do tenisa plażowego

Linie wyznaczające pole gry

nr 8231-06  Siatka turniejowa do tenisa plażowego z polipropylenu  

o wysokiej wytrzymałości, ø 3 mm, krawędź oczka: 45 mm,  

z taśmą okalającą szer. 80 mm w kolorze żółtym, u góry  

z linką kewlarową, dł. 11,70 m, boki wzmocnione prętami 

poliestrowymi, 4 punkty zamocowania, 4 sznury napinające.  

Wielkość: 9,50 × 1 m. 

Kolor: F3   sztuka

nr 8220-06  Siatka treningowa do tenisa plażowego z polipropylenu 

o wysokiej wytrzymałości, ø 2,3 mm stark, krawędź oczka: 

45 mm, z taśmą okalającą o szer. 80 mm w kolorze żółtym, 

u góry z linką kewlarową, dł. 11,70 m lang, u dołu linka ø 5,5 mm 

u dołu linka o ø 5,5 mm i długości 12 m, 4 punkty mocowania, 

4 sznury napinające.  

Wielkość: 9,50 m × 1 m 

Kolor: F3    sztuka

nr 8221-06  Siatka treningowa do tenisa plażowego z polipropylenu  

o wysokiej wytrzymałości, ø 2,3 mm, krawędź oczka: 45 mm,  

z taśmą w kolorze żółtym o szer. 80 mm u góry i dołu  

oraz 40 mm z boków, u góry z linką kewlarową, dł. 11,70 m, 

u dołu linka o ø 5,5 mm i długości 12 m, 4 punkty mocowania, 

4 sznury napinające, wyposażona w poliestrowe pręty po 

bokach.  

Wielkość: 9,50 × 1 m. 

Kolor: F3   sztuka

nr 8222-06  Siatka treningowa do tenisa plażowego jak art. 8221-06  

o nowym wymiarze. 

Rozmiar: 8,50 m × 1 m 

Kolor: F3   sztuka

nr 555  Linie wyznaczające pole gry – uniwersalne. Możliwość 

wyznaczenia boisk o dwóch wymiarach (9x18 m i 8x16 m). 

Narożniki linii mocowane w piasku za pomocą wbijanych  

w piasek elementów z tworzywa sztucznego o dł. 23 cm.  

Linie wykonane ze specjalnego materiału, szer. taśmy 50 mm. 

Kolor:   sztuka

nr 554  Linie wyznaczające pole gry, zobacz art. nr 555, 8 × 16 m  

Kolor:   sztuka

Nr 8231-06-F3
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Komplet do tenisa plażowego Uniwersalny zestaw plażowy

nr 8250  Komplet do siatkówki plażowej:

  2 słupki do zamocowania siatki, czteroczęściowe,  

ze specjalnego tworzywa

  4 pasy do szybkiego mocowania, 25 mm

  2 linki napinające z kewlaru o dł. 6 m służące  

do rozwieszania siatki

  siatka do siatkówki plażowej, 9,5 × 1 m, z szeroką taśmą 

okalającą w kolorze żółtym (nr 8221A-06-F3)

  uniwersalne linie wyznaczające pole gry, szer. 50 mm,  

kolor niebieski (regulacja- 8x16 m, 9x18 m)

  4 specjalne elementy mocujące do piasku.

   komplet

Ten uniwersalny zestaw plażowy może spełniać funkcje kompletu  

do gry w plażowe odmiany: siatkówki, tenisa oraz badmintona.

nr 6220  Uniwersalny zestaw plażowy:

  2 słupki do zamocowania siatki malowane proszkowo, 

trzyczęściowe, o regulowanej wysokości  

do 2,45 m i 4 elementach mocujących

  siatka uniwersalna, 8,5 × 0,90 m, z polipropylenu  

o ø 1,5 mm, oczku 30 mm, z żółtą taśmą okalającą

  linie wyznaczające pole gry 8 × 16 m, szer. 5 mm,  

kolor żółty

   komplet

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!

nr 8250 nr 6220

Komplet dostarczany w torbie.

 = 04 = niebieski  = F3  = neonowo żółty
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Piłka ręczna plażowa Linie wzmacniające pole gry

nr 1195  Linie wyznaczające pole gry do piłki ręcznej plażowej  

(27 × 12 m), z przesuwnymi, wzmocnionymi włóknem szklanym 

narożnikami z tworzywa sztucznego, taśma szer. 50 mm. 

Komplet z elementami mocującymi. 

Kolor:   sztuka

nr 1196  Turniejowe linie wyznaczające pole gry do piłki ręcznej 

plażowej (27 × 12 m), taśma szer. 50 mm 

2 taśmy o dł. 27 m na linie boczne 

2 taśmy o dł. 12 m na linie bramkowe 

2 taśmy o dł. 12 m na linie pola bramkowego 

8 elementów narożnych z tworzywa sztucznego wzmocnionego 

włóknem szklanym 

8 elementów mocujących narożniki linii w piasku. 

Kolor:   komplet

nr 111-05

nr 1196-07

Wymiary:  3,10 × 2,10 m, głębokość: 80 cm góra, 100 cm dół.

nr 114  Siatki na bramki do piłki ręcznej plażowej z polipropylenu  

o wysokiej wytrzymałości, ø 4 mm, krawędź oczka: 10 cm. 

Wymiary: wysokość 2,10 m, szerokość 3,10 m, głębokość 1,0 m. 

Kolor:   para

nr 111  Siatki na bramki do piłki ręcznej plażowej, jak art. 114, 

ø 4 mm, oczko heksagonalne. 

Kolor:   para

��
�

��� ��

���

Pole gry

Po
le

 b
ra

m
ko

w
e Pole bram

kow
e

Obciążenie siatki

nr 1193  Obciążenie siatki na bramki, ok. 800 g/mb, w osłonie 

z tworzywa, dla siatek o głębokości 1 m.  

Długość: 5 m  sztuka
taśma
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Piłka nożna plażowa Linie wyznaczające pole gry do plażowej piłki nożnej

nr 1519  Bezwęzłowa siatka na bramkę do piłki nożnej plażowej  

z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 4 mm  

wielkość oczka 12 × 12 cm. 

wymiary: 5,70 × 2,25 m, głębokość 80 cm u góry. 

Kolor:   para

nr 151  Bezwęzłowa siatka na bramkę do piłki nożnej plażowej  

z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, ø 4 mm  

wielkość oczka 12 × 12 cm. 

wymiary: 5,15 × 2,05 m, głębokość 1,00 m. 

Kolor:    para

Przy zamówieniu siatek na bramki należy podać szerokość i wysokość 

bramki, a także jej głębokość na górze i na dole. 

 

nr 10175  Sznur ołowiany dla art. nr 1519 ciężar 800 g/m, głębokość 

bramki: 1,5 c, długość: 8,70 m. 

  sztuka

nr 10192  Linie wyznaczające pole gry „International“ 

do piłki nożnej plażowej, wymiary: 36,50 × 27,50 m 

szerokość linii 100 mm 

Elemnty składowe:

  2 szt. linie boczne, długość 36,50 m 

4 szt. linie końcowe, długość 11,00 m 

4 szt.elementy mocujące linii końcowe do słupków bramek 

6 szt.elementy mocujące linii boczne do podłuża 

Taśmy są wyposażone w specjalne klamry umożliwiające 

regulację długość linii 

Kolor:   komplet

nr 10191  Turniejowe linie wyznaczające pole gry  

do piłki nożnej plażowej  

wymiary: 36,5 × 27,5 m, 

szerokość linii 100 mm

  2 taśmy o dł. 36,5 m na linie boczne 

2 taśmy o dł. 27,5 m na linie bramkowe 

4 elementy mocujące narożniki linii w piasku. 

Kolor:   komplet

Siatka do beach soccera z obciążeniem dolnej krawędzi, dostępna na zamówienie

nr 10192-04 (szczegóły: płyty kotwiące w piasku i taśmy) Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!

 = 01 = zielony

 = 04 = niebieski

 = 05 = żółty

 = 07 = czerwony

 = 09 = liliowy 

Powyższe taśmy są ze sobą łączone w narożnikach tworząc pole gry  

o całkowitych wymiarach 36,50 × 27,50 m.

5,
50

 m

Art. nr 10192-04

11
 m

36,50 m

11
 m

= pozycja 
elementów mocujących 

linie boczne w piasku

= pozycja 
elementów mocujących 
linie końcowe w piasku



9.13

Be
ac

h 
& 

Fu
n 

9.
13

Siatki na bramki do piłki nożnej – boiska wielofunkcyjne

Do ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych zgodnie z normą EN 15312 do wysokości 3 m następujące siatki spełniają normę:

– oczka kwadratowe – średnica oczka nie może przekraczać 50 mm 

– oczka heksagonalne – średnica oczka nie może przekraczać 100 mm

Siatki te są dodatkowo wyposażone w elastyczne linki, którymi są 

mocowane wewnątrz bramki. 

Przy mocowaniu siatki powinny być podwieszone pod konstrukcję bramki. 

Do tego celu powinien być podany wewnętrzny wymiar siatki.Siatki na bramki do piłki nożnej o oczkach heksagonalnych, 

tzw. Plastry Miodu, patrz str. 10.4!

Wymiary: szerokość 3,10 m, wysokość: 2.10 m, głębokość – góra: 80 cm, głębokość – dół: 1m Wymiary: szerokość 5,15 m, wysokość: 2.05 m, głębokość – góra: 80 cm, głębokość – dół: 1,50m

nr 126  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 5 mm, oczko: 45 mm. 

Kolor:   para

nr 110  Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm, oczko: 45 mm. 

Kolor:   para

nr 1545-045  Siatka na małe boisko z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 4 mm, z dodatkową linką chroniącą krawędź 

oczka. Średnica oczka: 45 mm. 

Kolor:   para

Gotowe siatki na mini boisko 13 x 20 m

nr 2230  Siatka ochronna z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości,  

ø 5 mm, bezwęzłowa, wielkość oczka ok. 45 mm, na krótszy 

bok o wymiarze  

13 x 2 m, montowana powyżej 2 m (nad bandą), 

z otworem na bramkę 3 x 1 m 

Kolor:    sztuka

nr 2231  Siatka ochronna na światło bramki o wymiarach  

3,10 x 2 m, z polipropylenu wysokiej wytrzymałości, ø 5 mm, 

bezwęzłowa, wielkość oczka ok. 45 mm. 

Kolor    sztuka

nr 2232  Siatka ochronna do art. nr 2231, na boki, 2 x 0,70 m, 

z polipropylenu wysokiej wytrzymałości, ø 5 mm, bezwęzłowa, 

wielkość oczka ok. 50 mm. Wymagane dwie siatki do jednej 

bramki. 

Kolor:    sztuka

NOW
OŚĆ

NOW
OŚĆ

NOW
OŚĆ

NOW
OŚĆ



9.14

Be
ac

h 
& 

Fu
n 

9.
14

Siatki ochronne – boiska wielofunkcyjne

Do ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych zgodnie z normą EN 15312 do wysokości 3 m następujące siatki spełniają normę:

– oczka kwadratowe – średnica oczka nie może przekraczać 50 mm 

– oczka heksagonalne – średnica oczka nie może przekraczać 100 mm

nr 212-045  Siatka ochronna z polipropylenu o wys.  

wytrzymałości, ø 5 mm,  

krawędź oczka 45 mm. 

Kolor:       m2

nr 212F045  Siatka ochronna z polipropylenu o wys.  

wytrzymałości, materiał trudnozapalny ø 5 mm,  

krawędź oczka 45 mm. 

Kolor:     m2

nr 214-045  Siatka ochronna z polipropylenu o wys.  

wytrzymałości, ø 4,2 mm,  

krawędź oczka 45 mm. 

Kolor:   m2

nr 209-045  Siatka ochronna z polipropylenu o wysokiej 

wytrzymałości, ø 3 mm,  

krawędź oczka 45 mm. 

Kolor:        m2

Dopłata za mniejsze ilości:

+ 200 % za siatkę o powierzchni do  1 m² 

+ 100 % za siatkę o powierzchni do  5 m² 

+  35 % za siatkę o powierzchni do 10 m²  

+  20 % za siatkę o powierzchni do 20 m² 

Elementy do zawieszania i naprężania siatek

Zalecamy ocynkowane linki stalowe, zakończone pętlami wyposażonymi 

w kausze i śrubę rzymską:

nr 2097 Linka stalowa w osłonie, ø 5/7 mm. mb

 

nr 2100 Linka stalowa, ocynkowana, ø 6 mm. mb

 

nr 2101  Dodatkowo: obustronnie kausze i śruba rzymska  

do linki ø 6 mm. 

  komplet
Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!

 = 01 = zielony

 = 015 = 

ciemnozielony

 = 02 = biały

 = 04 = niebieski

 = 05 = żółty

 = 06 = czarny

 = 07 = czerwony

 = 08 = konopny
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Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru!

nr 222  Siatka do koszykówki z linki polietylenowej,  

ø 3 mm. 

Kolor:   sztuka

nr 223  Siatka do koszykówki z plecionej linki nylonowej,  

ø 3 mm. 

Kolor:   sztuka

nr 227  Siatka do koszykówki, trójkolorowa, z plecionej linki 

polipropylenowej, ø 4 mm. 

Trójkolorowa 3F:   sztuka

nr 4677-2  Siatka do koszykówki z linki „Herkules”, ø 5 mm,  

odporna na wandalizm (patrz strona 7.1). 

Kolor:    sztuka

Street Basketball –  
rekreacyjna koszykówka

Siatka wodoodporna

Siatka przeznaczona na otwarte obiekty sportowe i kąpieliska. Odporna na 

warunki atmosferyczne. Nie musi być demontowana w czasie złych warunków 

atmosferycznych i w czasie zimy.

nr 912  Siatki na wszystkie warunki pogodowe wykonana z powlekanego 

poliestru, rozmiar 9,5 × 0,75 m, wielkość oczka 40 mm. 

Możliwość użycia również jako siatki do różnych dziedzin 

sportowych. W górnej części zawiera 11,7 m linki stalowej 

oraz obrzeża z PCV, w 4 rogach sznur ściągający. 

Kolor:   sztuka

Osłona przeciwsłoneczna  
do piaskownic, basenów itp

Nasze osłony są wykonane z polietylenu przepuszczającego powietrze i wodę. 

Redukują również promieniowanie UV. Zapobiega nagrzewaniu się, 

powstawaniu pleśni, grzybów oraz posiada wydłużoną żywotność.

nr 722  Włókno poliestrowe, ciężar 200 g/m2, co 0,5 m przelotki, 

dodatkowo ze wzmacniającą taśmą. 

Kolor:         m²

Wykończenie możliwe w każdym rozmiarze i kształcie.

Ilości minimalne - dopłata za siatkę w odniesieniu do jednej siatki: 

Poniżej  1 m² + 200 % | poniżej 5 m² + 100 % | poniżej 10 m² + 35 % |  

poniżej 20 m² +  20 %

 = 01 = zielony

 = 015 = ciemnozielony

 = 02 = biały

 = 03 = pomarańczowy

 = 04 = niebieski

 = 06 = czarny

 = 66 = srebrny

 = 76 = terakota

 = 86 = kremowy
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Place zabaw, czy wielofunkcyjne boiska sportowe – pozostawione bez nadzoru, pozostają niestety celem dewastacji. 

Rozerwane lub spalone siatki – to nie tylko kosztuje, ale stwarza poważne zagrożenie dla użytkowników.

Można oczywiście zastąpić je ogrodzeniem z siatki drucianej, ale i ta ulega zniszczeniu (rdza, zniekształcenia). 

Ale przede wszystkim powoduje duży hałas w kontakcie z piłką, co nie pozostaje bez znaczenia dla ludzi mieszkającychw sąsiedztwie.

Produkty włókiennicze (standardowe siatki ochronne) są idealne do ochrony przed hałasem, natomiast siatki z liny drucianej/stalowej do ochrony przed wandalizmem. 

Jak sprostać wymaganiom i zaspokoić oczekiwania klienta? Oto nasza propozycja -oferujemy Państwu 3 nowe trzy nowe typy siatek, które cechuje niezwykła odporność 

na zniszczenie oraz na hałas.

Dzięki stalowemu rdzeniowi lub stalowej lince wszystkie oferowane produkty zapewniają lepszą ochronę przed wandalizmem niż zwykłe siatki tekstylne.

Produkt

Grubość 

wypełnienia (lina 

druciana/stalowa)

Osłonka z włókna Łączna-grubość
Wytrzymałość 

oczek

Ochrona przed 

wandalizmem

Ochrona przed 

hałasem

Mahulan Steel  

(PP wys. wytrz.)

1,25 mm  

(Lica)

3,5 mm 4,75 mm ok. 2,5 kN x 

(słaba)

xxx 

(wysoka)

Clips-Netz 2,5 mm  

(Linka druciana)

2,5 mm 5 mm ok. 0,5 kN xx 

(średnia)

xx 

(średnia)

Dralo® 1,5–6 mm 

(Linka drucian)

bez 1,5–6 mm ok. 0,8–3,5 kN xxx 

(wysoka)

xx 

(średnia)

Siatki odporne na wandalizm

„Mahulan Steel“

Nowy produkt!

Siatka ochronna wypełniona linką stalową, 

produkowana maszynowo.  

Nazwa produktu „Mahulan Steel”  

(DBGM 20 2006011018)

Clips-Netz

Linka stalowa o ø 2,5/5 mm,  

osłonięta włóknem polipropylenowym.  

Kształt oczek –kwadratowy poprzez zastosowanie 

klipsów węzłowych z tworzywa sztucznego.

Powierzchnia siatki – elastyczna.

Dralo®

System Dralo® – nowa technologia  

produkcji siatek stalowych:

- niezwykła odporność na zniszczenie, 

- stłumiony hałas podczas bezpośredniego kontaktu z piłką 

- estetyczny wygląd
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Ilości minimalne – dopłata za siatkę 

w odniesieniu do pojedynczej siatki:

siatka poniżej  1 m² + 200 % 

siatka poniżej  5 m² + 100 % 

siatka poniżej 10 m² +  35 % 

siatka poniżej 20 m² +  20 %

„Mahulan Steel” – bezwęzłowa siatka wypełniona liną drucianą/stalową  jako piłkochwyt wyłapujący piłki

Tę bezwęzłową siatkę można pod względem optycznym porównać do standardowych siatek wykonanych z włókna polipropylenowego, wypełniona jest jednak liną 

drucianą/stalową, która sprawia jej niezwykłą odporność na uszkodzenia. To miękka siatka z twardym rdzeniem!

Mahulan Steel:

– unikalny design 

– odporne na wandalizm 

–  nie powoduja hałasu 

w kontakcie z piłką

Wielkość oczka:  ok. 105 mm, kształt kwadratowy, występuje  
w 3 różnych standardowych szerokościach

Wielkość oczka:  ok. 60 mm, kształt kwadratowy, występuje  
w 2 różnych standardowych szerokościach

nr 9830-105  Siatka ochronna, bezwęzłowa „Mahulan Steel”, wykonana  

z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, wypełniona liną 

drucianą/stalową o ø 1,25/4,75 mm. Krawędź oczka: ok. 105 mm. 

Standardowa szerokość siatki: 3 m 

Kolor:   m2

nr 9840-105  Siatka ochronna, bezwęzłowa „Mahulan Steel”, wykonana  

z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, wypełniona liną 

drucianą/stalową o ø 1,25/4,75 mm. Krawędź oczka: ok. 105 mm. 

Standardowa szerokość siatki: 4 m 

Kolor:   m2

nr 9820-105  Siatka ochronna, bezwęzłowa „Mahulan Steel”, wykonana  

z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, wypełniona liną 

drucianą/stalową o ø 1,25/4,75 mm. Krawędź oczka: ok. 105 mm. 

Standardowa szerokość siatki: 2 m – materiał trudnopalny 

Kolor:   m2

nr 9830-060  Siatka ochronna, bezwęzłowa „Mahulan Steel”, wykonana  

z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, wypełniona liną 

drucianą/stalową o ø 1,25/4,75 mm. Krawędź oczka: ok. 60 mm.  

Standardowa szerokość siatki: 3 m 

Kolor:   m2

nr 9840-060  Siatka ochronna, bezwęzłowa „Mahulan Steel”, wykonana  

z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, wypełniona liną 

drucianą/stalową o ø 1,25/4,75 mm. Krawędź oczka: ok. 60 mm. 

Standardowa szerokość siatki: 4 m 

Kolor:   m2

Przy zamówieniach prosimy koniecznie podawać numer koloru! 

 = 015 = ciemnozielony
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Siatki na bramki „Mahulan Steel“

Linka naciągająca
nr 46644  Linka napinająca wykonana z powlekanej lini drucianej/

stalowej o ø 3/4,5 mm, w zestawie 2 klipsy zaciskowe, z jednej 

strony zaciśnięta pętla. Długość: 3,50 m (znacznik czerwony 

oznacza linkę do mocowania tylnej górnei krawędzi siaki). 

  komplet

nr 46645  Linka napinająca wykonana z powlekanej lini drucianej/

stalowej o ø 3/4,5 mm, w zestawie 2 klipsy zaciskowe. Długość: 

12,50 m (znacznik żółty oznacza linkę do mocowania siaki 

do słupków, poprzeczki i tylnej dolnej części bramki). 

  komplet

UWAGA! Ze względu na prawidłowe użytkowanie,  

siatki należy zamocować wewnątrz bramki (od środka).

Wymiary: szer. 7,50 m, wys. 2,50, głębokość górna: 0,80 m, dolna: 1,50 m

Wymiary: szer. 3 m, wys. 2 m, głębokość górna: 0,90, m głębokość dolna: 1,10 m

nr 996  Siatki na bramki „Mahulan Steel“-wyglądają jak 

standardowe siatki na bramki, ale dzięki niezwykłej odporności 

na wandalizm przeznaczone są na otwarte boiska sportowe. 

Siatka wykonana z polipropylenu wypełniona liną drucianą/

stalową o 4,5/0,5 mm, wielkość oczka: ok 10 cm,  

kształt: kwadratowy.  

Kolor:   sztuka

nr 9964  Siatki na bramki „Mahulan Steel“-wyglądają jak 

standardowe siatki na bramki, ale dzięki niezwykłej odporności 

na wandalizm przeznaczone są na otwarte boiska sportowe. 

Siatka wykonana z polipropylenu wypełniona liną drucianą/

stalową o 4,5/0,5 mm. Krawędźo czka: ok 10 cm,  

kształt: kwadratowy.  

Kolor:   sztuka

Wymiana linki naprężającej nr 996-01 na zamówienie!

Szczegół:  
dodatkowa linka mocująca

Wymiary: szer. 5,15 m, wys. 2,05  m, głębokość górna: 80 cm, dolna: 1,50 m

nr 9965  Siatki na bramki „Mahulan Steel“, z polipropylenu w wersji 

trudnozapalnej wypełniona linką drucianą/stalową  

ok. 1,25/4,75 mm, wielkość oczka ok. 10 cm,  

kształt: kwadratowy, łącznie z linkami mocującymi. 

Kolor:    sztuka

NOW
OŚĆ
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Siatki na bramki – system Dralo®

Siatki na bramki z linki stalowej powlekanej polipropylenem

nr 4064  Siatki do ćwiczeń Darlo® wykonane z linki ocynkowanej  

o średnicy 3 mm. 

Rozmiary siatki: szerokość 3 m, wysokość 2 m, głębokość u góry 

0,9 m, głębokość u dołu 1,1 m.  

Wielkość oczka: kwadrat 10 x 10 cm. W zestawie linka 

zabezpieczająca przed kradzieżą. 

  sztuka

nr 4664  Siatka na bramkę z linki stalowej powlekanej 

polipropylenem (CLIPS NETZ), ok. ø 2,5/5 mm. Dopasowana 

do bramek do piłki ręcznej wg DIN EN 749 z łukami. Wymiary 

siatki: szer. 3 m, wys. 2 m, głębokość – 0,90 m góra i 1,10 m – 

dół. Krawędź oczka: 11 cm, diagonalny układ oczek. 

Kolor:   sztuka

Linka napinająca: wykonana z powlekanej linki stalowej, ø 4,5 mm  

do mocowania siatki do tylnej części bramki (dł. 3,50 m), słupków poprzeczki  

i tylnej dolnej części bramki (dł 12,50 m), do ochrony wewnętrznych rzędów  

oczek siatki, patrz strona 10.3.

Z dodatkowymi zabezpieczeniami dookoła brzegu wykonane z wysokiej jakości  

poliamidowych oczek (patrz małe zdjęcie).

nr 4064 Dodatkowa linka stalowa  
zabezpieczająca przed kradzieżą

Dodatkowe zabezpieczenie 4664 

UWAGA! Ze względu na prawidłowe użytkowanie, siatki  

należy zamocować wewnątrz bramki (od środka).  

Siatki nigdy nie powinny być zawijane na konstrukcję bramki.

nr 4664-01
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Siatki do siatkówki z linki stalowej powlekanej polipropylenem

Siatki do siatkówki – system Dralo®

nr 4674  Zestaw do siatkówki – komplet. Składa się z zamocowanych 

w podłożu belek drewnianych – 2 szt. z odciągami i siatki  

z linki stalowej, powlekanej polipropylenem (CLIPS NETZ),  

ok. ø 2,5/5 mm, o wymiarach 1,00 x 9,50 m.  

Krawędź oczka: 100 mm. 

Kolor:   sztuka

nr 4674-1  Siatka do siatkówki z linki stalowej, powlekanej 

polipropylenem (CLIPS NETZ), ok. ø 2,5/5 mm.  

Wymiary: 1,00 x 9,50 m, krawędź oczka: 100 mm. 

Kolor:   sztuka

Siatki do siatkówki odporne na zniszczenie.

nr 4074-1  Siatka do siatkówki z linki stalowej, ocynkowanej Dralo®, 

ø 2 mm. Krawędź oczka: 100 mm. Wielkość siatki zgodna 

przepisami; 1,00 m x 9,50 m.  

Do zastosowania z standardowymi słupkami  

do siatkówki. Górna krawędź zabezpieczona taśmą  

o szer. 160 mm z nadrukiem – Huck. 

  sztuka 

nr 4074-2  Siatka do siatkówki, jak art. 4074-1 lecz wykonana  

z powlekanych poliestrem linek stalowych 1,8/2,5 mm, zielone. 

  sztuka

Dają wielostronne możliwości zastosowania. Ze względu na specyficzne połączenia węzłowe o różnorodnych szerokościach oczek, znajdują wielorakie 

zastosowanie we wszystkich dyscyplinach sportu.

nr 4674

nr 4074-2

Dalsze informacje odnośnie siatek Dralo®  

znajdą Państwo na stronie 10.07.

Linie boiskowe – art. 555-04 (patrz strona 9.3.)

Siatka do siatkówki na słupach stalowych dostępne na zapytanie!
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Siatki zabezpieczające wielofunkcyjne boiska sportowe
Wielofunkcyjne boiska sportowe spełniają dużą rolę w życiu mieszkańców osiedli. Są miejscem aktywnego wypoczynku młodzieży i dorosłych. 

Zastosowanie naszych siatek w takich miejscach to nie tylko brak obawy przed stłuczeniem szyby również gwarancja długiego użytkowania i podniesienie rangi osiedla.

nr 4305-100  Siatka ochronna z linki stalowej powlekanej 

polipropylenem (CLIPS NETZ), ok. ø 2,5/5 mm.  

Krawędź oczka: 100 mm. Stosowana zarówno jako 

„piłkochwyty”, jak i ogrodzenie boiska. 

Kolor:   m2

Siatki do siatkówki wykonane z siatki Clips Netz  

lub Herkues mają bardzo dobre właściwości tłumiące  

i spełniają wymagania normy DIN EN ISO 11202.
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Huck-DRALO®-system piłkochwytów
System piłkochwytów Dralo® jest oparty na modułach o wymiarach 5 m szerokości i 5 m wysokości. Moduły można zestawiać ze sobą na dowolną długość. 

Moduł podstawowy zawiera dwa słupy, siatkę (ø ok. 3 mm), poprzeczki, odciągi oraz elementy montażowe.  

Każdy kolejny moduł zawiera słup, siatkę i wszystkie konieczne elementy montażowe.

Bardzo lekka poprzeczka umożliwia łatwe wykończenie piłkochwytu na górze, zapewniając jednocześnie stabilność całemu modułowi.

Element siatki z poprzeczką może być łatwo zamontowany przez jedną osobę, przy wykorzystaniu podnośnika z koszem. 

Efektowny i łatwy sposób montażu, zapewniają elementy montażowe, trwałe i wandaloodporne .

Siatka posiada dwa wymiary oczek, 50 x 100 mm w dolnej części oraz 50 x 200 mm) spowyżej 2 metrów wysokości, co zapobiega wspinaniu się na siatkę, 

a także zmniejsza ciężar siatki.

System Huck-Dralo® posiada aprobatę nazdoru budowlanego (Z-14.7-765). 

nr 46500  Huck-Dralo®-Moduł podstawowy 

szerokość: 5 m, wysokość: 5 m  na zapytanie

nr 46500-1  Huck-Dralo®-Kolejny moduł  

szerokość: 5 m, wysokość: 5 m  na zapytanie

–  Wyciszony system piłkochwytu: 

z powodu zastosowanych łączników 

–  Wandaloodporny: dzięki 

wykorzystaniu linki stalowej 

–  Łatwy w montażu: ze względu  

na małą wielkość modułów

nr 46500-2  Moduł narożny 

   na zapytanie

NOW
OŚĆ

NOW
OŚĆNOW

OŚĆ

NOW
OŚĆ
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Siatki odporne na wandalizm – system Dralo®
Siatki odporne na wandalizm – system Dralo® , stosowane są jako siatki zabezpieczające boiska sportowe, stadiony itp.  

Są niezwykle odporne na zniszczenie, zachowując równocześnie estetyczny wygląd. 

W zamówieniu proszę podać rozmiar oczka, średnicę i rodzaj (nierdzewna lub ocynkowana) linki.

Rózne oczka na zamówienie Oczka prostokątne na zapytanie

Cena na zapytanie !

Średnica
Oczko 

25 mm

Oczko 

50 mm

Oczko 

75 mm

Oczko 

100 mm

Oczko 

125 mm

Oczko 

150 mm

Oczko 

175 mm

Oczko 

200 mm

1,5 mm ø

2,0 mm ø

2,5 mm ø

3,0 mm ø

4,0 mm ø

5,0 mm ø



10.9

Si
at

ki
 o

dp
or

ne
 n

a w
an

da
liz

m
 1

0.
9

łączenie w oczka kwadratowe

łaczenie poprzeczne łączenie podłużne

DRALO®- możliwe wykończenia:

 Łącznik z kauszą   Łącznik z gwintem 

wewnętrznym

  Łącznik z gwintem 

zewnętrznym

 Łącznik z oczkiem  Łącznik z szeklą

Min. siły zrywające stosowanych linek drucianych

Max ciężar zachowania  
kształtu oczka

ocynkowana stal szlachetna, 1.4401

Średnica 

linki w mm
Konstr. 

min siła 
zrywajaca

Średnica 

linki w mm
Konstr. 

min siła 
zrywajaca

1,5 mm 7 ×  7  1,5 kN 1,5 mm 7 ×  7  1,7 kN

2,0 mm 7 ×  7  2,5 kN 2,0 mm 7 ×  7  2,5 kN

2,5 mm 7 ×  7  4,1 kN 2,5 mm 7 ×  7  3,9 kN

3,0 mm 7 ×  7  5,7 kN 3,0 mm 7 ×  7  5,6 kN

4,0 mm 7 ×  7 10,2 kN 4,0 mm 7 ×  7  9,6 kN

5,0 mm 7 × 19 14,7 kN 5,0 mm 7 × 19 14,9 kN

6,0 mm 7 × 19 21,2 kN 6,0 mm 7 × 19 20,9 kN

8,0 mm 7 × 19 37,6 kN 8,0 mm – –

Średnica 
linki w mm

łacznik i linka 

ze stali nierdzewnej
łacznik aluminiowy 
ze stali nierdzewnej

łacznik aluminiowy 
ze stali nierdzewnej

1,5 mm  80 kg   80 kg  90 kg

2,0 mm 100 kg  170 kg 170 kg

2,5 mm 110 kg  170 kg 170 kg

3,0 mm 150 kg  300 kg 250 kg

4,0 mm 200 kg  430 kg 330 kg

5,0 mm 300 kg  500 kg 350 kg

6,0 mm 400 kg  750 kg 360 kg

8,0 mm 900 kg 1200 kg –



1. Postanowienia ogólne.

Niżej wymienione ogólne warunki sprzedaży ważne są we wszystkich 

przypadkach dla klientów Huck Polska, chyba, że postanowiono inaczej na 

podstawie indywidualnej umowy sprzedaży. Podane warunki sprzedaży 

obowiązują bez względu na inne wcześniej obowiązujące. Warunki te mogą 

zostać zmienione tylko w wypadku pisemnej zgody Huck Polska.

2. Katalogi, broszury i inne materiały reklamowe.

Huck Polska zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w materiałach 

reklamowych, bez wcześniejszego uprzedzenia. Żaden z materiałów reklamowych 

nie może być kopiowany, ani wykorzystywany przez osoby trzecie bez zgody  

Huck Polska.

3. Oferty.

Wszystkie podane oferty należy traktować jako zobowiązujące przez 30 dni od 

daty złożenia.

4. Zamówienia.

Zamówienie jest traktowane jako ważne, jeżeli zostanie bezpośrednio przesłane 

albo przyjęte przez uprawnionych pracowników spółki Huck Polska. Wszelkie 

zmiany zamówień muszą być przesłane w formie pisemnej i potwierdzone przez 

uprawnionego pracownika działu handlowego spółki.

5. Zastrzeżenia związane z realizacją zamówień.

Wszystkie potwierdzenia zamówień są ważne z zastrzeżeniem wyłączenia 

odpowiedzialności Huck Polska z powodu siły wyższej, a w szczególności strajki, 

pożary, wojny, wojny domowe, restrykcje eksportowo-importowe, przeszkody  

w transporcie i inne. 

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z wyżej powstałych 

przyczyn spółka Huck Polska nie ponosi odpowiedzialności.

6. Terminy dostaw.

Wcześniej ustalony termin dostawy liczy się od chwili przyjęcia od klienta 

ostatecznych instrukcji i zamówień. Spółka bierze na siebie odpowiedzialność  

za bezpośrednie i pośrednie straty dotyczące przekroczeń terminu realizacji 

zamówienia z winy Huck Polska. Przekroczenia te nie zobowiązują kupującego  

do anulowania zamówienia, chyba że zachodzi przypadek wyjątkowego 

opóźnienia. Huck Polska zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji 

zamówienia, chyba że umowa stanowi inaczej.

7. Koszty transportu i ryzyko wysyłki.

Koszty wysyłki są uzależnione od wysokości kwoty zamówienia i ustalane  

są indywidualnie.

8. Ceny.

W przypadku braku innych ustaleń obowiązują aktualne ceny cennikowe.

9. Zastrzeżenie własności.

Prawo własności towaru przechodzi na kupującego dopiero z chwilą uiszczenia 

całkowitej zapłaty.

10. Płatności.

Warunki płatności ustala oferta, potwierdzenie zamówienia lub faktura. Jeżeli 

zapłata nie zostanie uiszczona w terminie zostaną naliczone ustawowe odsetki. 

Ewentualne rabaty gotówkowe są wyliczane od ceny netto i nie obejmują usług, 

kosztów transportu i opakowań.

11. Anulowanie, przesunięcie terminu realizacji, zwroty.

Anulowanie i odwołanie dostawy może nastąpić tylko po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Huck Polska. Zwrot towaru może nastąpić wyłącznie po 

uzgodnieniu z działem handlowym i potrąceniu 20% wartości netto danego 

zwrotu. Zwrotowi podlegają wyłącznie nieuszkodzone materiały standardowe  

i o standardowych wymiarach. Materiały sprowadzane na specjalne zamówienia  

i wykonane na specjalny wymiar, nie podlegają zwrotowi.

12. Odpowiedzialność za towar.

Spółka Huck Polska jest odpowiedzialna za uszkodzenia tylko w wypadku,  

gdy zostanie udowodnione, że szkoda powstała na skutek błędu popełnionego 

przez pracowników spółki. Za niewłaściwe właściwe obchodzenie się  

i przechowywanie towaru winę ponosi kupujący. Huck Polska nie ponosi 

odpowiedzialności za złe zastosowanie, zamontowanie i użytkowanie wyrobu 

zakupionego przez klienta.

13. Reklamacje.

Wady towaru powstałe z winy Huck Polska dają kupującemu prawo do żądania 

zwrotu zapłaconej ceny lub wymiany towaru. Zwrot zapłaty nigdy nie może 

przekraczać fakturowanej ceny wadliwego towaru, dotyczy to również wymiany. 

Reklamacja musi zostać zgłoszona bezzwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni 

od stwierdzenia braków.

14. Gwarancje.

Towary Huck Polska objęte są roczną gwarancją, jeżeli spełnione są wszystkie  

w/w warunki.

Ogólne warunki sprzedaży – 01.02.2017

Uwagi:
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Art. nr Opis Kolor
Średnica 

linki (mm)

Krawędź 

oczka (mm)

Ciężar 

g/m²

Wytrzymałość na 

rozciąganie (kN)

200-020 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy     2,3 20 180 0,80

200-025 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 2,3 25 145 0,80

200-030 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy  2,3 30 135 0,80

200-045 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy     2,3 45 90 0,80

200-100 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy   2,3 100 50 0,80

200-120 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy   2,3 120 35 0,80

201-020 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy  1,8 20 130 0,60

201-025 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy  1,8 25 100 0,60

201-030 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 1,8 30 85 0,60

1202-020 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy   1,0 20 50 0,20

1202-030 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy   1,0 30 30 0,20

1202-050 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy   1,0 50 20 0,20

1203-010 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy  (romb) 1,5 10 150 0,25

203-020 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 1,5 20 80 0,25

203-028 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 1,5 28 44 0,25

203-030 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy  1,5 30 50 0,25

203-050 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 1,5 50 35 0,25

203-060 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 1,5 60 30 0,25

203-100 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 1,5 100 15 0,25

204F008 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy  (plastry miodu) 1,8 8 260 0,27

205-100 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 2,8 100 60 1,00

205-120 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 2,8 120 50 1,00

207-045 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy  3,5 45 200 1,40

207-100 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy  3,5 100 100 1,40

207-120 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy  3,5 120 70 1,40

209-030 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 3,0 30 260 1,10

209-045 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy        3,0 45 148 1,10

209-100 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy     3,0 100 75 1,10

209-120 Poliester, bezwęzłowy    3,0 120 65 1,10

210-035 Poliester, bezwęzłowy  4,0 35 350 2,00

210-045 Poliester, bezwęzłowy  4,0 45 285 2,00

210-100 Poliester, bezwęzłowy  4,0 100 150 2,00

210-130 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy  4,0 130 100 2,00

212-030 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 5,0 30 490 3,20

212-045 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy      5,0 45 400 3,20

212-050 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 5,0 50 350 3,20

212-060 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy    5,0 60 300 3,20

212-070 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 5,0 70 275 3,20

212-100 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy        5,0 100 200 3,20

212-120 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy  5,0 120 170 3,20

213-100 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 6,0 100 360 4,20

214-045 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 4,2 45 230 1,80

215-030 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy  4,0 30 330 1,60

215-045 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy      4,0 45 210 1,60

215-100 Poliester, bezwęzłowy      4,0 100 110 1,60

215-120 Poliester, bezwęzłowy      4,0 120 90 1,60

216-035 Poliester, bezwęzłowy 3,0 35 230 1,25

216-045 Poliester, bezwęzłowy 3,0 45 185 1,25

216-100 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 3,0 100 90 1,25

216-130 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 3,0 130 70 1,25

PL210-120 Polipropylen wys. wytrzymałości, bezwęzłowy 4,0 120 130 1,00
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Siatki ochronne i przemysłowe
Jakość bez kompromisu!
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Budowlane siatki ochronne
Jakość bez kompromisu!
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Siedziba firmy:

Huck Polska Sp. z o.o.
ul. Opolska 11–19

52-010 Wrocław

tel. +48 71 325 75 40 

 

e-mail: biuro@huck.pl

www.huck.pl

Tutaj znajdziecie Państwo inne produkty firmy Huck

Budownictwo:

Bogata i różnorodna oferta siatek używanych w budownictwie

Place Zabaw:

Naszą nową ofertę dotyczącą wyposażenia 

placów zabaw (drabinki, huśtawki, pomosty, 

przeplotnie) znajdziecie Państwo w specjalnym 

katalogu „HUCK – Seiltechnik“

Przemysł:

Bogata i różnorodna oferta siatek używanych w przemyśle 

Siatki przeznaczone do transportu, zabezpieczające, ochronne - 

wszystko to w specjalistycznym katalogu.
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