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Kalkulacja wyposa Ŝenia hali sportowej o długo ści 45 m.

Art. nr Nazwa artykułu Il. sztuk

1. Koszykówka - boisko główne.

1-25 szt. 2

1-41 szt. 2

1-11 szt. 2
1-31 szt. 2

1-02 szt. 2
1-51 Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm szt. 2

2. Koszykówka - 3 boiska treningowe.

1-22 szt. 6

1-41 szt. 6

1-12 szt. 6
1-31 szt. 6

1-02 szt. 6
1-51 Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm szt. 6

3. Siatkówka - boisko główne.

2-01 1

2-01-1 szt. 2
7-13 Rama podłogowa z deklem szt 2

2-11 1

2-07 szt. 1
2-06 Wieszak na siatkę szt. 1

2-20 szt. 1

4. Siatkówka - 3 boiska treningowe (poprzeczne).

2-01 2

2-01-1 szt. 6
7-13 Rama podłogowa z deklem szt 6

2-11 2

2-08 szt. 3
2-06 Wieszak na siatkę szt. 3

6. Badminton - 1 boisko - opcja 1 - stojaki przejez dne.

10- 05 para 1
10-02 Siatka do badmintona biała szt. 1

7. Piłka r ęczna - boisko główne.

J.m.

Konstrukcja podwieszana z napędem 
elektrycznym
Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 
cm w zakresie 305-260 cm

Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło 
akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 15 
mm, na ramie metalowej
Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm
Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami 
gazowymi 

Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w 
bok na ścianę, wysięg 120 cm, mocowana 
bezpośrednio do ściany lub słupa
Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 
cm w zakresie 305-260 cm

Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło 
akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 
mm, na ramie metalowej 
Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm
Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami 
gazowymi 

Słupki do siatkówki aluminiowe owalne 
wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości kpl.
Tuleja montaŜowa słupka aluminiowego 
cynkowana ogniowo

Osłony słupków do siatkówki profesjonalne (gąbka 
o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji 
wzmacniającej) zapinane na rzepy kpl
Siatka do siatkówki turniejowa z antenkami, 
obszyta z czterech stron taśmą 

Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją 
wysokości podestu, oparciem i podstawką do 
pisania

Słupki do siatkówki aluminiowe owalne 
wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości kpl.
Tuleja montaŜowa słupka aluminiowego 
cynkowana ogniowo

Osłony słupków do siatkówki profesjonalne (gąbka 
o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji 
wzmacniającej) zapinane na rzepy kpl
Siatka do siatkówki czarna z antenką, 
wzmocniona taśmą 

Stojak do badmintona przejezdny na kółkach z 
obciąŜnikiem
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3-01 para 1

3-23 zestaw 1

3-06 para 1

R-05 para 1

8. Piłka no Ŝna halowa - boisko główne.

9-03 para 1

9-43 zestaw 1

9-13 para 1

R-06 para 1

9. Drabinki gimnastyczne H=2,5 m 

5-14 szt 10

6-13-1 416,0

R-18 416,0

11. Siatki ochronne na okna.

6-13 225,0

R-18 225,0

13. Liny i drabinki gimnastyczne

5-05 szt 1

5-05-1 szt 1

5-05-2 szt 1

5-03-5 Liny do wspinania L=8 m szt 1
5-04-5 Drabinki sznurowe do wspinania L=8 m szt 1
5-06 Kółka gimnastyczne - zestaw 2 kółek + pasy 1

14. Kotara grodz ąca z napędem r ęcznym - 2 sztuki (podział na 3 sektory).

Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe 
(2 x 3 m) z łukami składanymi

Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na 
posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 
parę bramek
Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, 
grubość splotu siatki 2-3,5 mm

MontaŜ bramek do piłki ręcznej na hali na 
talerzykach

Bramki do piłki noŜnej 5 x 2 m, aluminiowe, profil 
80 x 80 mm, z łukami składanymi 

Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na 
posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 
parę bramek
Siatka do bramki do piłki noŜnej turniejowa 5 x 2 
m grubość splotu 3,5-4 mm

MontaŜ bramek do piłki noŜnej na hali na 
talerzykach

Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 250 cm 
- podwójna

10. Piłkochwyty na ściany szczytowe.

Siatka ochronna na ściany szczytowe 
polipropylenowa z obciąŜeniem dolnej krawędzi o 
wymiarach 8 x 26 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 
mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor do wyboru niebieski, 
jasno zielony, zielony, Ŝółty, czerwony, biały m2

MontaŜ piłkochwytów na hali sportowej (łącznie z 
elementami montaŜowymi - wsporniki, olinowanie, 
karabińczyki teflonowe) m2

Siatka ochronna na okna polietylenowa o 
wymiarach 5 x 45 m, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 
2-3 mm, kolor do wyboru niebieski, jasno zielony, 
zielony, Ŝółty, czerwony, biały m2

MontaŜ siatek osłonowych na hali sportowej 
(łącznie z elementami montaŜowymi - wsporniki, 
olinowanie, karabińczyki teflonowe) m2

Wspornik ścienny do mocowania liny 
gimnastycznej
Wspornik ścienny do mocowania drabinki 
sznurowej

Wspornik ścienny do mocowania kółek 
gimnastycznych wraz z kółkami

kpl
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6-12 416

6-01. 1

15. Tablica wyników sportowych profesjonalna – TW30 -13

1

Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 8 
x 26 m - 2 sztuki. Do wysokości 3,0 m materiał 
nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyŜej siatka 
o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i 
tkanin m2

Konstrukcja do mocowania i przesuwu kotary z 
przesuwem ręcznym, szyna z układem wózków 
jezdnych, mocowana bezpośrednio do dźwigara kpl

Tablica wyników sportowych Tw30-13 wym. 
155*105 cm kpl

POZOSTAŁE DROBNE ELEMENTY 
WYPOSAśENIA ZGODNIE Z PRZEDMIAREM


