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Piłkochwyt - wycena
indywidualna
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Opis produktu

Przedmiotem ogłoszenia jest:
KOMPLETNY PIŁKOCHWYT z certyfikatem na
wymiar
Polskiej Firmy RomiSport | Producent sprzętu
sportowego
UWAGA!!
Do każdego zamówienia dołączamy certyfikat Instytutu Sportu na piłkochwyty a nie na sprzęt gimnastyczny.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów chętnie podejmiemy się wyceny dowolnych
piłkochwytów na oferowanych przez nas elementach:
W ofercie posiadamy słupy:
- stalowe 80x80x2 malowane proszkowo
- stalowe 80x80x2 ocynkowane ogniowo
- stalowe 80x80x2 ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
- stalowe 80x80x3 malowane proszkowo
- stalowe 80x80x3 ocynkowane ogniowo
- stalowe 80x80x3 ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
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- słupy aluminiowe 80x80x2 wzmacniane
- słupy aluminiowe 80x80x2 wzmacniane malowane proszkowo
Wysokość słupów: 3m, 4m, 5m oraz 6m nad poziomem gruntu
Słup zaopatrzony jest w uszy do przewlekania stalowych linek przytrzymujących siatkę.
Siatki piłkochwytów wykonane są z polietylenu ( średnica sznurka 3 lub 4 mm) albo polipropylenu (średnica sznurka 4 lub 5
mm), w obydwu przypadkach oferujemy oczka 5x5cm oraz 10x10cm
Dostarczamy kompletny sprzęt do budowy piłkochwytów - słupy wraz z zastrzałami skrajnego słupa, siatki zabezpieczające
oraz elementy montażowe niezbędne do zawieszenia siatki.
Dodatkowo oferujemy tuleje piłkochwytów.
Zajmujemy się również montażem.
Do właściwej wyceny potrzebujemy informacje o wybranej długości i rodzaju słupa oraz siatce.
W przypadku, gdy piłkochwyt nie będzie w linii prostej kształt oraz długość każdej ze ścian.
Koszt transportu wyliczany jest na podstawie adresu dostawy.
W ofercie mamy również furtki wejściowe oraz bramy dwuskrzydłowe.

Informacje dodatkowe:
Piłkochwyty to lekkie solidne konstrukcje zaopatrzone w siatkę polipropylenową lub polietylenową, zabezpieczające boiska
przed wydostaniem się piłki poza obszar boiska.
Produkowane są na dowolny wymiar (dowolną wielkość boiska, szerokość i długość) oraz dowolną wysokość słupa.
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