Małe boisko
do koszykówki!

Specjalnie dla amatorów koszykówki,
dla tych, którzy chcą zarazić pasją do gry swoje dziecko!
Boisko do ułożenia na istniejącej kostce brukowej lub płycie betonowej.
Nie potrzeba ogromnego placu do jego montażu - powierzchnia boiska: 4,2 x 3,1m.
Boisko zbudowane z nawierzchni modułowej VersaCourt,
najbezpieczniejszej nawierzchni sportowej na rynku.
Moduły wykonane z wykorzystaniem najnowszej technologii produkcji i skonstruowane
tak, aby zamortyzować obciążenia punktowe grających, przenosząc je na płytę boiska.
Wielokierunkowe rozchodzenie się impulsów amortyzuje i odciąża stawy.
Gra na takiej nawierzchni jest komfortowa i przyjemna.
Amator poczuje się jak profesjonalista!
VersaCourt składa się z modułów o wymiarach 25 x 25cm (grubość 1,8cm)
niezwykle łatwych w montażu i demontażu.
Rewolucyjny mechanizm połączeń pozwala na ich uginanie oraz ruch poziomy.
Boisko wykończone jest specjalnymi rampami.
Nawierzchnia nie wymaga żadnych zabiegów pielęgnacyjnych, woda przenika przez
specjalnie zaprojektowany system małych dziurek w modułach.
Nawierzchnia ma idealną strukturę koloru, jest doskonale równą nawierzchnią.
Nie trzeba jej składać na zimę - jest mrozoodporna.
VersaCourt jest tak wykonany, że posiada 25% więcej, niż zwykle absorberu UV
aby chronić kolor przed płowieniem.
Uwaga! Nawierzchnia wytrzymuje ciężar samochodu.
Dostępne kolory: czerwony, niebieski, żółty.
Boisko wyposażone w rekreacyjny zestaw do koszykówki
model CHICAGO, w skład którego wchodzi:
- tablica plastikowa o wymiarach 112 x 73cm,
- obręcz z siatką,
- słup montowany z trzech rur Ø90 x 2mm malowanych proszkowo,
- podstawa plastikowa na kółkach do wypełnienia wodą - 120l
lub piaskiem - 190kg.
Obręcz mocowana na oficjalnej wysokości 305cm
lub niżej dla młodszych graczy.
Boisko wraz z zestawem zapakowane do wysyłki na paletę
o wymiarach 120 x 100 x 60cm.
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Small
Basketball Court!

Designed for the basketball enthusiast,
this floor reduces the danger of accidents, back and knee strains!
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Small court for assembly on flagstone or concrete at the house yard.

info@sportgrupa.pl
tel. 25 758 66 00

Size of the court : 4,2 x 3,1m.
It is mounted from modular polypropylene surface VersaCourt
- the safest sports surface available on the market.
VersaCourt tiles are constructed, using the newest technology, in the way that allows
to amortize users burden points and transfer them into plate of field.
Multi-directional impulse spreading amortizes and relieves users joints.
The pleasure of professional basketball game guaranteed!
Revolutionary system of joints between tiles features expansion joint that allows
slight side – to side movement and multi directional flex action during the game.
VersaCourt consists of tiles with size 25 x 25cm (1,8cm thick),
easily mounted and dismounted.
The court is completed with special ramps.
Easy to maintain, features fast drain grip texture, rain quickly drains through.
It features ideal color structure, it is perfectly flat.
It doesn't need to be dismounted for winter time, it is frost-resistant.
VersaCourt incorporates up to 25% more UV additives than commonly used
in the industry to protect against color fading.
Attention! The surface withstands the car load.
Available colors: red, blue, yellow.
The court is equipped with portable basketball unit - model CHICAGO which features:
- pp-composite backboard with dimensions 112 x 73cm,
- ring with net,
- 3 piece pole made of Ø90x2mm tube, powder coated,
- plastic base on wheels that must be filled with water -120l or sand -190kg.
The ring can be set at official height - 305cm
or lower for younger players.
The court together with basketball unit is packed
on the pallet with dimensions 120 x 100 x 60cm.

