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Multišportové ihrisko
Investor: Obec Slavkovce

MULTIŠPORTOVÉ IHRISKO
Reg. „E“ Parcela č. 788/43
Multifunkčné ihrisko - rozmer 40 x 20 = 800 m2.
Umelý trávnik .
Charakteristika umelého povrchu: nosná pogumovaná polypropylénová tkanina hrúbky 2 mm s vtkaným PP fibrilovaným
trávnym vlasom dĺžky 20 mm, hustota vpichov 23 100, Dtex 6600.
Koberec bude voľne kladený s podlepovanými spojmi na pripravené spevnené podložie. Hracie čiary šírky 50 mm budú
osádené do predpripravených špár v umelom trávniku a zafixujú sa podlepením.
Hrací povrch je stabilizovaný špeciálnym kremičitým vsypom (jemný, čistý, kremičitý piesok v predpísanej frakcií, max. 0,8
mm). Ihrisko s týmto povrchom nemožno používať na športové využitie bez vsypu.
Výhody:
- výborné športové vlastnosti,
- ihrisko sa dá využívať na rôzne športy podľa požiadaviek zákazníka (tenis, minifutbal, nohejbal, basketbal,
streetbal, hádzaná, volejbal, bedminton, v zimnom obdobi po napusteni vodou: ľadový hokej, korčuľovanie),
- čiary pre jednotlivé športy sú farebne odlíšené,
- efektívne chráni kožu hráčov pred odrením alebo spálením,
- šetrí pohybový aparát športovcov,
- prevádzkovateľnosť po celý rok,
- farebná stálosť vzhľadom k vysokej odolnosti voči vplyvom UV žiarenia,
- vysoká odolnosť voči opotrebeniu,
- ľahká údržba, netreba kropiť a zavlažovať (čistenie kefou),
- umelá tráva je šetrná k životnému prostrediu, neobsahuje žiadne ťažké kovy, takže nepredstavuje nebezpečenstvo
ani pre pôdu ani podzemnú vodu.
Súčasťou dodávky bude: umelý trávnik, dopravu umelej trávy, čiary na tenis, minifutbal, volejbal, kremičitý piesok – vsyp do
umelej trávy, dopravu piesku, položenie umelého povrchu + montáž, zapieskovanie, dopravu montážnych pracovníkov.
Multifunkčné ihrisko môže byť v dvoch variantách: celozelený trávnik alebo stred červený a výbehy zelené.
Na tomto ihrisku je možné hrať nasledovné športy: futbal, tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, hádzanú a ďalšie športy. Na
ihrisku je možné hrať rôzne regionálne turnaje. Samotné ihrisko je veľkým prínosom pre rozvoj športu a mládeže v danej
obci, meste i regióne.
Príslušenstvo
Tenisová sieť + príslušenstvo
Volejbalová sieť + príslušenstvo
Futbalové Al bránky
Záchytné siete
Osvetlenie
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