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Nedívejte se na branky jen zepředu!
Důležité je i uchycení sítí!

tak musí branky vypadat!

Toto vše najdete v katalogu pro míčové hry 1

Vyfrézované uchycení - SimplyFix 
jednoduše geniální - geniálně jednoduché!

• žádné háčky
• žádná pseudo - ochrana proti krádeži
• žádné zakrývací lišty a složité šroubování

Místo toho
• jednoduchá montáž sítí BEZ nářadí
• plně zapuštěná, neviditelná obruba sítě

the sports factory

Fotbal
Nářadí a vybavení
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Vybavení sportovišť z hliníku „made in Germany“

Téměř 40 let vyrábíme, se 70 spolupracovníky,
na více jak 10 000 m2 plochy, vybavení sportovišť z hliníku „ made in Germany“.

Kvalita není náhoda, ale výsledek stálé optimalizace!

Jsme rádi, že můžeme být vašimi partnery!

Obsah
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Proč Safety - branky?

• Mobilní (přenosné) branky musí být bezpečné dle ČSN EN 748!
• Vylučují jakékoliv možné riziko!
• Safety - branky jsou bezpečné dle ČSN EN 748!
• Speciální profil zemních rámů se jednoduše naplní pískem - A HOTOVO!
• Tyto branky jsou plně svařené nebo rozložitelné.

Safety - branky

Bezpečné Safety - branky 

Volně stojící branky 
musí být zabezpečeny 

proti sklopení!

Č S N  E N - 7 4 8

* SAFEty - BrANKy StOJÍ BEZPEČNĚ  

* splňují bezpečnost dle ČSN EN 748 bez nutnosti branku kotvit!

• Profi l protizávaží naplnit suchým pískem - je hotovo!



5

• bezpečná dle ČSN EN 748, podle předpisů FIFA - FAČR, GS CERTIFIKACE
• rám branky z Al profi lu 120 x 100 mm velmi tuhý skrze několikanásobné
   vnitřní žebrování, drážka pro háčky sítě
• zemní rám postranně Al profi l 75 x 50 mm s drážkou pro háčky sítě
• zemní rám vzadu profi l protizávaží pro plnění pískem a drážkou pro háčky
• s transportními kolečky
• nemůže způsobit zranění
• barva přírodní hliník
• horní hloubka sítě 0,8 m

plně svařená
Č. výr.: 0200 5 x 2 m, spodní hloubka sítě 1,50 m 

rozložitelná - v rohu svařená - 4-dílná
Č. výr.: 0200-Z 5 x 2 m, spodní hloubka sítě 1,50 m

Bezpečné mládežnické Safety - branky
mobilní, ČSN EN 748 -Typ 4

Safety - branky

Profi l protizávažíProfi l rámu 
branky

Vyfrézované uchycení sítě SimplyFix
• jednoduchá montáž
• optimální uchycení
• profesionální vzhled
• okraj sítě zcela zapuštěn v profi lu
 drážky
Č. výr.: 0101 za příplatek

integrované uchycení sítě 
• není nutné vkládat háčky
• síť je uchycena velmi pevně
• stejnoměrné rozestupy
 připevňovacích bodů
• profesionální vzhled
Č. výr.: 0100 za příplatek

Základní vybavení Doplňkové vybavení

profi l protizávaží navařen

plně svařeno

s UH háčky 
• velmi pevné
• odolné UV záření
Č. výr.: 0131 

8 let
záruka

robustní horní roh 
branky - vyztuženo 
ocelovou vložkou!
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• bezpečná dle ČSN EN 748, podle předpisů FIFA - FAČR, GS CERTIFIKACE
• rám branky z Al profi lu 120 x 100 mm velmi tuhý skrze několikanásobné
 vnitřní žebrování, drážka pro háčky sítě
• zemní rám postranně Al profi l 75 x 50 mm s drážkou pro háčky sítě
• zemní rám vzadu profi l protizávaží pro plnění pískem a drážkou pro háčky
• s transportními kolečky
• nemůže způsobit zranění
• barva přírodní hliník
• horní hloubka sítě 0,8 m

plně svařená
Č. výr.: 0199 7,32 x 2,44 m, spodní hloubka sítě 2,00 m 

rozložitelná - v rohu svařená - 4-dílná
Č. výr.: 0199-Z 7,32 x 2,44 m, spodní hloubka sítě 2,00 m 

Bezpečné Safety - branky 7,32 x 2,44 m 
mobilní, ČSN EN 748 -Typ 4

Profi l protizávažíProfi l rámu 
branky

těleso závaží navařeno

plně svařeno

robustní horní roh 
branky - vyztuženo 
ocelovou vložkou!

Safety - branky

Vyfrézované uchycení sítě SimplyFix
• jednoduchá montáž
• optimální uchycení
• profesionální vzhled
• okraj sítě zcela zapuštěn v profi lu
 drážky
Č. výr.: 0101 za příplatek

Integrované uchycení sítě 
• není nutné vkládat háčky
• síť je uchycena velmi pevně
• stejnoměrné rozestupy
 připevňovacích bodů
• profesionální vzhled
Č. výr.: 0100 za příplatek

Základní vybavení Doplňkové vybavení
s UH háčky 
• velmi pevné
• odolné UV záření
Č. výr.: 0131

8 let
záruka
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transportní kolečka jsou vypěněná
• Branku lze pomocí obou koleček jednoduše a lehce přepravovat.

Protizávaží navařeno
plní se suchým křemičitým pískem

Doplňkové vybavení

technické detaily - standardní vybavení

transportní madla
• navařeno 
Č. výr.: 0257

Safety - branky

Svým tvarem bezpečný profi l 
protizávaží

   

Při transportu se branka sklápí dozadu. 
Vzhledem k minimální vzdálenosti k ose 
otáčení nevyžaduje tato činnost velké 
vynaložení síly.

minimální odstup k ose otáčení
ca 10 cm průchodnost 
při transportu

V transportní poloze se nachází 
celkové těžiště (branka a protizávaží) 
téměř nad osou transportních 
koleček.

Mimořádný tvar → bezpečnost brankáře!

těžiště protizávaží
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• dle předpisu FIFA a FAČR a dle ČSN EN 748, GS CERTIFIKACE
• rám branky v rozích svařen
• rám branky z Al profi lu 120 x 100 mm  velmi tuhý
 skrze několikanásobné vnitřní žebrování
• bezpečná pro hráče
• volné zavěšení sítě pro hloubku sítě 1,5 a 2,0 m
• UH háčky
• zemní rám jako doplňková výbava viz strana 11

Branky pro stadiony 7,32 x 2,44 m v zemních pouzdrech
s volným zavěšením sítí ČSN EN 748 -Typ 1

v rozích svařeno

ME-Stadion Innsbruck

Profi l rámu branky

Branky pro stadiony 7,32 x 2,44 m

v rozích svařeno plně svařeno
přírodní 
hliník

č. výr.: 
0123

č. výr.: 
0118

bílá 0124 0125 
(MS/ME provedení)

i Doplňující vybavení
viz strana 10 –11    

robustní horní roh branky, 
vyztuženo ocelovou vložkou!

Vyfrézované uchycení sítě SimplyFix
• jednoduchá montáž
• optimální uchycení
• profesionální vzhled
• okraj sítě zcela zapuštěn v profi lu
 drážky
Č. výr.: 0101 za příplatek

integrované uchycení sítě 
• není nutné vkládat háčky
• síť je uchycena velmi pevně
• stejnoměrné rozestupy
 připevňovacích bodů
• profesionální vzhled
Č. výr.: 0100 za příplatek

Základní vybavení Doplňkové vybavení
s UH háčky
• velmi pevné
• odolné UV záření
Č. výr.: 0131

3 roky 
záruka
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Branky pro stadiony 7,32 x 2,44 m v zemních pouzdrech
s horním ramenem sítě ČSN EN 748 -TYP 2
• dle předpisu FIFA a FAČR a dle ČSN EN 748,  GS CERTIFIKACE
• rám branky v rozích svařen
• rám branky z Al profi lu 120 x 100 mm  velmi tuhý
 skrze několikanásobné vnitřní žebrování.
• bezpečná pro hráče
• volné zavěšení sítě pro hloubku sítě 1,5 a 2,0 m
• UH háčky
• horní hloubka sítě 0,80 m
• zemní rám jako doplňková výbava viz. strana 11

v rozích svařeno

Profi l rámu branky

Branky pro stadiony 7,32 x 2,44 m

v rozích svařeno plně svařeno
přírodní 
hliník

č. výr.: 
0112

č. výr.: 
0114

bílá 0113

i Doplňující vybavení
viz strana 10 –11

robustní horní roh branky, 
vyztuženo ocelovou vložkou!

3 roky 
záruka

Vyfrézované uchycení sítě SimplyFix
• jednoduchá montáž
• optimální uchycení
• profesionální vzhled
• okraj sítě zcela zapuštěn v profi lu
 drážky
Č. výr.: 0101 za příplatek

integrované uchycení sítě 
• není nutné vkládat háčky
• síť je uchycena velmi pevně
• stejnoměrné rozestupy
 připevňovacích bodů
• profesionální vzhled
Č. výr.: 0100 za příplatek

Základní vybavení Doplňkové vybavení
s UH háčky
• velmi pevné
• odolné UV záření
Č. výr.: 0131
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ramena sítě
•  z hliníkové trubky
•  krátká vzpěra
•  spojovací materiál
Pro jeden pár branek jsou potřeba
2 pravá a 2 levá ramena včetně vzpěr.
Č. výr.: 0119

Zemní pouzdro standart
pro fotbalovou branku 
• hliníková, zásuvná hloubka
 400 mm
• pro oválný profi l 100 x 120 mm
Č. výr.: 0137 
Č. výr.: 0135 příslušné víčko

Zemní pouzdro pro tyče 
volného zavěšení sítě  
• hliníkové
• kulatý profi l 60 mm
• zásuvná hloubka 350 mm
Č. výr.: 0241
Č. výr.: 0242   příslušné víčko

tyče volného zavěšení sítě
• čtyři velmi stabilní hliníkové
 trubky 60 mm
• s oky, karabinami a navíječi
• pro různé hloubky sítě
• včetně standardních zemních
 pouzder
Č. výr.: 0121

s volným zavěšením sítě ČSN EN 748 -Typ 1 s horním ramenem sítě ČSN EN 748 -Typ 2 

Základní vybavení Základní vybavení

rám v rozích svařen:
Brankové tyče s kusem navařeného
profi lu se sešroubují s břevnem.

rám plně svařen:
Tyče a a břevno jsou svařeny
v jeden celek.

Konstrukce

Profi l brankového 
rámu

v rozích svařeno

plně svařeno

Zemní pouzdro standart
pro fotbalovou branku 
• hliníková, zásuvná hloubka
 400 mm
• pro oválný profi l 100 x 120 mm
Č. výr.: 0137 
Č. výr.: 0135 příslušné víčko

i Příslušné sítě 
viz naše nabídka 47    

Branky pro stadiony  7,32 x 2,44 m
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Zemní rám
pro upevnění sítě k zemi
• výklopný

Provedení MS/ME
• hliníkový čtvercový profi l
 80 x 40 mm

s integrovaným uchycením sítě
Č. výr.: 0178 1,5 m hloubka
Č. výr.: 0179 2,0 m hloubka

s uchycením sítí SimplyFix
Č. výr.: 0309 1,5 m hloubka
Č. výr.: 0310 2,0 m hloubka

Ligové provedení:
• hliníkový čtvercový
 profi l 75 x 50 mm
• dodávka s UH háčky
Č. výr.: 0176 1,5 m hloubka
Č. výr.: 0177 2,0 m hloubka

Standardní provedení
• trubka
Č. výr.:  0116 1,5 m hloubka, ocel
Č. výr.: 0139 1,5 m hloubka, hliník
Č. výr.: 0117 2,0 m hloubka, ocel
Č. výr.: 0130 2,0 m hloubka, hliník

Manžety brankových tyčí
• zabraňují vniknutí nečistot mezi
 brankovou tyč a stěnu pouzdra
• lehčí vyjmutí brankových tyčí
 z pouzder
Č. výr.: 0175 hliník/tloušťka 4 mm

Přípravek pro vyzvedávání
brankové tyče
• pro oválný profi l 120 x 100 mm
Č. výr.: 0122

Zemní pouzdro „speciál“
• hliníkové
• víčko uzpůsobené pro vlepení
 umělého povrchu
• víčko není nutné složitě skladovat:
 je pevně spojeno s pouzdrem
 a v době zasunutí branky je uloženo
 uvnitř
• hloubka zasunutí 400 mm 
Č. výr.: 0136 
Č. výr.: 0153 uzamykatelné víčko
   pouzdra

Inovativní a perfektní
uchycení sítě
• krajová šňůra sítě je kompletně
 zapuštěna v profi lové drážce
Č. výr.: 0101  

Doplňkové vybavení  
Volné zavěšení sítí ČSN EN 748 -Typ 1 a s horním ramenem sítě EN 748 -Typ 2

pohled 

dovnitř

SimplyFix

Integral

Branky pro stadiony 7,32 x 2,44 m
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Mobilní branky 7,32 x 2,44 m

• dle předpisu FIFA a FAČR a dle ČSN EN 748, GS-CETIFIKACE ve spojení s kotvením
• rám branky z Al profi lu 120 x 100 mm  velmi tuhý skrze několikanásobné vnitřní žebrování
• bezpečná pro hráče, transportní madla navařená, UH háčky
• barva přírodní hliník
• horní hloubka sítě 0,80 m 

Č. výr.: 0142  1,5 m dolní hloubka sítě

Č. výr.: 0143  2,0 m dolní hloubka sítě

v rozích svařeno

Branky - mobilní 7,32 x 2,44 m, ČSN EN 748 -Typ 3
Standard v rozích svařená, 4-dílná

profi l rámu branky

robustní horní roh branky, 
vyztuženo ocelovou vložkou!

3 roky 
záruka

Vyfrézované uchycení sítě SimplyFix
• jednoduchá montáž
• optimální uchycení
• profesionální vzhled
• okraj sítě zcela zapuštěn v profi lu
 drážky
Č. výr.: 0101 za příplatek

integrované uchycení sítě 
• není nutné vkládat háčky
• síť je uchycena velmi pevně
• stejnoměrné rozestupy
 připevňovacích bodů
• profesionální vzhled
Č. výr.: 0100 za příplatek

Základní vybavení Dolplňkové vybavení
s UH háčky
• velmi pevné
• odolné UV záření
Č. výr.: 0131
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Mobilní branky 7,32 x 2,44 m

Brankový transportér
• hliníkový
• s velkými, širokými koly
 pro našroubování na postranice
 zemního rámu
Č. výr.: 0190 

Doplňkové vybavení
Integrované zabezpečení
proti sklopení
pro zabezpečení stability dle normy,
tam kde není možné použít kotvení 
(umělý trávník/ mlat)
• zemní rám naplněn závažím
• ve spojení s tímto zatížením
 má branka i bez spirálových kotev
 příslušnou GS certifi kaci
Č. výr.: 0291   ca 170 kg / pro branku 1,5 m
Č. výr.: 0292   ca 100 kg / pro branku 2,0 m

Dutý profi l protizávaží
pro přišroubování na zemní rám
• plní se křemičitým pískem

Č. výr.: 0314  170 kg /pro branku 
1,5 m hloubky

Č. výr.: 0315  100 kg /pro branku 
2,0 m hloubky

Má smysl ve spojení
s transportními kolečky

transportní kolečka
• velká, široká kola zaručují snadný
   transport i při měkkém povrchu

příčný pojezd
Č. výr.: 0145 90o navařená
Č. výr.: 0148 sada pro dovybavení  

transportní kolečka sklopná
•  4 po straně navařená kolečka
 se jednoduše sklápí
Č. výr.: 0301

Upozornění:
není možné užít ve spojení
s výr. č. 0291 / 0292 

Základní vybavení
Kotvení branky
pro měkké povrchy
např. přírodní trávník
• 2 velké spirálové kotvy a navařená oka
•  pouze s tímto kotvením 
  je platná GS CERTIFIKACE

Č. výr.: 0138 navařená oka
Č. výr.: 0107 spirálová kotva

transportní madla
•  navařená
Č. výr.: 0257

v rozích svařeno
rozebíratelné
4-dílné

technické detaily

Volně stojící branky
se musí zabezpečit

proti sklopení!

Č S N  E N - 7 4 8

Zobrazení též na straně 19

podélný pojezd
Č. výr.: 0191 souběžně navařená
Č. výr.: 0192 sada pro dovybavení

i
Příslušné sítě
viz naše nabídka 47    
Zabezpečení proti 
sklopení branky 
viz strany 44 – 46
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• dle předpisu FIFA a FAČR a dle ČSN EN 748, GS CERTIFIKACE ve spojení s kotvením
• rám branky z Al profi lu 120 x 100 mm  velmi
 tuhý  skrze několikanásobné vnitřní žebrování
• bezpečná pro hráče, transportní madla navařená
• UH háčky
• barva přírodní hliník
• horní hloubka sítě 0,80 m

Č. výr.:  0144  1,5 m dolní hloubka sítě 

Č. výr.: 0154  2,0 m dolní hloubka sítě

Branky - mobilní 7,32 x 2,44 m, ČSN EN 748 -Typ 3
Exklusiv plně svařená, 1-dílná

profi l rámu branky

plně svařeno

robustní horní roh branky, 
vyztuženo ocelovou vložkou!

Mobilní branky 7,32 x 2,44 m

8 let
záruka

Vyfrézované uchycení sítě SimplyFix
• jednoduchá montáž
• optimální uchycení
• profesionální vzhled
• okraj sítě zcela zapuštěn v profi lu
 drážky
Č. výr.: 0101 za příplatek

integrované uchycení sítě 
• není nutné vkládat háčky
• síť je uchycena velmi pevně
• stejnoměrné rozestupy
 připevňovacích bodů
• profesionální vzhled
Č. výr.: 0100 za příplatek

Základní vybavení Doplňkové vybavení
s UH háčky
• velmi pevné
• odolné UV záření
Č. výr.: 0131
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Základní vybavení
transportní madla
•  navařená
Č. výr.: 0257

Brankový transportér
• hliníkový
• s velkými, širokými koly
 pro našroubování na postranice
 zemního rámu
Č. výr.: 0190

Doplňkové vybavení
Integrované zabezpečení
proti sklopení
pro zabezpečení stability dle normy,
tam kde není možné použít kotvení 
(umělý trávník/ mlat)
• zemní rám naplněn závažím
• ve spojení s tímto zatížením má branka 

i bez spirálových kotev příslušnou GS 
certifi kaci

Č. výr.: 0291 ca 170 kg / pro branku 1,5 m
Č. výr.: 0292 ca 100 kg / pro branku 2,0 m

Dutý profi l protizávaží
pro přišroubování na zemní rám
• plní se křemičitým pískem

Č. výr.: 0314  170 kg /pro branku 
1,5 m hloubky

Č. výr.: 0315  100 kg /pro branku 
2,0 m hloubky

Má smysl ve spojení
s transportními kolečky

transportní kolečka
• velká, široká kola zaručují snadný
   transport i při měkkém povrchu

příčný pojezd
Č. výr.: 0145 90o navařená
Č. výr.: 0148 sada pro dovybavení  

transportní kolečka sklopná
•  4 po straně navařená kolečka
 se jednoduše sklápí
Č. výr.: 0301

Upozornění:
není možné užít ve spojení
s výr. č. 0291 / 0292 

Zobrazení též na straně 19

podélný pojezd
Č. výr.: 0191 souběžně navařená
Č. výr.: 0192 sada pro dovybavení

Kotvení branky
pro měkké povrchy
např. přírodní trávník
• 2 velké spirálové kotvy a navařená oka
•  pouze s tímto kotvením 
  je platná GS CERTIFIKACE

Č. výr.: 0138 navařená oka
Č. výr.: 0107 spirálová kotva

Mobilní branky 7,32 x 2,44 m

Volně stojící branky
se musí zabezpečit

proti sklopení!

Č S N  E N - 7 4 8

i
Příslušné sítě
viz naše nabídka 47    
Zabezpečení proti 
sklopení branky 
viz strany 44 – 46
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• dle předpisu FIFA a FAČR a dle ČSN EN 748
• GS CERTIFIKACE ve spojení s kotvením
• rám branky z Al profi lu 120 x 100 mm  (lehké provedení)
 tuhé skrze několikanásobné vnitřní žebrování
• zemní rám z robustního Al profi lu 75 x 50 mm s drážkou
• s 2 širokými transportními kolečky
• UH háčky, velmi odolné
• dodávka včetně 2 ks spirálových kotev č.výr.: 0215
• barva přírodní hliník
• horní hloubka sítě 0,80 m, dolní 2 m

Č. výr.: 0154-L 

Branky - mobilní Eco 7,32 x 2,44 m ČSN EN 748 -Typ 3 
plně svařená, 1-dílná

plně svařeno

Profi l zemního 
rámu

profi l rámu branky

Kotvení branky
pro měkké povrchy např. přírodní trávník
• 2 velké spirálové kotvy a navařená oka
•  pouze s tímto kotvením  je platná GS CERTIFIKACE
Č. výr.: 0138 navařená oka
Č. výr.: 0107 spirálová kotva

jednoduché, praktické, cenově přístupné

robustní horní roh branky, 
vyztuženo ocelovou vložkou!

Mobilní branky 7,32 x 2,44 m

Základní vybavení
s UH háčky
• velmi pevné
• odolné UV záření
Č. výr.: 0131

3 roky 
záruka
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transportní kolečka
• bezdušové, vypěněné, přišroubované

transportní kolečka
• na těchto širokých kolečkách se dají branky lehce transportovat

plně svařené
1-dílné

technické detaily

rám branky plně svařen:
Tyče a břevno svařeno v kuse,
plně provařeno

i Příslušné sítě 
viz naše nabídka 47    

! tato branka je také
k dispozici v rozměru 5 x 2 m
viz stránka 21

Mobilní branky 7,32 x 2,44 m
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• podle předpisů FIFA, FAČR a ČSN EN 748
• GS CERTIFIKACE ve spojení s kotvením
• rám branky - hliníkový profi l 120 x 100 mm, velmi
 tuhý díky vnitřním žebrům.
• zemní rám z robustního Al profi lu 75 x 50 mm
• na přání lze použít i oválný profi l: viz doplňková výbava str. 19
• bezpečná
• barva přírodní hliník
• horní hloubka sítě 0,8 m

Juniorské branky Exklusiv 5 x 2 m / 3 x 2 m
mobilní, plně svařené, 1-dílné

plně svařeno

profi l zemního 
rámu

75 x 50 mm
profi l rámu branky

120 x 100 mm

Branky 5 x 2 m / 3 x 2 m

5 x 2 m 3 x 2 m

spodní hloubka 1,0 m Č. výr.: 0250 Č. výr.: 0259

spodní hloubka 1,5 m Č. výr.: 0255 Č. výr.: 0260

spodní hloubka 2,0 m Č. výr.: 0256
(u branek 5 x 2 m)

robustní horní roh branky, 
vyztuženo ocelovou vložkou!

8 let
záruka

Vyfrézované uchycení sítě SimplyFix
• jednoduchá montáž
• optimální uchycení
• profesionální vzhled
• okraj sítě zcela zapuštěn v profi lu
 drážky
Č. výr.: 0101 za příplatek

integrované uchycení sítě 
• není nutné vkládat háčky
• síť je uchycena velmi pevně
• stejnoměrné rozestupy
 připevňovacích bodů
• profesionální vzhled
Č. výr.: 0100 za příplatek

Základní vybavení Doplňkové vybavení
s UH háčky
• velmi pevné
• odolné UV záření
Č. výr.: 0131
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Branky 5 x 2 m / 3 x 2 m

Základní vybavení

Adaptér 
Adaptér a zemní pouzdro
pro možnou variabilitu užívání 
branky jako mobilní nebo v zemních 
pouzdrech

Č. výr.: 0265

Doplňkové vybavení

transportní madla
• navařená
Č. výr.: 0257

Má smysl ve spojení
s transportními kolečky

Integrované zabezpečení
proti sklopení
pro zabezpečení stability dle normy,
tam kde není možné použít kotvení 
(umělý trávník/ mlat)
• zemní rám naplněn závažím
• ve spojení s tímto zatížením
 má branka i bez spirálových kotev
 příslušnou GS CERTIFIKACI
Č. výr.: 0258 ca 200 kg pro branku 1,0 m
Č. výr.: 0262 ca 125 kg pro branku 1,5 m
Č. výr.: 0263 ca 100 kg pro branku 2,0 m

rankový transportér
• hliníkový
• s velkými, širokými koly pro
 našroubování na postranice
 zemního rámu
Č. výr.: 0190  

Zemní rám 120 x 100 mm namísto profi lu 75x50 mm za příplatek   
Juniorské branky 5 x 2 m
Č. výr.: 0700  spodní hloubka branky 1,00 m 
Č. výr.: 0701  spodní hloubka branky 1,50 m 
Č. výr.: 0702  spodní hloubka branky 2,00 m

Branky pro malou kopanou 3 x 2 m
Č. výr.: 0703  spodní hloubka branky 1,00 m 
Č. výr.: 0704  spodní hloubka branky 1,50 m 

zemní rám 120 x 100

Příčný pojezd
• velká, široká kola garantují lehký
   pojezd i při měkkém povrchu
Č. výr.: 0145 90o navařená
Č. výr.: 0148 sada pro dovybavení

Podélný pojezd
• velká a široká kolečka zaručují
 lehkou manipulaci i při měkkém
 povrchu
Č. výr.: 0191 souběžně navařená
Č. výr.: 0192 sada pro dovybavení 

   0191

Dutý profi l protizávaží
pro přišroubování na zemní rám
• plní se křemičitým pískem
Č. výr.: 0311  200 kg /juniorská branka 

1,0 m hloubky
Č. výr.: 0312  125 kg /juniorská branka 

1,5 m hloubky
Č. výr.: 0313  100 kg /juniorská branka 

2,0 m hloubky

Kotvení branky
pro měkké povrchy např. přírodní trávník
• 2 velké spirálové kotvy a navařená oka
•  pouze s tímto kotvením 
  je platná GS CERTIFIKACE
Č. výr.: 0138 navařená oka
Č. výr.: 0107 spirálová kotva

i Zabezpečení proti 
sklopení branky 
viz strana 44 – 46    
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• podle předpisů FIFA, FAČR a dle ČSN EN 748
• ve spojení s kotvením má branka GS CERTIFIKACE
• rám branky z profi lu 120 x 100 mm (lehčí provedení)
 velmi tuhá konstrukce díky vnitřním žebrům
• zemní rám z robustního profi lu 75 x 50 mm s drážkou
• bezpečná
• se dvěma širokými koly
• barva přírodní hliník
• horní hloubka sítě 0,80, dolní hloubka 1,5 m
• s velmi stabilními UH háčky, odolné UV záření

Č. výr.: 0255-L

Č. výr.: 0255-L0 bez transportních koleček

     5 x 2 m 

Juniorské branky Eco 5 x 2 m ČSN EN 748 -Typ 3
mobilní, plně svařené, 1-dílné

Branky 5 x 2 m

Plně svařeno

profi l zemního 
rámu

profi l rámu branky

Kotvení branky
pro měkké povrchy např. přírodní trávník
• 2 velké spirálové kotvy a navařená oka
•  pouze s tímto kotvením  je platná GS CERTIFIKACE
Č. výr.: 0138 navařená oka
Č. výr.: 0107 spirálová kotva

rámu

robustní horní roh branky, 
vyztuženo ocelovou vložkou!

Základní vybavení
s UH háčky
• velmi pevné
• odolné UV záření
Č. výr.: 0131

jednoduché, praktické a cenově dostupné 3 roky 
záruka



21

Branky 5 x 2 m

• na širokých kolech je možno branky pohodlně transportovattransportní kolečka našroubovaná
• vypěněná

Detaily k juniorským brankám Eco Č. výr.: 0255-L

i Sítě
viz naše nabídka 47    

! tato branka je také k dispozici 
v rozměru 7,32 x 2,44 m
viz stránka 16   !Plně svařená

1-dílná

technické detaily

rám branky plně svařen:
tyče a břevno svařeno v kuse,
plně provařeno
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• podle předpisů FIFA, FAČR a dle ČSN EN 748
• spolu s kotvícím systémem má branka GS CERTIFIKACE
• rám branky z Al profi lu 80 x 80 mm  se zakulacenými rohy,
 velmi tuhá konstrukce díky vnitřnímu žebrování
• zemní rám je v zadní části tvořen ocelovou pozinkovanou
 trubkou, která zvyšuje stabilitu branky
• bezpečná: upevnění sítě je zcela zapuštěno v profi lové drážce
 brankového rámu
• barva přírodní hliník
• horní hloubka sítě 0,8 m

Č. výr.: 0210 5 x 2 m, spodní hloubka branky 1,0 m
Č. výr.: 0211 5 x 2 m, spodní hloubka branky 1,5 m
Č. výr.: 0212 5 x 2 m, spodní hloubka branky 2,0 m
Č. výr.:  0230 3 x 2 m, spodní hloubka branky 1,0 m
Č. výr.:  0231 3 x 2 m, spodní hloubka branky 1,5 m

Juniorská branka Standard 5 x 2 m / 3 x 2 m
mobilní, v rozích svařená, 4-dílná

čtvercový profi l

Základní vybavení

boční díly plně svařeny

i
Doplňující vybavení 
viz strana 24 – 25    

Kotvící systémy  
viz strana 44 – 46

s UH háčky 
• velmi pevné
• odolné UV záření
Č. výr.: 0134

Branky 5 x 2 m / 3 x 2 m

Kotvení branky
pro měkké povrchy např. přírodní trávník
• 2 velké spirálové kotvy a navařená oka
•  pouze s tímto kotvením je platná GS CERTIFIKACE
Č. výr.: 0138 navařená oka
Č. výr.: 0107 spirálová kotva
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• podle předpisů FIFA,FAČR a dle ČSN EN 748
• spolu s kotvícím systémem má branka GS CERTIFIKACE
• rám branky z Al oválného profi lu 120 x 100 mm, 

velmi tuhá konstrukce díky vnitřnímu žebrování
• bezpečná 
• barva přírodní hliník
• horní hloubka sítě 0,8 m

Č. výr.: 0213 5 x 2 m, spodní hloubka branky 1,0 m
Č. výr.: 0214 5 x 2 m, spodní hloubka branky 1,5 m
Č. výr.: 0218 5 x 2 m, spodní hloubka branky 2,0 m
Č. výr.: 0216 3 x 2 m, spodní hloubka branky 1,0 m
Č. výr.: 0217 3 x 2 m, spodní hloubka branky 1,5 m

Juniorská branka Standard 5 x 2 m / 3 x 2 m
mobilní, v rozích svařená, 4-dílná 

oválný profi l

boční díly plně svařeny

i
Doplňující vybavení 
viz strana 24 – 25    

Kotvící systémy 
viz strana 44  – 46

(u branek 5 x 2 m)

robustní horní roh branky, 
vyztuženo ocelovou vložkou!

Branky 5 x 2 m / 3 x 2 m

Základní vybavení
s UH háčky 
• velmi pevné
• odolné UV záření
Č. výr.: 0131

Kotvení branky
pro měkké povrchy např. přírodní trávník
• 2 velké spirálové kotvy a navařená oka
•  pouze s tímto kotvením 
  je platná GS CERTIFIKACE
Č. výr.: 0138 navařená oka
Č. výr.:  0107 spirálová kotva
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Standard čtvercový profi l
částečně svařená, rozložitelná
Postranní díly se spojují profi lem břevna
a trubkou zemního rámu.

Standard oválný profi l
částečně svařená, rozložitelná
Postranní díly se spojují profi lem břevna
a zemního rámu.

Konstrukce

Branky 5 x 2 m / 3 x 2 m
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Doplňkové vybavení jen pro mládežnické branky se standardním

oválným profi lem 120 x 100 mm, viz strana 23

Brankový transportér
•  hliníkový
•  s velkými, širokými koly
 pro našroubování na postranici
 zemního rámu
Č. výr.: 0190  

0145

0191

Adaptér 
Adaptér a zemní pouzdro pro možnou 
variabilitu užívání branky jako mobilní 
nebo v zemních pouzdrech 
Č. výr.: 0265

Prodloužení brankových tyčí 
Prodloužení brankových tyčí
Č. výr.: 0253

transportní madla
pro profi l 120 x 100 mm
• navařená na zemní rám
Č. výr.: 0257

Integrované zabezpečení proti sklopení
pro zabezpečení stability dle normy,
tam kde není možné použít kotvení
(umělý trávník/ mlat)
• zemní rám naplněn závažím
• ve spojení s tímto zatížením má
 branka i bez spirálových kotev
 příslušnou GS CERTIFIKACI
Č. výr.: 0258  ca 200 kg pro branku 1,0 m
Č. výr.: 0262  ca 125 kg pro branku 1,5 m
Č. výr.: 0263  ca 100 kg pro branku 2,0 m

0265 0253

transportní kolečka
• velká, široká kola zaručují snadný
 transport i při měkkém povrchu

příčný pojezd
Č. výr.: 0145 90o navařená
Č. výr.: 0148 sada pro dovybavení 

podélný pojezd
Č. výr.: 0191 souběžně navařená
Č. výr.: 0192 sada pro dovybavení  

Dutý profi l protizávaží
pro přišroubování na zemní rám
• plní se křemičitým pískem
Č. výr.: 0311  200 kg /juniorská branka 

1,0 m hloubky
Č. výr.: 0312  125 kg /juniorská branka 

1,5 m hloubky
Č. výr.: 0313  100 kg /juniorská branka 

2,0 m hloubky

i
Sítě
viz naše nabídka 47    

Kotvící systémy 
viz strana  44 – 46

Má smysl ve spojení
s transportními kolečky

Branky 5 x 2 m / 3 x 2 m

Vyfrézované uchycení sítě SimplyFix
• jednoduchá montáž
• optimální uchycení
• profesionální vzhled
• okraj sítě zcela zapuštěn v profi lu
 drážky
Č. výr.: 0101 za příplatek

integrované uchycení sítě
• není nutné vkládat háčky
• síť je uchycena velmi pevně
• stejnoměrné rozestupy
 připevňovacích bodů
• profesionální vzhled
Č. výr.: 0100 za příplatek
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v rozích svařeno
v rozích svařeno

Juniorské branky 5 x 2 m / a 3 x 2 m,
v zemních pouzdrech, v rozích svařené
• dle předpisů FIFA, FAČR a dle ČSN EN 748, GS CERTIFIKACE
• s horními rameny sítě
• rám branky z Al profi lu 80 x 80 mm se zakulacenými rohy
 popř. oválný profi l 120 x 100 mm, velmi tuhá konstrukce
 díky vnitřnímu žebrování a profi lové drážce
• bezpečné: uchycení sítí zcela zapuštěno v profi lové drážce
• barva přírodní hliník
• s UH háčky 

Č. výr.: 0220 5 x 2 m,  profi l 80 x 80 mm 
Č. výr.: 0221 5 x 2 m,  profi l 120 x 100 mm 
Č. výr.: 0240 3 x 2 m,  profi l 80 x 80 mm
Č. výr.: 0232 3 x 2 m,  profi l 120 x 100 mm

oválný profi l 
120 x 100

čtvercový profi l 
80 x 80

Branky 5 x 2 m / 3 x 2 m

Vyfrézované uchycení sítě SimplyFix
• jednoduchá montáž
• optimální uchycení
• profesionální vzhled
• okraj sítě zcela zapuštěn v profi lu
 drážky
Č. výr.: 0101 za příplatek

integrované uchycení sítě
• není nutné vkládat háčky
• síť je uchycena velmi pevně
• stejnoměrné rozestupy
 připevňovacích bodů
• profesionální vzhled 
Č. výr.: 0100 za příplatek

Základní vybavení Doplňkové vybavení

Č. výr.: 0131

s UH háčky
• nezničitelné
• odolné UV záření

oválný profi lčtvercový profi l

Č. výr.: 0134
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Přípravek pro vyzvedávání
brankové tyče
• pro oválný profi l 120 x 100 mm
Č. výr.: 0122
• pro profi l 80 x 80 mm
Č. výr.: 0285

Základní vybavení 

Horní rameno sítě
• z hliníkové trubky
• krátká vzpěra
• spojovací materiál
 pro 1 pár branek jsou potřeba
 2 levá a 2 pravá ramena
Č. výr.: 0119

Zemní pouzdro standart
pro fotbalovou branku
• hliníkové
• zásuvná hloubka 350 mm
Č. výr.: 0234 80 x 80 mm
Č. výr.:  0236 víčko 80 x 80 mm 

Č. výr.:  0235 ovál 100 x 120 mm
Č. výr.:  0135 víčko ovál

Zemní rám Standard
• pro upevnění sítě k zemi
• výklopný
• pozinkovaná trubka
pro branky 5 x 2 m
Č. výr.: 0225 1,0 m hloubka
Č. výr.:  0226 1,5 m hloubka
pro branky 3 x 2 m
Č. výr.: 0248 1,0 m hloubka
Č. výr.: 0249 1,5 m hloubka

Zemní pouzdro „speciál“ 
• hliníkové
• víčko uzpůsobené
 pro vlepení umělého povrchu
• víčko není nutné složitě skladovat:
 je pevně spojeno s pouzdrem
 a v době zasunutí branky
 je uloženo uvnitř
• hloubka zasunutí 350 mm 
Č. výr.: 0271 pro profi l 100 x 120 mm 
Č. výr.: 0270 pro profi l 80 x 80 mm

Doplňkové vybavení

Zemní rám Liga
• pro upevnění sítě k zemi
• výklopný
• hliníkový profi l 75 x 50 mm
• dodávka s UH háčky
pro branky 5 x 2 m
Č. výr.: 0325 1,0 m hloubka
Č. výr.: 0326 1,5 m hloubka
pro branky 3 x 2 m
Č. výr.: 0348 1,0 m hloubka
Č. výr.: 0349 1,5 m hloubka

i Sítě 
viz naše nabídka 47    

Branky 5 x 2 m / 3 x 2 m
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• dle EN 15312, GS CERTIFIKACE
• rám branky volitelně z oválného profi lu 120 x 100 mm 
• extrémně robustní a bezpečná
• mohutné trubky záchytného systému - 30 mm, uprostřed
 vedené čtvercovým profi lem a nahoře i dole zapuštěné v rámu
 garantují optimální stabilitu
• rozestup záchytných trubek dle nejnovějších předpisů 85 mm
• záchytný systém je nahoře ještě stabilizován 2 příčníky
• barva přírodní hliník
• hloubka branky 1 m
• trvalá investice pro školní dvory a veřejná hřiště

Branky pro veřejná sportoviště 5 x 2 m / 3 x 2 m, 
se záchytným systémem svařeným z Al trubek,
mobilní, plně svařeno, 1-dílné

plně svařené

Volně stojící branky
se musí zabezpečit 

proti sklopení!

Č S N  E N - 7 4 8

Č. výr.: 0238 3 x 2 m
Č. výr.: 0254 5 x 2 m

Branky 5 x 2 m / 3 x 2 m



29

Adaptér 
Adaptér a zemní pouzdro 
s víčkem pro možnou variabilitu 
užívání branky jako mobilní
nebo v zemních pouzdrech.
Č. výr.: 0265

Doplňkové vybavení 

Prodloužení brankových tyčí
příplatek pro prodloužení 
brankových tyčí a zemních pouzder
• z hliníku
• 35 cm zásuvná hloubka
Č. výr.: 0253

Příplatek za odhlučnění
(bez obrázku)
• trubky jsou vypěněny
 tak, aby se redukovala
   hlučnost
Č. výr.: 0264

Kotvení speciál
• pro hřiště s pevným povrchem
• ocelová hmoždinka 
 pro zabetonování, s vnitřním
 závitem, šroub a podložka
 z nerezové oceli. Pro přišroubování
 pomocí navařených ok.
Č. výr.: 0146
Upozornění:  pro 1 branku jsou 

potřeba 2 kusy

Oka pro kotvení k ploše
• 4 kusy navařené na zemním rámu

Základní vybavení

Příplatek 
za integrované terče
• 550 mm průměr
Č. výr.: 0284 

i Branky pro veřejná hřiště 
ze žárově zinkované oceli 
na základě poptávky   

Branky 5 x 2 m / 3 x 2 m
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• dle EN 15312, GS CERTIFIKACE
• rám branky volitelně z oválného profi lu 120 x 100 mm
• extrémně robustní a bezpečná
• mohutné trubky záchytného systému - 30 mm, uprostřed
 vedené čtvercovým profi lem a nahoře i dole zapuštěné v rámu
 garantují optimální stabilitu
• rozestup záchytných trubek dle nejnovějších předpisů 85 mm
• kompletně s našroubovaným nástavcem pro basketbal
• odrazové prkno „Silencium“ 90 x 120 cm, nehlučné, odolné
 vandalismu
• hloubka branky 1 m, výlož basketbalového prkna 1m
• barva přírodní hliník
• trvalá investice pro školní dvory a veřejná hřiště

Č. výr.: 0252 
Č. výr.: 0352 

Branky pro veřejná sportoviště 5 x 2 m/3 x 2 m,
se záchytným systémem svařeným z Al trubek
a basketbalovou nástavbou, plně svařeno

plně svařeno

Zobrazení znázorňuje
doplňkovou výbavu.
Odrazové prkno
pro basketbal č.výr.: 1157
Basketbalový koš č.výr.: 1137

profi l 120 x 100 mm

Volně stojící branky
se musí zabezpečit 

proti sklopení!

Č S N  E N - 7 4 8

Branky 5 x 2 m / 3 x 2 m
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Odrazové prkno 
pro basketbal
• kompletně svařeno
 z Al palubek
Č. výr.: 1157 120 x 90 cm

Basketbalový koš
• s řetízkovou síťkou,
 žárově zinkováno
Č. výr.: 1137

Adaptér 
Adaptér a zemní pouzdro 
s víčkem pro možnou variabilitu 
užívání branky jako mobilní
nebo v zemních pouzdrech.
Č. výr.: 0265

Doplňkové vybavení 

Prodloužení brankových tyčí
příplatek pro prodloužení 
brankových tyčí a zemních pouzder
• z hliníku
• 35 cm zásuvná hloubka
Č. výr.: 0253

Příplatek za integrované 
terče
• 550 mm průměr
Č. výr.: 0284 

Kotvení speciál
• pro hřiště s pevným povrchem
• ocelová hmoždinka pro zabeto-
 nování, s vnitřním závitem, šroub
 a podložka z nerezové oceli.
 Pro přišroubování pomocí
 navařených ok.
Art.-Nr. 0146

Upozornění: jsou potřeba 
• 2 kusy při použití prodloužení
 brankových tyčí zemních pouzder
• 4 kusy pro volně stojící branku,
 2 bočně a 2 vzadu

Oka pro kotvení k ploše
• 4 kusy navařené na zemním rámu

Základní vybavení
Odrazové prkno „Silencium“
120 x 90 cm
• plně svařené, odolné vandalismu
• nehlučné, ideální do obytných zón
Č. výr.: 1145

Příplatek za odhlučnění
 (bez obrázku)
• trubky jsou vypěněny
 tak aby se redukovala
 hlučnost
Č. výr.: 0264

Branky 5 x 2 m / 3 x 2 m
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• Alternativa k brankám pro veřejná hřiště s Al záchytem míče
• v návaznosti na ČSN EN 748, GS CERTIFIKACE
• rám branky z oválného profi lu 120 x 100 mm, velmi tuhý díky
 vnitřnímu žebrování a profi lové drážce
• zemní rám z profi lu 75 x 50 mm s oblými hranami a drážkou
• rameno sítě z Al trubky 50 x 3 mm
• síť „Antivandal“ z PP s ocelovou vložkou, oko 110 mm, diagonální
• uchycení sítě pomocí bezpečnostních úchytů
• extrémě robustní a bezpečná
• hloubka branky 1 m, barva přírodní hliník
• dlouhodobá investice pro školní dvory a veřejná sportoviště
• dlouhodobá investice pro školní dvory a veřejná sportoviště

Č. výr.: 0259-N

Branky pro malou kopanou 3 x 2 m
se sítí „Antivandal“, mobilní, plně svařené

rám branky

Branky 3 x 2 m

plně svařené

Volně stojící branky
se musí zabezpečit 

proti sklopení!

Č S N  E N - 7 4 8

! velmi malá hlučnost
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Síť „Antivandal“
• PP 5 mm s ocelovou vložkou
• oko 110 mm
• diagonálně zhotovená
Č. výr.: N00259

Bezpečnostní úchyty
• z UH
• nezničitelné
• instalují se pomocí otevřeného
 klíče nebo kleští do profilové
 drážky
• síť je uložena uvnitř drážky a je
 tak téměř nezcizitelná
Č. výr.: 0132

Adaptér 
Adaptér a zemní pouzdro s víčkem pro 
možnou variabilitu užívání
branky jako mobilní nebo 
v zemních pouzdrech 
Č. výr.: 0265

Doplňkové vybavení

Prodloužení brankových tyčí
příplatek pro prodloužení brankových 
tyčí a zemních pouzder 
•  z hliníku 
• 35 cm zásuvná hloubka
Č. výr.: 0253

Kotvení speciál
• pro hřiště s pevným povrchem
• ocelová hmoždinka pro zabeto-
 nování, s vnitřním závitem, šroub
 a podložka z nerezové oceli.
 Pro přišroubování pomocí
 navařených ok.
Č. výr.: 0146

Upozornění: potřeba jsou 4 kusy 
pro volně stojící branku, 2 bočně 
a 2 vzadu

Oka pro kotvení k ploše
• 4 kusy na boku zemního rámu,
 navařeny

Základní vybavení

Branky 3 x 2 m
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• GS CERTIFIKACE
• kompletně z hliníku
• extrémně robustní a bezpečné
• rám branky z profi lu 80 x 70 mm, zemní rám 80 x 40 mm
• záchytný systém míčů z Al trubek 30 mm, navařené
• barva přírodní hliník

Č. výr.: 0457 120 x 80 cm
Č. výr.: 0458 180 x 120 cm
Č. výr.: 0459 240 x 160 cm

Mini branky pro veřejná sportoviště, 
mobilní, plně svařené

Mini branky

plně svařeno

rám branky

Volně stojící branky
se musí zabezpečit 

proti sklopení!

Č S N  E N - 7 4 8
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 Doplňkové vybavení
Kotvení speciál
• pro hřiště s pevným povrchem
• ocelová hmoždinka pro zabetonování,
 s vnitřním závitem, šroub a podložka
 z nerezové oceli.
 Pro přišroubování pomocí navařených ok.
Č. výr.: 0146
Upozornění:  potřeba jsou 2 kusy

Oka pro kotvení k ploše
• 2 kusy na boku zemního rámu,
 navařeny

Základní vybavení

Příplatek za odhlučnění         
(bez obrázku)
• trubky jsou vypěněny tak
 aby se redukovala hlučnost
Č. výr.: 0264

Mini branky

Prodloužení brankových tyčí 
připlatek pro prodlouženi brankovych
tyči a zemnich pouzder 
• z hliníku 
• 35 cm zásuvná hloubka
Č. výr.: 0253
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• GS CERTIFIKACE
• kompletně z hliníku
• extrémně robustní a bezpečná
• rám branky z profi lu 80 x80 mm
 zemní rám z profi lu 75 x 50 mm
• velká ramena sítě z trubky 50 x 3 mm
• hloubka sítě 70 cm
• s UH háčky
• barva přírodní hliník

Plně svařené 
Č. výr.: 0149 120 x 80 cm 

Č. výr.: 0150 180 x 120 cm

Č. výr.: 0180 240 x 160 cm

Sklápěcí ramena sítě
Č. výr.: 0149-K 120 x 80 cm

Č. výr.: 0150-K 180 x 120 cm

Č. výr.: 0180-K 240 x 160 cm

0150 

0149 

Mini branky (Streetball)
mobilní

Základní vybavení

rám branky

Volně stojící branky
se musí zabezpečit 

proti sklopení!

Č S N  E N - 7 4 8

plně svařeno

Mini branky

s UH háčky 
• nezničitelné
• odolné UV záření
Č. výr.: 0131
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Sítě, PP 3,5 mm mit 
ocelová vložka 1,25 mm (prýmek)
oko 100 mm
Č. výr.: N00176 120 x  80 cm
Č. výr.: N00177 180 x 120 cm
Č. výr.: N00178 240 x 160 cm

Sítě, PP 3 mm, 
oko 100 mm
Č. výr.: N00149 120 x 80 cm
Č. výr.: N00150 180 x 120 cm
Č. výr.: N00180 240 x 160 cm

Kotvení
převlečné na zemní rám
• 2 úhelník
• 2 spirálové kotvy
• pouze s tímto dílem má branka
 GS certifikaci!
Č. výr.: 0215

Doplňkové vybavení

Kotvení speciál
• pro hřiště s pevným povrchem
• ocelová hmoždinka pro zabeto-
 nování, s vnitřním závitem, šroub
 a podložka z nerezové oceli.
 Pro přišroubování pomocí
   navařených ok.
• pouze s tímto dílem má branka
 GS certifikaci!
Č. výr.: 0146

Upozornění:  
• pro 1 branku jsou potřeba 2 kusy

Oka pro kotvení k ploše
• 2 kusy na boku zemního rámu,
 navařeny
Č. výr.: 0138

i Sítě 
viz naše nabídka 47    

Kotvící systémy 
viz strana 44 – 46   

Mini branky



• nepřeklopitelné, GS CERTIFIKACE
• rám branky z Al profi lu 80 x 80 mm
• zemní rám z profi lu 75 x 50 mm s drážkou
• nepřeklopitelné díky navařenému profi lu závaží
• s transportními kolečky
• hloubka sítě 70 cm
• s UH háčky
• barva přírodní hliník

Č. výr.: 0149-S SAFETY- mini branky 1,20 x 0,80 m

Č. výr.: 0150-S SAFETY- mini branky 1,80 x 1,20 m

Č. výr.: 0180-S SAFETY- mini branky 2,40 x 1,60 m

Nepřeklopitelné safety - mini - branky 
mobilní, plně svařené

profi l závaží
navařen

0150-S 

0149-S 

rám branky

Volně stojící branky
se musí zabezpečit 

proti sklopení!

plně svařeno

Základní vybavení

Safety - mini - branky

s UH háčky  
• nezničitelné
• odolné UV záření
Č. výr.: 0131

38



Profi l závaží s transportními koly
pro našroubování na stávající branky
• komplet pro dodatečnou montáž
• účelná investice pro doplnění mobilních mini branek
• se zabezpečením proti sklopení je branka bezpečná

Č. výr.: 0196 pro mini branky 1,20 x 0,80 m

Č. výr.: 0197 pro mini branky 1,80 x 1,20 m

Č. výr.: 0198 pro mini branky 2,40 x 1,60 m

transportní kolečka
• branku lze na dvou kolečkách lehce
 transportovat

těleso protizávaží
bezpečný a vzhledově pěkný design

těleso protizávaží navařeno
plní se suchým křemičitým pískem

Základní vybavení

* SAFEty BrANKy StOJÍ BEZPEČNĚ  

* a splňují vyžadovanou stabilitu dle ČSN EN 748 bez nutného kotvení!

• Profi l závaží se naplní suchým křemičitým pískem a hotovo!

Sada pro dodatečnou montáž

i Branky 
viz naše nabídka 37, 47

Safety - mini - branky

39
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Perfektní branka pro volný čas a hoby   
• lehce se skládá - pouze se 6 šrouby
• GS CERTIFIKACE (pouze ve spojení se zemními kotvami)
• rám branky z hliníkového profi lu 80 x 40 mm, s drážkou
• zemní rám z hliníkového profi lu 40 x 40 mm
• rameno sítě - trubka 30 x 2 mm
• extrémně robustní a bezpečná
• hloubka branky 70 cm, barva přírodní hliník

Č. výr.: 0185 120 x 80 cm
Č. výr.: 0186 160 x 100 cm

Mini branky (Streetball) 
mobilní, 4-dílné

120 x 80 cm se vejde do každého auta

rám branky

Volně stojící branky
se musí zabezpečit 

proti sklopení!

Č S N  E N - 7 4 8

Mini branky
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Sítě 
PP 3 mm 
oko 100 mm
Č. výr.: N00149 120 x 80 cm
Č. výr.: N00150 180 x 120 cm
Č. výr.: N00180 240 x 160 cm

UH háčky
• nezničitelné
•  odolné UV záření
Č. výr.: 9185

Doplňkové vybavení

Základní vybavení

Kotvení speciál
• pro hřiště s pevným povrchem
• ocelová hmoždinka pro zabetonování,
 s vnitřním závitem, šroub a podložka
 z nerezové oceli. Pro přišroubování
 pomocí navařených ok.
• pouze s tímto dílem má branka
 GS certifi kaci!
Č. výr.: 0146

Upozornění:
• pro 1 branku jsou potřeba
 2 kusy

Kotvení
převlečné na zemní rám
• 2 úhelník
• 2 spirálové kotvy
• pouze s tímto dílem má branka
 GS certifi kaci
Č. výr.: 0215

Mini branky
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Ligové branky DK
7,32 x 2,44 m, volně stojící, 
plně svařené
• rám branky z hliníkového oválného profi lu
 120 x 100 mm
• zemní rám z hliníkového profi lu 80 x 40 mm
• hloubka sítě nahoře i dole 2,00 m
• mimořádně silnostěnné, tuhé díky vnitřnímu žebrování
• bezpečné, UH háčky
Č. výr.: 0181 přírodní hliník
Č. výr.: 0182 bílé 
Č. výr.: 0100 integrované háčky jako doplňkové
 vybavení viz strana 8

Pode branky DK
3,00 x 1,50 m, volně stojící, 
plně svařené
• rám branky z hliníkového oválného profi lu
 120 x 100 mm
• zemní rám z hliníkového profi lu 80 x 40 mm
• hloubka sítě horní 0,60 i spodní 1,50 m
• mimořádně silnostěnné, tuhé díky vnitřnímu žebrování
• základní vybavení: háčky, ramena sítě, kotvení branky
• doplňkové vybavení viz č.výr.:0255 na straně 15
Č. výr.: 0183
Č. výr.: N00183 síť pro pode branku

Micro branky DK
1,50 x 1,00 m, volně stojící, 
plně svařené
• rám branky z hliníkového oválného profi lu
 120 x 100 mm
• zemní rám z hliníkového profi lu 75 x 50 mm svařen
 s rameny sítě - trubka 50 x 3 mm
• hloubka sítě nahoře i dole 0,60 m
Č. výr.: 0184
Č. výr.: N00184 síť pro micro branku

Branky DK 

Volně stojící branky
se musí zabezpečit 

proti sklopení!

Č S N  E N - 7 4 8
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Branky CH
7,32 x 2,44 m, volně stojící, 
plně svařené
• rám branky z hliníkového oválného profilu
 120 x 100 mm
• zemní rám z hliníkového profilu  H 50 x Š 75 mm
• mimořádně tuhé díky vnitřnímu žebrování
• jinak provedení jako výr.č.: 0144, pouze zemní
 rám je položen na plocho (strana 8)
Č. výr.: 0154-CH

Bočně výklopné branky 
Zadní konstrukce uložena 
v zemních pouzdrech
•   zemní rám je hliníkový profil 75 x 50 mm
• vyložení nastavitelné 3,50 - 4,50 m nebo na přání
• zadní držáky branky z profilu 80 x 80 mm
 se zemními pouzdry, zásuvná hloubka 350 mm

6,00 x 2, 10 m F
• rám branky kruhový profil 102 mm  
Č. výr.: 0658  

5,00 x 2,00 m NL
• rám branky z oválného profilu 120 x 100 mm 
Č. výr.: 0656

Juniorské branky CH, F
volně stojící, plně svařené
• rám branky z hliník. oválného profilu 120 x 100 mm
• hloubka sítě dole 1,50 m
• mimořádně tuhé díky vnitřnímu žebrování 
Provedení jako výr. č. 0255 (strana 14)

5,00 x 2,00 m CH 
• zemní rám na plocho položený 50 x 75 mm
Č. výr.: 0555

6,00 x 2,10 m F              
• rám branky z hliník. kruhového profilu 102 mm
• zemní rám hliníkový profil 75 x 50 mm  
Č. výr.: 0655

Jiné země, jiné branky Branky CH, F, NL 

Volně stojící branky 
se musí zabezpečit 

proti sklopení!

Č S N  E N - 7 4 8! Výška zemního rámu je 
dle švýcarských předpisů 
omezena na 50 mm
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Pojízdná protizávaží „na ramena sítě“
• se 2 závažími odpovídá branka ČSN EN 748
• závaží se upevňuje pomocí svorek na rameno sítě
• naplňují se suchým křemičitým pískem
• na velkých pojezdových kolech lze branky transportovat

Č. výr.: 0206
Mobilní, pojízdná protizávaží pro branky 
pro zabezpečení juniorských, tréninkových branek a branek pro malou kopanou 
na libovolném místě, vhodné hlavně pro mlatová hřiště a umělý trávník

Zabezpečení proti převrácení branky - protizávaží

Volně stojící branky
se musí zabezpečit 

proti sklopení!

Volně stojící branky
se musí zabezpečit 

proti sklopení!

Č S N  E N - 7 4 8

Č S N  E N - 7 4 8

Stabilní bez kotvení!

Stabilní bez kotvení!

Upozornění:  na branku je nutné 
umístit vždy 2 kusy

Pojízdná protizávaží 

závěsná na zemní rám, s rukovětí, transportním kolečkem
• pro plnění pískem, hmotnost prázdného závaží 15 kg, plného 50 kg
• se 2 závažími odpovídá branka ČSN EN 748 ( GS certifi kace)
• při objednávce udejte rozměr profi lu zemního rámu!

Č. výr.: 0219 pro profi l 75 x 50 mm
Č. výr.: 0152 pro profi l120 x 100 mm
Č. výr.: 0155 pro jiné systémy zemních rámů



Stabilní bez kotvení!

Verze pro plnění křemičitým pískem
• obzvlášť cenově výhodné řešení
• hmotnost prázdného závaží cca 30 kg, naplněné viz dole

Č. výr.: 0311 200 kg – pro branky 5 x 2 m s dolní hloubkou sítě 1,0 m
Č. výr.: 0312 125 kg – pro branky5 x 2 m s dolní hloubkou sítě 1,5 m
Č. výr.: 0313 100 kg – pro branky 5 x 2 m s dolní hloubkou sítě 2,0 m
Č. výr.: 0314 170 kg – pro branky 7,32 x 2,44 m s dol. hloubkou sítě 1,5 m
Č. výr.: 0 315 100 kg – pro branky 7,32 x 2,44 m s dol. hloubkou sítě 2,0 m

Bezpečnostní nálepka
• volně stojící branky musí být, dle ČSN EN 748,
 opatřeny bezpečnostní nálepkou

Č. výr.: 0299

Safety protizávaží
pro dodatečnou montáž
GS CERTIFIKACE

umožňuje bezpečné použití tréninkových a mládežnických branek
na libovolném místě, na umělém trávníku nebo mlatu,
instaluje se na zemní rám branky
• na velkých kolech se dají branky v nakloněném stavu lehce transportovat
• verze s kovovým závažím - kovové závaží je součástí dodávky
• verze s křemičitým pískem - písek je nutné přiobjednat

0312

Protizávaží
k upevnění montáží

Volně stojící branky
se musí zabezpečit 

proti sklopení!

Č S N  E N - 7 4 8Č S N  E N - 7 4 8Č S N  E N - 7 4 8

Profi l protizávaží

! Při objednání udat rozměr profi lu zemního rámu - V x Š

! Pro jiné brankové systémy na přání

45

Zabezpečení proti převrácení branky- SAFEty

Důležité!
Toto sportovní náčiní je konstruováno speciálně
pro příslušné sportovní odvětví.
Jiné použití je nepřípustné.
Prosíme zkontrolujte před použitím,
jestli jsou veškeré spoje pevně utažené.
Toto pravidelně prověřujte.
Volně stojící náčiní musí být vždy zajištěno proti překlopení.
Šplhání nebo věšení se na sportovní náčiní
a sítě je nepřípustné.

Toto sportovní náčiní je konstruováno speciálně

Č S N  E N  7 4 8
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Integrované zabezpečení GS CERTIFIKACE
proti sklopení pro umělá trávníky a mlat
• zemní rám je vyplněn závažím
• ve spojení s tímto zatížením má branka
 i bez spirálových kotev příslušnou
 GS CERTIFIKACE

pro juniorské branky:
Č. výr.: 0258 ca 200 kg pro branku 1,0 m
Č. výr.: 0262 ca 125 kg pro branku 1,5 m
Č. výr.: 0263 ca 100 kg pro branku 2,0 m

pro tréninkové branky:
Č. výr.: 0291 ca 170 kg pro branku 1,5 m
Č. výr.: 0292 ca 100 kg pro branku 2,0 m

Sinnvoll in
Verbindung mit rädern

Kotvení převlečné na zemní rám, pro např. přírodní trávník
• se 2 spirálovými kotvami
• pouze s tímto dílem má branka GS CERTIFIKACE
Č. výr.: 0141 pro oválný profi l
Č. výr.:  0215 pro čtvercový profi l

Zemní kotvení speciál, převlečné, uzamykatelné GS CERTIFIKACE
• pouzdro pro zabetonování, s navařenou 6-hranou trubkou
• uzamykatelné víčko
Art.-Nr. 0147 pro profi l 75 x 50 mm
Art.-Nr. 0151 pro ostatní profi ly
Při objednávce udejte rozměr profi lu zemního rámu!
Upozornění: na branku jsou potřeba 2 kusy.

Kotvení speciál
pro hřiště s pevným povrchem
• ocelová hmoždinka pro zabetonování, s vnitřním závitem,
 šroub M 16 a podložka z nerezové oceli. Pro přišroubování
 pomocí navařených ok.
• pouze s tímto dílem má branka GS certifi kaci   
Č. výr.: 0146

Upozornění:  pro 1 branku jsou potřeba 2 kusy

Volně stojící branky
se musí zabezpečit 

proti sklopení!

Č S N  E N - 7 4 8

Spirálová kotva  z nerezu
pro přírodní trávník  
Č. výr.: 0107 

Zabezpečení proti převrácení branky - kotvení
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Sítě pro fotbalové branky

N00100 zelená
N00106 černá
N00181 bílá
N00189 modrá

N00107 zelená
N00109 bílá
N00110 černá
N00160 modrá

N00116 zelená
N00146 modrá

N00151 zelená

N00158 zelená
N00159 blau

 N00108

 N00102

 N00126

 N00129

 N00130

0,80     1,00   
B00216, B00230, B00259 
B00240 B00232, B00410
B00415, B00420 

0,80     1,50   
B00217, B00231, B00260 

0,80     2,00   
B00143, B00154
B00199 

pro FOtBALOVé BrANKy – 7,32 x 2,44 m – dle ČSN EN 748 odst. 3.4.2

 Materiál PP, vysokopevnostní, oko 13 cm 
   3 mm, výr. č.:        4 mm, výr. č.:

Hloubka sítě v m     nahoře - dole
pro branky výr. č.:

0,80     1,50   
B00112, B00113, B00114,
B00142, B00144 

2,00     2,00   
B00118, B00120, B00123,
B00124, B00125-WM 
B00140

1,00     1,00   
B00210, B00213, B00250, 
B00220 B00221, B00421
B00423 

0,80     1,50   
B00211, B00214, B00200, B00255 
B00422, B00424 

N00108 zelená
N00111 bílá
N00112 černá
N00113 oranžová
N00114 fialová
N00190 žlutá
N00191 červená

N00101 zelená
N00102 bílá
N00103 černá
N00104 oranžová
N00105 fialová

N00119 zelená
N00120 bílá

N00117 zelená
N00118 bílá
N00125 žlutá
N00126 červená
N00141 modrá
N00142 fialová
N00127 zelená
N00128 bílá
N00129 blau
N00130 žlutá
N00152 červená
N00153 fialová

N00131 zelená
N00132 bílá
N00133 modrá
N00134 žlutá
N00135 červená
N00136 fialová

N00192 zeleno-bílá
N00193 modro-bílá
N00194 modro-žlutá
N00195 černo-bílá
N00196 černo-žlutá
N00197 černo-červená
N00198 červeno-bílá 

N00182 zeleno-bílá
N00183 modro-bílá
N00185 černo-bílá
N00186 černo-žlutá
N00187 černo-červená
N00188 červeno-bílá

N00121 modro-bílá
N00122 červeno-bílá
N00123 modro-žlutá
N00124 černo-červená
N00138 černo-žlutá
N00139 zeleno-bílá

N00143 zeleno-bílá
N00144 modro-bílá
N00145 červeno-bílá

N00154 zeleno-bílá
N00155 modro-bílá
N00156 červeno-bílá

N00137 zeleno-bílá
N00140 modro-bílá
N00147 červeno-bílá

0,90     2,00   
B00212, B00218, B00256

Materiál - vysokopevnostní, oko 10 cm 
   PP 3 mm, výr. č.:            PP 4 mm, výr. č.:      PE 4 mm, výr. č.:  

Hloubka sítě v m     nahoře - dole
pro branky výr. č.:

N00260 zelená

Velikost rámu      pro branky výr. č.:

1,20x0,80m B00149, B00149-K, B00185
1,80x1,20m B00150, B00150-K, B00186
2,40x1,60m B00150

Materiál sítě PP 3,5 mm, oko 10 cm,
s ocelovou vložkou 1,25 mm, č. výr.:

N00176 zelená 
N00177 zelená 
N00178 zelená 

Materiál sítě PP 3 mm, 
oko 10 cm, výr. č.:

N00149 zelená 
N00150 zelená 
N00180 zelená

pro JUNIOrSKé BrANKy – 5 x 2 m

pro MINI - BrANKy

pro HáZENOU a MALOU KOPANOU – 3 x 2, m - dle DIN 7897

Zástěrka pro házenkářské branky

N00231 zelená
N00232 bílá  
N00201 žlutá
N00202 zeleno-bílá 
N00203 modro-bílá
N00234 červeno-bílá

N00261 zelená

N00236 zelená

N00238 bílá 

N00237 bílá

i Další barvy a jejich 
kombinace  
na vyžádání
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Střídačka „Exklusiv“

Dodáváme i střídačky vyrobené na přání
jako zde např.: rhein-Neckar Arena
v Sinsheimu - tSG Hoff enheim

tato střídačka, v obdobném provedení,
byla dodávána na stadiony pro Mistrovství 
Evropy 2008 a 2012.

• základní rám z tuhých hliníkových profi lů
• s navařenými oky pro upevnění k podložce
• transparentní plochy z nerozbitného, transparentního polykarbonátu
• extrémně robustní
• umělohmotné sedačky s opěradly
• plně svařená (není potřeba žádná montáž)
• odkládací plocha 30 cm široká pro tašky, nápoje, oblečení atd. za sedačkami
• s roštem pro nohy z hliníkového plechu
• výška pod střechou 1,85 m

Č. výr.: 0616 2,5 m široká - 4 sedačky + uprostřed integrovaný stolek
Č. výr.:  0613 2,5 m široká - 5 sedaček 
Č. výr.:  0613-3 3,0 m široká - 6 sedaček 
Č. výr.:  0614 4,0 m široká - 8 sedaček 
Č. výr.:  0615 5,0 m široká - 10 sedaček

Zvláštní přání na základě poptávky!

Střídačky

Střídačky je nutné zabezpečit
kotvením proti sklopení!!!

0616
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Stadiónová křesla
• čalouněná křesla s vytápěním
 např. Recaro
Č. výr.: 0619 příplatek za křeslo
Upozornění: Střídačky jsou pak
 širší!

transportér střídačky
• hliníková konstrukce
• zavěšuje se na bok střídačky
 a na kolečkách se střídačka
 zdvihne
Č. výr.: 0608 

transportní vozík na střídačky 
• jednoduchý trojúhelníkový vozík
• hliníkový, s polyamidovými 

kolečky
• pro jednodušší transport 

střídaček ze skladu na hřiště
Č. výr.: 0609

Kotvící oka
• 4 kusy
• hliníková
• navařená zevnitř na zemním rámu
Č. výr.: 0195

Umělohmotné sedáky
• z polypropylénu, s opěrkou
• požární odolnost dle DIN 4102 B1/B2
• pro nejvyšší požadavky, kvalitu a komfort
• možné dodat v barvách:

Č. výr.: 0618

Střídačky

Základní vybavení

Doplňkové vybavení
Kotvení speciál
• pro hřiště s pevným povrchem 
• ocelová hmoždinka pro zabetono-
 vání, s vnitřním závitem, šroub M 16
 a podložka z nerezové oceli.
 Pro přišroubování pomocí
 navařených ok.
Č. výr.: 0146

Hliníkový rošt s zátěží 
pro zlepšení stability střídačky 
Č. výr.: 0601  Rošt za bm, 2 ocelové kotvy k zabetonování, 2 úhelníky
 a 2 šrouby z hvězdicovou hlavou
Č. výr.: 0602 zátěž za bm

Betónová 
dlaždice

Hliníkový sedák s gumovým 
potahem

Č. výr.: 0645

Bezpečnostní obklad střídačky
Č. výr.: 0604 bez potisku
Č. výr.: 0605 s potiskem
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• základní rám z hliníkových profi lů
• s navařenými oky pro upevnění k podložce
• bočnice z nerozbitného, transparentního polykarbonátu
• zadní díly z lehce matného polykarbonátu
• extrémně robustní
• umělohmotné sedačky s opěradly
• s roštem pro nohy z hliníkového plechu
• výška pod střechou 2,00 m

Na přání sedák a opěradlo ze dřeva, 
za příplatek.

Zhotovujeme střídačky
na přání jako zde pro stadion 
pro ME 2008 v Klagenfurtu.

Střídačka „Šampion“

Střídačky je nutné zabezpečit 
kotvením proti sklopení!!!

i Vybavení 
viz strana 49    

Střídačky

Zvláštní přání na základě poptávky!

Provedení plně svařené  rozebíratelné
2,5 m široká, 4 sedačky 
+ integrovaný stolek uprostřed

Č. výr.: 0630

3,0 m široká – 6 sedaček Č. výr.: 0631 Č. výr.: 0639
4,0 m široká – 8 sedaček Č. výr.: 0632 Č. výr.: 0641
5,0 m široká – 10 sedaček Č. výr.: 0633
Zadní díl z průhledného akrylu/příplatek Č. výr.: 0636
Sedák a opěradlo ze dřeva Č. výr.: 0610
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Střídačka „Super“
• základní rám z hliníkových profilů
• s navařenými oky pro upevnění k podložce
• bočnice z nerozbitného, transparentního polykarbonátu,
 spodní část z AL palubek
• střecha a zadní stěna potažena Al plechem
• extrémně robustní
• umělohmotné sedačky s opěradly
• plně svařené, není nutná montáž
• výška pod střechou 2,00 m

Art.-Nr. 0611 3,0 m široká – 6 sedaček
Art.-Nr. 0612 4,0 m široká – 8 sedaček
Art.-Nr. 0617 5,0 m široká– 10 sedaček
Art.-Nr. 0610 sedák a opěradlo ze dřeva

Zvláštní přání na základě poptávky!

Zhotovujeme střídačky na přání
jako zde pro Mercedes - Benz 
arénu ve Stuttgartu.

Na přání sedák a opěradlo ze dřeva, 
za příplatek.

Střídačky je nutné zabezpečit
kotvením proti sklopení!!!

i Vybavení
viz strana 49    

Střídačky
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Vstupní tunel

Vstupní tunel segmentová konstrukce

7621

7637

Hliníková madla pro bezpečnou manipulaciVelké kladky v Al domečku zaručují dobré
odvalování

Na sebe navazující vedení mezi segmenty 
zaručuje velmi lehkou manipulaci při absolutní 
stabilitě

• segmenty jsou vzájemně zasunovací
• základní rám z hliníkových profi lů
• všechny plochy z nerozbitného, průhledného polykarbonátu
• rozměry a počet segmentů dle přání

Č. výr.: 7621 krabicový tvar
Č. výr.: 7637 obloukový tvar



53

Vstupní tunel

Vstupní tunel skládací

Hliníkový skládací systém
umožňuje jednoduché složení

Velké kladky
zaručují snadnou manipulaci

• lehce se skládá pomocí hliníkové konstrukce
• základní rám z tuhých hliníkových profilů
• potah z vodonepropustné PVC tkaniny, požáru odolný
• standardní výšky: 2 m; 2,20 m; 2,40 m - šířky 2 m; 2,40 m; 2,80 m; 3 m

Č. výr.: 7620 k dodání v různých barvách, možný reklamní potisk

i Individuálně uzpůsobené 
rozměry možné!



54

Záchytné systémy

nebo

* montážní sada pro napínací lanko:
2 napínáky, 2 lanková oka, 4 svorky, 
2 karabiny, 2 šrouby s okem, 2 profi lové matky, háčky

Záchytný systém jako kompletní sestava s příčníky
pro optimální stabilitu - nedochází k prověsu sítí
sestává ze sloupů v zemních pouzdrech, příčníků, 3 mm sítí a příslušenství 

–
8 kusů
5,71 m
7 kusů
42 m

1 sada

1473

8 kusů
–

5,71 m
7 kusů
42 m

1 sada

1475

40 x 5 m40 x 4 m 40 x 6 m

–
9 kusů
 5,0 m
8 kusů
42 m

1 sada

1474

11 kusů
–

 6 m
10 kusů

63 m
1 sada

1484

–
11 kusů

6 m
10 kusů

63 m
1 sada

1471

60 x 4 m 60 x 5 m 60 x 6 m

–
12 kusů
 5,45 m
11 kusů

63 m
1 sada

1472

10 kusů
–

5,55 m
9 kusů
53 m

1 sada

1478

–
10 kusů
5,55 m
9 kusů
53 m

1 sada

1480

50 x 4 m 50 x 5 m 50 x 6 m

–
11 kusů

5,0 m
10 kusů

53 m
1 sada

1482

se sloupy 80 x 80 mm 
se sloupy 120 x 100 mm
rozestupy v m
příčníky
napínací lanko
montážní příslušenství*
síť 3 mm, zelená
oko 12x12 cm  Č. výr.: 

např. délka x výška sítě**

spojky

šroub s okem a matka
v profi lu

karabina
oko lankanapínák

příčník

háček

** jiné rozměry na požádání

dolní uchycení sítě:

horní uchycení sítě:
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Záchytné systémy

Příčníky
• zvyšují stabilitu konstrukce
• zjednodušují montáž sítě
• není nutné horní lanko
• jednoduše se přišroubují
• s drážkou pro háčky sítě 
Č. výr.: 1469 

Při objednávce udejte rozestup 
nebo osovou vzdálenost
jednotlivých sloupů!

1469

Sítě pro záchytné systémy  
• z vysoko pevnostního PP
Č. výr.: síla materiálu         oko     barva        použití
N01421 2,3 mm          45 mm zelená individuální
N01422 2,3 mm        100 mm zelená individuální
N01434 2,3 mm        120 mm zelená individuální
N01423 3,0 mm          45 mm zelená individuální
N01424 3,0 mm        100 mm zelená individuální
N01439 3,0 mm        120 mm zelená individuální
N01425 4,0 mm          45 mm zelená individuální
N01426 4,0 mm        100 mm zelená individuální
N01429 4,0 mm        120 mm zelená individuální
N01427 1,8 mm                30 mm  černá golfová hřiště
N01428 1,8 mm                  25 mm černá golfová hřiště
N01432 2,3 mm        20 mm černá golfová hřiště
N01433 1,8 mm          20 mm bílá golfová hřiště

Příslušenství pro upevňování sítě
Č. výr.: 1430 (1) napínací lanko,
        ocelové, 4 mm 
Č. výr.: 1437 (2) svorka lanka
Č. výr.: 1435 (3) oko lanka
Č. výr.: 1438 (4) oko se závitem
Č. výr.: 1444 (5) matka pro oko se závitem
Č. výr.: 1436 (6) karabinka
Č. výr.: 1431 (7) napínák
Č. výr.: 0131 (8) UH háček sítě - žlutý
Č. výr.: 1440 (9) karabinka - háček pro síť

Konstrukce s příčníky a rohovými sloupy Konstrukce s napínacím lankem

Sloupy pro záchytný systém 
• mimořádně stabilní hliníkové profi ly
• barva přírodní hliník
• dodávka se zemními pouzdry, hloubka 500 mm

PROFIL 120 x 100 mm 
Č. výr.: 1450 3,00 m výška nad zemí
Č. výr.: 1451 3,50 m výška nad zemí
Č. výr.: 1452 4,00 m výška nad zemí
Č. výr.: 1453 4,50 m výška nad zemí
Č. výr.: 1454 5,00 m výška nad zemí
Č. výr.: 1455 5,50 m výška nad zemí
Č. výr.: 1456 6,00 m výška nad zemí
Č. výr.: 1457 6,50 m výška nad zemí
Č. výr.: 1458 7,00 m výška nad zemí

 Profi l

rohový sloup
• s druhou drážkou pro uchycení sítě
Č. výr.: 1420 jako příplatek

Šikmá vzpěra
• hliníková
• mezi dva sloupy nebo
 pro zabetonování
• doporučeno pro krajní
 a rohové sloupy
Č. výr.: 1460

Vstupní dveře
• z hliníku plně svařené
• pro montáž na jeden
 ze sloupů
Č. výr.: 1445

Sloupy lakované v rAL 
barvách 
Č. výr.: 1447 jako příplatek

Záchytný systém na míru ! Pro zvýšení stability doporučujeme dát příčníky
mezi všechny sloupy. to vylepšuje tuhost
a vzhled celé konstrukce. 

! Zvláštní přání na vyžádání
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Systém zábradlí „Standard“ 
• madlo a sloupky z velmi pevných/ legovaných hliníkových profi lů Ø 60  x 2,5 mm
• spojky s Al přesných odlitků - T a rohové kusy jsou převlečné  
• výška 1,10 m
• s madly, sloupky, T a rohovými kusy, koncovkami a potřebným množstvím nýtů a vrtáků

Rozestup sloupků 3,0 m Rozestup sloupků 2,5 m
Č. výr.: 1300 přírodní hliník Č. výr.:  1310 přírodní hliník
Č. výr.:  1301 eloxovaný hliník Č. výr.:  1311 eloxovaný hliník
Č. výr.:  1302 lakované Č. výr.:  1312 lakované
   Č. výr.:  1337 s výplní - kovová mříž 6/5/6 – pozinkovaná,
    vč. montážního materiálu 

t- kus s osazenými hranami
Č. výr.: 1303   

Madlo 
Č. výr.: 1327 přírodní Al Č. výr.: 1328 eloxované

Sloupek
Č. výr.: 1317 přírodní Al Č. výr.: 1318 eloxované

Systém zábradlí „Exklusiv“  
• hladké přechody bez hran díky vnitřním spojkám 
• zcela z hliníku, eloxovaného nebo lakovaného
• s madly, sloupky, T a rohovými kusy, koncovkami a příslušenstvím

Rozestup sloupků 3,0 m
Č. výr.: 1330 eloxovaný hliník Art.-Nr. 1331 lakované

Rozestup sloupků 2,5 m
Č. výr.:  1332 eloxovaný hliník Art.-Nr. 1333 lakované

Madlo
Č. výr.: 1328  
eloxované
Č. výr.:  1329  
lakované

rohový kus/koncovka 
Č. výr.:  1305  90°  vnitřní

rohový kus/koncovka
Č. výr.: 1304  90°

Zábradlí

Sloupek
• spojovací kus navařen 
Č. výr.: 1309  eloxované
Č. výr.: 1335  lakovaný

Jednotlivé součásti

Jednotlivé součásti
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Zábradlí

Kloubová spojka pro svažité plochy
• je možný jakýkoliv úhel
• hliníkový odlitek, přírodní hliník
• pohyblivý
Č. výr.: 1306

Doplňkové vybavení
Zemní pouzdro pro sloupek zábradlí
• zásuvná hloubka 33 cm

Č. výr.: 1319

Č. výr.: 0242 víčko

Zasouvací trubka pro vstup 
• 2,50 a 3,00 m rozestup sloupků
• včetně rukojeti
Č. výr.: 1325 přírodní hliník
Č. výr.: 1326 eloxovaný hliník

Článkový řetěz   
• ocelový, červenobílý
Č. výr.: 1307

rohová spojka 90°   
Č. výr.: 1320

Koncové víčko pro madlo (bez obr.)
Č. výr.: 1308 přírodní hliník 

Závěsné pole
• z hliníkového profilu Ø  60 x 2,5 mm
• jako průchod v zábradlí
• vyjímatelné
Č. výr.: 1321 3,00 m přírodní hliník
Č. výr.: 1322 2,50 m přírodní hliník
Č. výr.: 1323 3,00 m eloxovaný hliník
Č. výr.: 1324 2,50 m eloxovaný hliník

Systém zábradlí „Modular“
Jednotlivé segmenty k zabetonování, madlo a sloupky z velmi pevných/legovaných hliníkových profilů Ø 60  x 2,5 mm,
výška madla nad zemí 1,10 m, šířka modulu 2,00 m

Č. výr.: 1340 přírodní hliník Č. výr.: 1341 eloxovaný hliník Č. výr.: 1342 barevně lakováno

náhled
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reklamní panely  na stávající zábradlí

reklamní panely

reklamní panely
na zábradlí s madlem

Jednotlivé díly č. výr.: 1360
Č. výr.: 1361 UH desky 10mm bílé, 80 cm vysoké 
Č. výr.: 1352 montážní sada vč. madla

• pro libovolnou průběžnou montáž
• velmi robustní, s dlouhou životností
• z 10 mm nárazu a počasí odolných, fyziologicky neškodných UH desek, bílé
• nahoře a dole zasazené do profi lu a madla z hliníku
• včetně montážní sady z nerezu a hliníku, pro stávající zábradlí
• žádné opotřebení jednotlivých částí
• nehlučné díky speciálnímu uchycení
• nekonečná montáž v jakékoliv délce, výška ca 80 cm

Č. výr.: 1360

i Na přání i jiné barvy
a s potiskem

! Pokud nemáte
zábradlí
podívejte se na stránky 56 – 57   

!
tento systém se hodí také
pro hliníkové desky o tloušťce 2 mm
a sendvičové desky tloušťky 25 mm.
Ceny na dotaz



59

reklamní panely se sloupky

Integrované madlo
reklamní tabule

reklamní panely

reklamní panely na sloupcích a s madlem

Jednotlivé díly č. výr.: 1350

Č. výr.: 1362 UH desky 10mm bílé, 100 cm vysoké
Č. výr.: 1352 montážní sada vč. madla
Č. výr.: 1365 sloupek přírodní hliník, Ø 60 mm s víčkem

• pro libovolnou průběžnou montáž
• velmi robustní, s dlouhou životností
• z 10 mm nárazu a počasí odolných, fyziologicky neškodných UH desek, bílé
• nahoře a dole zasazené do profi lu a madla z hliníku
• sloupky z hliníkové trubky Ø  60 mm s UH víčky, 1,15 m nad zemí, rozteč 3 m
• včetně montážní sady z nerezu
• žádné opotřebení jednotlivých částí
• nehlučné díky speciálnímu uchycení
• nekonečná montáž v jakékoliv délce, výška ca 100 cm

Č. výr.: 1350

i Na přání barevné a
s reklamním popisem

!
tento systém se hodí také
pro hliníkové desky o tloušťce 2 mm
a sendvičové desky tloušťky 25 mm.
Ceny na dotaz 
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rohové praporky, lajnování hracích ploch

Lajnovačka Linoroll 2
Ručně vedená lajnovačka s osvědčeným a robustním válečkovým systémem.
Lajnovací barva je přenášena systémem válečků na trávník.
• díky vyvážení velmi dobrý přenos barvy na podklad
• možnost doplňkové výměny přenášecího a lajnovacího kola dle potřeby šíře lajny

(50mm, 70mm, 100mm, 120mm)

technická data
• nastavitelná výška řídítek: 920 mm a 1030 mm
• nastavitelný kartáč pro regulaci množství nabírané barvy
• objem nádrže: 12 l
• pojezdová kola se vzdušnicemi 
• váha: 20 kg
• šířka lajny: 100 mm, č. výr.: 3595751
• šířka lajny: 120 mm, č. výr.: 3595752

Lajnovačka pro suché lajnování Speciál 
• robustní a spolehlivá konstrukce
• celokovová, obsah zásobníku 50 l
• adaptér pro lajnování kružnic
• přesné lajnování díky 4 vzduchovým kolům 260 x 85 mm
• pohodlné vedení díky nastavitelnému madlu
• zaměřovač
• odolné lakování, drobné díly zinkované
• rozměr ca 970 x 530 x 650 mm, hmotnost: ca 28 kg
Č. výr.: 1580 s vibračním sítkem
Č. výr.: 1585  s nastavitelným vibračním sítkem, tzn. lajny lze sypat slabě  nebo silně

rohový
praporek
kloubový 
„Flexibel“
• fl ex-pružinová mechanika
 (sklopný kloub) ve žluté

refl exní barvě
• žerď z měkkého plastu,
 Ø 40 mm, 1 600 mm dlouhá, 

signální žlutá
• zemní pouzdro a žlutý

praporek
Č. výr.: 0167

rohový praporek 
„Standard“
• UH - trubka a praporek ve žluté barvě
• Al zemní pouzdro s víčkem
Č. výr.: 0160

Zemní pouzdro
s víčkem
•  pouzdro
  hliníkové
•  víčko z UH
Č. výr.: 0161

Žerď praporku
• materiál: umělá hmota
•  Ø 50 mm
•  barva žlutá
Č. výr.: 0165

Praporek 
pro žerď 50 mm
•  žlutý
Č. výr.: 0166

Zemní pouzdro speciál
• hliníkové
• víčko pro potažení
 umělým povrchem
• víčko nelze ztratit, ukládá
 se na řetízku do pouzdra
Č. výr.: 0162

talířová noha
pro volné sta- 
vění rohových 
praporků
Č. výr.: 0164
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Lajnování hracích ploch

Lajnovací značky PLIFIX
• cenově dostupný pomocný systém pro lajnování bez vyměřování a bez pomocníka
• lajny jsou provedeny v rekordním čase
• do plochy se zatluče implantát s umělým trávníkem
• rozměry hrací plochy jsou trvale dané, zdlouhavé vyměřování před novým lajnováním odpadá
• je možné vytvářet kresby v ploše (např. loga)

Č. výr.: 1571 bílé, 25 kusů pro 1 hřiště
        další barvy je možné objednat!

GoldLine 
superkoncentrát k okamžitému použití

Úsporná lajnovací barva pro moderní lajnování sportovních 
ploch. Připravena ihned k použití, barva se neředí vodou.

technická data
Barva:  do 4 týdnů s vynikající přilnavostí
Vydatnost:  vysoce vydatná! kanystr stačí až na 3 lajnování
    2x první lajnování, 3x následné lajnování
Ředění:  barva se nemíchá
Životní prostředí: neobsahuje škodlivé látky a je absolutně  

   neškodná pro trávu
Balení:  5 l kanystr PE-HD - 6,2 kg, uzavíratelná nádoba
Č. výr. 3599 090

PErLWEISS 
koncentrát

Vysoce krycí brilantně bílá barva se speciálními bílými
pigmenty pro kontrastní a dlouhodobé lajnování trávníků
a mlatových ploch.

technická data
Barva:  do 4 týdnů
Vydatnost:  vydatnost pro 3-4 lajnování
Ředění:  první lajnování 1:3,

   následné lajnování 1:4 až 1:6
Životní prostředí: neobsahuje škodlivé látky
Balení:  15 kg
Č. výr. 3599 070

Lajnovací koncentráty extra bílé lajnovací
koncentráty pro trávníkové plochy
Bez rozdílu na systém lajnování a typ lajnovačky Vám doporučujeme používat speciální lajnovací 
barvy. Jsou ekologické, mají nižší spotřebu při vyšším barevném kontrastu a je s nimi jednodušší 
práce. Takové barvy jsou vyrobeny na bázi speciálních pigmentů. Tyto pigmenty nedělají „žmolky“ 
jako latexové barvy, proto je s nimi příjemnější práce. Barva vykazuje velice dobrou přilnavost a 
odolnost proti vodě, čímž odpadá zdlouhavé přelajnování při intenzivním využivání nebo dešti.

Bez rozdílu na systém lajnování a typ lajnovačky Vám doporučujeme používat speciální lajnovací 

práce. Takové barvy jsou vyrobeny na bázi speciálních pigmentů. Tyto pigmenty nedělají „žmolky“ 

Lajnovačka LinoGold
Robustní stroj prvotřídní kvality pro ostré, přesné a úsporné lajny na hřišti.
Nový systém lajnování s barvou GoldLine, super koncentrát od fi rmy Eurogreen.
Tento systém vám dává možnost začít lajnovat okamžitě po připojení nádoby se super
koncentrátem GoldLine. Žádné další samostatné míchání barvy s vodou!

technická data
• výběr sytosti lajny ve třech intenzitách: základní, střední, top
• pomocí ruční páky je možné použít lajnovací kotouče
• nastavitelná šířka lajny
• pojezdová kola s ložisky pro dobrou stabilitu 
• krytý úložný prostor pro motor, baterii a příslušenství
• příslušenství: kolík a lano pro středový kruh, nabíječka, tryska základní,

střední a horní pro požadovaný výsledek značení
• hmotnost: 30 kg
č. výr.: 3595900
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tréninkové pomůcky

Šibenice s kyvadlem
(trénink hlaviček)
•  účinná tréninková pomůcka
•  hliníkové profi ly 80 x 80 mm
•  výška 4,5 m
•  extrémně robustní a bezpečná

Č. výr.: 0510 1-ramenná, výložník 1,65 m
            vedení lanka viditelné
Č. výr.: 0511 jako 0510 neviditelné vedení lanka  
        uzamykatelná skříňka navíječe lanka
Č. výr.: 0520 2-ramenná, výložníky 2,5 m
            vedení lanka viditelné
Č. výr.: 0521 jako 0520 neviditelné vedení lanka  
        uzamykatelná skříňka navíječe lanka

Standardní zemní pouzdro
• hliníkové, zásuvná hloubka 500 mm
Č. výr.: 0227  pro profi l 80 x 80 mm
Č. výr.: 0236  příslušné víčko

Pojízdná základna
• umožňuje variabilní nasazení celé
 šibenice
• musí se plnit pískem jako protizávaží 
Č. výr.: 0512 

Oliva (navíječ a lanko)
pro jednoramenné kyvadlo
Č. výr.: 0228

Míčové kyvadlo
• s lankem
Č. výr.: 0525  

Oliva (navíječ a lanko)
pro dvojramenné kyvadlo
Č. výr.: 0228 objednat 2 kusy

Speciální zemní pouzdro  
• hliníkové, víčko pro potah umělým povrchem
• víčko pevně spojeno s pouzdrem a je v době
 mimo používání uschováno uvnitř pouzdra
• zásuvná hloubka 500 mm
Č. výr.: 0229 pro profi l 80 x 80 mm

Doplňkové vybavení

Základní vybavení

pohled 

dovnitř
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tréninkové pomůcky

Full of Holes
• kompletně z hliníkových profilů
• 2,6 m dlouhý, 1,1 m vysoký s různě
  velkými otvory
• dodávka včetně opěrky
• ideální pro sportovní soutěže a trénink
• s návodem pro užívání
Art.-Nr. 0500 

Branková stěna
• volně stojící
• 2 terčové kruhové otvory  Ø 550 mm
• 2700 x 1830 mm, 2 kusy pro transport
• základní rám z hliníku
• povětrnosti odolné desky s cílovými
 otvory
• bíle potažené ( vhodné jako nosič
 reklamy)
• sklápěcí ramena a opěrky
• se sítí za cílovými otvory
Č. výr.: 0505

Převlečné závaží
pro lepší zabezpečení stability 
• hmotnost ca 18 kg
Č. výr.: 0506

Upozornění:
• jsou potřebné 2 ks

Kotvení speciál
pro hřiště s pevným povrchem 
• ocelová hmoždinka pro zabetonování,
 s vnitřním závitem, šroub M 16 a podložka
 z nerezové oceli. Pro přišroubování
 pomocí navařených ok.
Č. výr.: 0146 Upozornění: jsou potřebné 2 ks

Kotvení branky pro měkké povrchy
např. přírodní trávník
• 2 velké spirálové kotvy 
Č. výr.: 0107

Doplňkové vybaveníZákladní vybavení
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Čtvercový profi l pro tyče 80 x 80 mm 

Č. výr.:  0234 350 mm zásuvná hloubka    
Č. výr.:  0227 500 mm zásuvná hloubka   

Čtvercový profi l pro tyče 40 x 40 mm

Č. výr.:  1201 350 mm zásuvná hloubka  víčko  č. výr.: 1202
Kulatý profi l pro tyče

Č. výr.:  0161 Ø 50 mm, 250 mm zásuvná hloubka s víčkem
Č. výr.:  1319 Ø 60 mm, 330 mm zásuvná hloubka      
Č. výr.:  0241 Ø 60 mm, 350 mm zásuvná hloubka,  víčko  č. výr.: 0242
Č. výr.:  0239 Ø 83 mm, 350 mm zásuvná hloubka,  víčko  č. výr.: 1112 

Adaptér pro prodloužení tyče:
Zemní pouzdro 350 mm zásuvná hloubka s adaptérem, hliník

Č. výr.: 0265 pro tyče 120 x 100 mm, s víčkem
Č. výr.: 0437 pro tyče 890 x 80 mm

Oválný profi l z hliníku pro brankové tyče 120 x 100 mm 
Č. výr.: 0235 350 mm zásuvná hloubka     
Č. výr.: 0137 400 mm zásuvná hloubka     
Č. výr.: 0168 500 mm zásuvná hloubka    
Č. výr.: 0293 800 mm zásuvná hloubka   víčko č. výr.: 0135

víčko č. výr.: 0236

Zemní pouzdra Speciál
pro potah umělým povrchem nebo umělým trávníkem, víčko pevně spojeno s pouzdrem 
• víčko je v době mimo používání uschováno uvnitř pouzdra

Čtvercový profi l hliník - pro tyče 80 x 80 mm 

Č. výr.: 0270 350 mm zásuvná hloubka

Č. výr.: 0159 jako předchozí, ale uzamykatelná

Č. výr.: 0229 500 mm zásuvná hloubka

Oválný profi l hliník - pro tyče 120 x 100 mm 

Č. výr.: 0271 350 mm zásuvná hloubka     

Č. výr.: 0136 400 mm zásuvná hloubka      

Č. výr.: 0153 jako předchozí, ale uzamykatelná

Kulatý profi l hliník - pro tyče

Č. výr.: 0162 Ø 50 mm, 250 mm zásuvná hloubka
  víčko se ukládá po straně dovnitř

Zemní pouzdra Standard

pohled 

dovnitř

pohled 

dovnitř

Zemní pouzdra



65

Příslušenství, náhradní díly

Helo-terč pro trénink přesnosti
• hliníkový
• jednoduše se zavěšuje do pravého 

nebo levého rohu branky
Č. výr.: 0501

• síť se zavěšuje 
Č. výr.: 0134

rameno sítě pro branky s integro-
vanými háčky - nebo SimplyFix 
uchycením - pro dovybavení
• z hliníku pro jeden pár branek jsou 

potřeba 4 kusy
Č. výr.: 0099

 0132

0134

Háček a matka 
pro rozložitelné branky 
• z nerezové oceli
• alternativně lze použít i č. výr.: 

0134
Č. výr.: 0133 

Č. výr.: 0131

pro plně svařené branky a sloupy
záchytného systému
• těžko zcizitelné: odstranitelné pouze
 s nářadím
• krajové lanko branky leží kompletně
 v profi lové drážce
Č. výr.: 0132

pro mini branky č. výr.: 0185 a 0186 
Č. výr.: 9185

rameno sítě - doplňková sada
pro fotbalové branky
• rameno, vzpěra a spojovací materiál
Č. výr.: 0119 pro výr. č. 0112 
Č. výr.: 0275 pro výr. č. 0220, 0240
pro jeden pár branek jsou potřeba
4 ramena - 2 pravá a 2 levá, lze použít
i pro jiné systémy branek

Umělohmotné háčky
• z nezničitelné UH, odolné UV záření

Brankový transportér
•  hliníkový
• s velkými, širokými koly
 pro našroubování
 na postranice zemního rámu
Č. výr.: 0190

Při objednání udejte rozměr profilu 
zemního rámu!

Přípravek na vyzvedávání branek 
z hliníku, 2-dílný
Č. výr.: 0285  pro všechny výrobky
     s tyčemi 80 x 80 mm
Č. výr.: 0122  pro všechny výrobky
     s tyčemi dle ČSN EN 748  
     (120 x 100 mm) 

 0285

 0122

transportní kolečka
• velká, široká kola zaručují snadný
   transport i při měkkém povrchu

Příčný pojezd
Č. výr.: 0148 sada pro dovybavení  

Podélný pojezd
Č. výr.: 0192 sada pro dovybavení  
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Návrh vybavení
pro jedno fotbalové hřiště

2 branky pro stadiony 7,32 x 2,44 m
se zemním rámem a sítěmi
viz stránka 8 - 9

2 a 4 juniorské safety branky
5 x 2 m se sítí
viz stránka 5

2 střídačky
viz stránky 48 - 51

4 až 6 rohových praporků
viz stránka 60

1

2

6

3

3

4

4

4

1

2

2
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1 safety mobilní branka 
7,32 x 2,44 m se sítí
viz stránka 6

2 záchytné systémy 
viz stránka 54

1 šibenice s kyvadlem
(trénink hlaviček)
viz stránky 48 - 51

1 lajnovačka
pro tekuté barvy
viz stránka 60

5

5

6

6

7

7
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Máte dotazy?
Kontaktujte nás!

Rádi s vámi zkonzultujeme
optimální řešení vašich individuálních potřeb.

info@eurogreen.cz
www.eurogreen.cz

Tel.: +420 412 379 115
Fax: +420 413 030 999

the sports factory

Lehká atletika

Vyžádejte si naše aktuální katalogy.

Míčové hry 2 - házená,
volejbal, basketbal a další 
druhy míčových her

Green Court
hřiště
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Inovativní sportovní vybavení
od    do ČR a SR dodává

Made in Germany

Fotbal
Nářadí a vybavení

1Míčové hry

www.helo-sports.com www.eurogreen.cz

EUrOGrEEN
EUROGREEN CZ s.r.o.
Náměstí Jiřího 2
407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Míčové hry 

Nářadí & vybavení

Nářadí & vybavení

Lehká atletika

Sport, hry a zábava

Hřiště
s budoucností

Házená | Volejbal | Basketbal
a další míčové hry


