Piłkochwyty na sale gimnastyczną
Cena brutto za m²: 9,21 zł

Kup na fulo.pl

Siatka sportowa - piłkochwyty
Piłkochwyt może służyć jako zabezpieczenie na ściany nie tylko w salach gimnastycznych, ale i halach
sportowych czy innych obiektach. Rozmiary oczek 10 x 10 cm i grubości siatki 4 mm to idealne rozwiązanie na
zabezpieczenie ścian przed lecącą z dużą prędkością piłką. Polipropylen jako materiał bardzo wytrzymały i
elastyczny idealnie sprawdzi się przy ochronie boisk na salach gimnastycznych, ale także na zewnętrznych
orlikach, gdzie ze względu na odporność na czynniki środowiska i zmieniającą się temperaturę posłuży na wiele
lat.
Piłkochwyty na hale sportowe

Sportowe siatki na piłkochwyty
Jeśli chcemy by zabezpieczenia były trwałe i użytkowane w nienaruszonym stanie przez wiele lat trzeba wybrać
solidny materiał z jakiego będą wykonane. Jeśli chodzi o piłkochwyty idealnym rozwiązaniem będzie
zastosowanie polipropylenu, który jest niezwykle trwały i pomimo swojej lekkości odporny na wszelkie
uszkodzenia mechaniczne i usterki, które mogą się wydarzyć podczas rozgrywanych spotkań czy zajęć

wychowania fizycznego w szkole.

Bezpieczne obiekty sportowe - Piłkochwyty PP
Piłkochwyty zabezpieczą boiska do gry w piłkę siatkową, nożną, piłkę ręczna czy koszykówkę, gdzie piłka z dużą
prędkością uderzona o ścianę mogłaby zranić któregoś z uczestników zabawy. Znajdzie zastosowanie także w
ochronie kortu do gry w tenisa czy innego obszaru przeznaczonego do gry i zabawy dzieci i młodzieży na salach
gimnastycznych. Polipropylen ze względu na odporność na promieniowanie słoneczne i zmieniające się
temperatury z powodzeniem znajdzie zastosowanie jako materiał do wykonania piłkochwytów montowanych na
boiskach znajdujących się na zewnątrz.

Korzystna cena siatki sznurkowej na metry
Nasza firma sprzedaje wysokiej klasy siatki zabezpieczające na metry kwadratowe, starając się sprostać nawet
najbardziej zaawansowanym zamówieniom. Najlepsza jakość, wysokogatunkowe tworzywo sztuczne i
niezawodność, taka jest nasza siatka ochronna. Cena siatki na metry kwadratowe jest konkurencyjna, biorąc pod
uwagę użytą technologię oraz materiały. Ceny siatek o innej wielkości oczek oraz grubości sznurka dostępne w
cenniku na naszej stronie internetowej.

Siatka zabezpieczająca pod wymiar na piłkochwyty
Produkujemy siatki ochronne na wymiar podany przez klienta. Możemy wykonać piłkochwyty niemal w każdym
wymiarze, według zapotrzebowania. Rozmiar oczka jest optymalny do sali gimnastycznych oraz boisk szkolnych.
Siatki osłonowe doskonale się sprawdzają wewnątrz, jak i na zewnątrz. Siatki sznurkowe z polipropylenu są
znakomitej jakości, wykonane metodą bezwęzłową, która nadaje siatce dodatkowej wytrzymałości. Siatki
zabezpieczające można również zakupić na metry.
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