Stale rosnąca popularność sportów uprawianych na boiskach plażowych, niestety nie
idzie w parze z liczbą profesjonalnych boisk tego typu gwarantujących łatwe, przyjemne
i bezpieczne użytkowanie.
Najpopularniejszymi dyscyplinami plażowymi są oczywiście siatkówka oraz piłka nożna,
jednak coraz bardziej na popularności zyskuje badminton, piłka ręczna, tenis czy boule.
Oferujemy Państwu możliwość budowy pełnowymiarowego boiska plażowego. W naszej
ofercie dostępne są także:
sprzęt sportowy
pełne wyposażenie
organizacja eventów i zawodów
Naszym celem jest popularyzacja sportów plażowych i stworzenie jak najlepszych
warunków do ich uprawiania.

T rwałość i bezpieczeństwo
System SGS

- wypełnieniem obrzeża pozostaje ten sam piasek, który użyty jest jako
nawierzchnia boiska. Obrzeże nie jest tak twarde
jak betonowe czy poliuretanowe krawężniki.
Warstwa mineralna nadaje obrzeżom SGS
niepowtarzalną miękkość przy zachowaniu
pełnej wytrzymałości. Kształty są obłe i przyjazne
dla gracza. Brak jakichkolwiek ostrych krawędzi czy twardych elementów gwarantuje
maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom boiska. Technologia ta charakteryzuje się
zastosowaniem wysokiej jakości materiału okryciowego PCV odpornego na działanie
promieni UV, na zmienne warunki atmosferyczne oraz rozdarcia, dzięki czemu możemy
zaproponować Państwu dwuletnią gwarancję. Istnieje możliwość brandingu obrzeży.

Komfort
Piasek użyty, jako nawierzchnia boiska to piasek sortowany frakcji 1-3 mm. Odpowiednia
frakcja zapewnia wygodę i komfort użytkowania. Piach taki nie przywiera nadmiernie do
skóry zawodników, jednocześnie suchy nie powoduje dużego pylenia. Warstwa piasku
odwodniona przy użyciu drenaży.

Jakość
Pracujemy tylko na atestowanych i opatrzonych znakami CE produktach używanych w
krajowych i międzynarodowych rozgrywkach. Słupki i siatki wykonane są z materiałów
odpornych na zmienne warunki atmosferyczne i spełniają normy FIVB - najwyższej klasy
rozgrywek na świecie.

S pecyfikacja techniczna

Boisko do plażowej piłki nożnej

Wymiary:
Wymiary całkowite boiska:
Szerokość: 28 - 30 m
Długość:
37 - 39 m

Możliwości:
Siatkówka:
16 x 8 m
Piłka ręczna:
27 x 12 m
Badminton:
13,4 x 6,1 m
Tenis plażowy:
16 x 8 m
Boule:		26,5 x 4,5 m

Wymiary pola gry:
Szerokość:
Długość:

26 - 28 m
35 - 37 m

Warstwa piachu:
Wysokość:
		
		

30 cm (boisko rekreacyjne)
50 cm (boisko profesjonalne)

S pecyfikacja techniczna

Boisko do siatkówki plażowej

Wymiary:
Wymiary całkowite boiska:
Szerokość: 14 - 20 m
Długość:
22 - 28 m

Możliwości:
Piłka ręczna:
27 x 12 m
Badminton:
13,4 x 6,1 m
Tenis plażowy:
16 x 8 m
Boule:		26,5 x 4,5 m

Wymiary pola gry:
Szerokość:
Długość:

8m
16 m

Warstwa piachu:
Wysokość:
		
		

30 cm (boisko rekreacyjne)
50 cm (boisko profesjonalne)

W yposażenie
Linie boisk
Profesjonalne linie boiska z możliwością regulacji długości.
Linie spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
Wykonane z taśmy polipropylenowej.

Słupki
Profil aluminiowy lub stalowy.
Mocowane w tulejach.
Płynna regulacja wysokości siatki.
Wielofunkcyjne: siatkówka, badminton.

Piłki
Dostosowane do gry profesjonalnej, jak i amatorskiej.

Siatki
Dostosowane do różnych dyscyplin sportowych.

Osłony
Zapewniające bezpieczeństwo gry.

Stanowiska sędziowskie
Trzy punkty mocowania do słupka.
Posiada regulację wysokości podestu.

Bramki
Profil aluminiowy lub stalowy.
W komplecie tuleje z krzyżakiem do mocowania w piasku.

Siatki i piłkochwyty
Elementy boiska gwarantujące bezpieczeństwo oraz
wygodę użytkowników boiska. Siatki najwyższej jakości
odporne na warunki atmosferyczne i dostosowane
rozmiarem do indywidualnych potrzeb obiektu.

Możliwość
zamieszczenia reklamy
na każdym elemencie
boiska, jak i poza nim.

O bsługa i wynajem
Zapewniamy kompleksową obsługę boisk
Personel do obsługi

Odpowiednie zaplecze

Doskonale przeszkoleni pracownicy
zapewniają profesjonalną obsługę.

Przechowalnia i wypożyczalnia sprzętu
sportowego, trybuny, stoliki, ławki.

Stała konserwację boisk

Organizacja imprez
towarzyszących

Zarządzamy boiskiem zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa.

Ochrona obiektu

Krótkoterminowy wynajem boiska (dzierżawa)
Krótkoterminowy wynajem boiska wraz z osprzętem i wyposażeniem to alternatywa
dla lokalizacji, których specyfika nie pozwala na wybudowanie boiska trwale
wkomponowanego w otoczeniu.
W ramach wynajmu oferujemy montaż, obsługę oraz demontaż obiektu i przywrócenie
placu do stanu pierwotnego.

Prowadząc boiska przejmujemy odpowiedzialność za
zaistniałe wypadki i powstałe szkody.

R ealizacja imprez sportowych
Na przestrzeni lat zdobyliśmy duże doświadczenie w
planowaniu i prowadzeniu imprez sportowych.
Współpracujemy z zawodowymi sportowcami, sędziami
oraz konferansjerami posiadającymi uprawnienia do
komentowania widowisk sportowych.
Możliwości organizacji imprez sportowych są ogromne i
za każdym razem uzależnione tylko od Państwa potrzeb,
oczekiwań i budżetu.
Zapewniamy szybką i sprawną usługę zarówno montażu
jak i demontażu boiska. Możliwa jest realizacja cyklu
imprez w reprezentacyjnym punktcie miasta m.in.: turniej
dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych, nauka gry.

Jesteśmy w stanie
wybudować boisko w
każdym miejscu i na
każdym podłożu.

Z akres prac oraz szacunkowy
kosztorys budowy boiska
Mini

Mini+

Midi

Midi+

Wymiary

14 x 22 m

14x 22 m

22 x 30 m

22 x 30 m

Dostawa i montaż
osprzętu boiska
(słupki, siatka, linie)

1 komplet

1 komplet

2 komplety

2 komplety

brak

80 m.b.

brak

112 m.b.

Piłkochwyt

Zakres prac

Parametry obrzeża

•
•
•
•
•
•
•

przygotowanie podłoża
rozłożenie materiału izolującego podłoże boiska od gruntu
wykonanie drenaży odwadniających
transport piasku frakcji 1-3 mm
prace koparką / minikoparką
rozłożenie warstwy piasku frakcji 1-3, warstwa min. 30 cm
wykonanie obrzeży całego boiska z dwóch warstw worków
polipropylenowych zabezpieczonych trwałą tkaniną PCV w
systemie SGS

•
•
•
•
•
•
•

materiał PVC, tkanina 100% PES, 1100 dtex
gramatura 650 g/m2, ISO 2286-2
wykończenie: lakier akrylowy
wytrzymałość na temperatury: -30oC / +70oC
wytrzymałość na rozrywanie: ISO 1421
wytrzymałość na rozdzieranie: DIN 53 363
oczkowana

Czas budowy

2-6 dni

2 dni fundament
7 dni związanie
2-6 dni

Cena zł netto*

46 200

74 300

3-7 dni

2 dni fundament
7 dni związanie
3-7 dni

67 900

107 200

* Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art. 66 par.1 KC.

Zachęcam do zapoznania się z portfolio naszych realizacji pod adresem
www.budowaboisk.pl
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

biuro@budowaboisk.pl
+48 607 689 900

Piruet sp. z o.o.
05-825 Szczęsne
ul. Zięby 52

Produkcja - wynajem
wyposażenie
lodowisk

693 866 780
biuro@piruet.pl

