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MOBILNÍ BADMINTONOVÝ KURT – SC BADMINTON 
 
 
O MOBILNÍCH BADMINTONOVÝCH HŘIŠTÍCH 
· ideální příležitost pro víceúčelové sportovní haly 
· na jeden tenisový kurt až pět badmintonových hřišť 
· snadná a rychlá instalace v jakékoli sportovní hale 
· dokonalá přilnavost k podlaze 
· díky vysoké pružnosti povrchu, se snižuje zatížení pohybového aparátu 
· certifikace pro mezinárodní soutěže 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
· PVC materiál stabilizovaný sítí ze skelných vláken, proti-skluzná povrchová úprava 
· rozměry: 15m x 6.68m 
· hmotnost: 360kg 
· tloušťka: 3.7mm 
· modrý povrch se žlutými lajnami 
· alternativou může být zelený povrch nebo bílé lajny 
· hořlavost materiálu: B1/Q1, M3 
· skladování: na nosných papírových rourách 

 
VERZE 1 – Jednodílné Badmintonové Hriště 
Badmintonové hřiště je tvořeno z jedné části. 
Rozměry: 1 role (15m x 6.68), materiál je nabalen na nosné papírové rouře o průměru 45cm a délce 7m. 
Tuto verzi doporučujeme pro sportovní zařízení, kde je potřeba v krátkém časovém úseku měnit 
sportovní prostředí. 

 
VERZE 2 – Dvoudílné Badmintonové Hřiště 
Badmintonové hřiště je tvořeno ze dvou částí, které jsou při instalaci spojeny dohromady speciální 
lepící páskou. 
Rozměry: 2x1 role (15m x 3.34m), nabaleno na nosných papírových rourách o průměru 45cm a délce 
3.5m 
Tuto verzi doporučujeme pro sportovní zařízení, kde se badmintonová hřiště využívají jen 
občasně (samostatné utkání) a jinak jsou hřiště skladována. 

 
REFERENCE 
· přes 1000 badmintonových hřišť prodaných do celého světa 
· mistrovství světa družstev mužů i žen (Thomas Cup, Uber Cup) 
· evropské badmintonové poháry 
· turnaje světového Grand Prix 
· panamerické hry 
· komerční sportovní centra (v ČR např: Praha, Kralupy nad Vlt., Brno, Karviná, Opava, Olomouc,…) 

 
ZÁRUKA 
· 3 roky na stálost kvality 
· záruka se nevztahuje na mechanická poškození a na poškození vzniklá využíváním badmintonových 
hřišť pro jiné účely 


