Nabídka
na provedení pryžového sportovního povrchu pro vnější
víceúčelové sportoviště

Předkladatel :
SPORT CLUB s.r.o. s.r.o.
Bahno 99
739 11 Frýdlant n.O.
IČO : 28645431
DIČ : CZ26845431

Zadavatel :

Vyhotovil : Marek Macharáček , tel : 558 676 077
mobil : 603 189 558
e-mail : marek.macharacek@sportclub.cz

1.

Všeobecné informace o firmě SPORT CLUB s.r.o.

Firma SPORT CLUB s.r.o. se zabývá dodávkou a realizací výrobků z kaučukové směsi na bázi gumového
granulátu , materiály ze 100% recyklované pryže a sportovní podlahoviny z PVC.
Výrobky jsou atestovány hlavním hygienikem ČR .
Společnost je zapsána u Krajského obchodního soudu Brno

2 . Předmět nabídky
Předmětem nabídky je provedení pryžového víceúčelového sportovního povrchu o ploše ….. m2 .

3 . Podklady pro nabídku
Tato nabídka je vypracovaná na základě požadavku
4 . Sportovně technická charakteristika návrhu
Sportovní povrch navrhujeme realizovat :
A. Víceúčelové desky na bázi gumového granulátu tloušťky 15mm barva černá.
B. Víceúčelové desky na bázi gumového granulátu tloušťky 15mm barva červená, zelená.
Sportovní povrch je nutno pokládat na kvalitní rovinný podklad ( beton , asfalt ). Maximální výškový rozdíl
podkladní plochy je 4mm na 4 m běžné.
5 . Sportovně technické vlastnosti
Sportovní povrch je klasickou bodově pružnou podlahou pro venkovní využití.Sestává se z pružné granulátové
desky , kterou tvoří porézní materiál z gumového granulátu pojený polyuretanem, odolný UV záření.
Použitý materiál pružné granulátové desky dosahuje značnou povrchovou pevnost a zároveň 100%
vodopropustnost.
6 . Sportovní hledisko
Sportovní povrch je ze sportovního hlediska hodnocen vesměs kladně všemi dotázanými uživateli. Důležité je,
že uživatelé vyzdvihují i příznivý dopad pohybu dětí na tomto sportovním povrchu znatelným úbytkem úrazů a
zranění. Kladné je i hodnocení z hlediska ortopedů.
Mezi další nesporné výhody povrchu je dlouhodobé zachovávání stejné kvality a hygienická nezávadnost.
7 . Užitné a sportovní vlastnosti
Z hlediska užitných vlastností sportovní povrch plně odpovídá svojí kvalitou a vlastnostmi použitých materiálů
požadavkům na pružnou sportovní podlahu vysokého standartu . Je snadno udržovatelná a bezprašná.
Povrch lze kdykoliv barevně upravit polyuretanovou krycí barvou.
8 . Hygienická nezávadnost
Je doložena rozhodnutím hlavního hygienika ČR ze dne 10.6.1996, Č. j. HEM - 3214 - 28.5. - 7963/96 .
9 . Technické parametry
Dle stavebně technického osvědčení STO – AO 224 – 163/98, ITC Zlín
a prohlášení o shodě dle rozhodnutí č. 08 – U – 031 , ITC Zlín
Rozměrová stálost
Trvalá deformace
Odolnost vůči chemikáliím
Odolnost vůči oděru
Světlostálost
Stupeň hořlavosti
Elektrický odpor
Protiskluznost

EN 434
EN 433
EN 423
DIN 51963
ISO 105B02
DIN 4102
DIN 51953
ČSN 74 4507

0,2-0,5 %
15-22 %
beze změn
třída 2
stupeň 5-6
třída B2
1010 Ohm
0,55

10 . Zvláštní ujednání
Základní požadavky na stavební připravenost před montáží sportovního povrchu :
povrch podkladu musí být suchý (max. 4% vlhkosti ), hutný a nesmí sprašovat
všechny práce HSV i PSV je nutno ukončit před realizací pokládky povrchu
max. výškový rozdíl podkladní plochy je 4 mm na 4 m běžné

11 . Záruka
Záruka na materiál a provedené práce zhotovitelem je poskytnuta na 60 měsíců.
Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené jinou než sportovní činností, mechanickým poškozením a nebo
neúměrným pohybem podkladu sportovního povrchu.
Záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení úměrné sportovním povrchům tohoto typu.

12 . Reference
volejbalové hřiště - Zvláštní škola - ul. Sekaninova, Brno
fitness centrum – Kounicovy koleje, Brno
Mc Donald - Plzeň, Bratislava
házenkářské hřiště - Sokolnice
volejbalové hřiště - Gymnázium Šlapanice
fitness centrum - Jindřichův Hradec ( GRABOFLEX )
fitness centrum – SQUASH, Nové Město na Moravě
víceúčelové hřiště – Vacenovice
koloběžková dráha – Brno, park Lužánky
vojenská akademie – Praha ,Ruzyně ( GRABOFLEX )
policejní akademie – Brno, Bohunice ( GRABOFLEX )
protihluková podložka – ZUŠ, Velké Meziříčí

