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Minden sportágra

megfelelően alakítható pálya

A létesítményed hordozható felülete nem azt jelenti, hogy egy színes vonalakból álló kavalkádnak kell lennie. A nemzetközileg elfogadott SportCourt rendszer engedélyezi neked,
hogy minden egyes alkalommal átalakítsd a pályát amikor használod. Ugyan az a talaj használható kosárlabda pályaként az egyik héten, futsal pályaként a következőn, vagy röplabda,
kézilabda vagy esetleg tollaslabda pályaként, amikor ilyen sportágaknak ad otthont a pálya.
Könnyi felállítás, garantált biztonság, ISO minőségbiztosítási rendszer és a sportágnak megfelelő nemzetközi szövetségek által elfogadott.
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Basketball
19x32M = 608M2

Az átalakítható pálya

256M2

Futsal
24x44M = 1056M2

Handball
24x44M = 1056M2

A SportCourt 1994 óta tagja a FIBA-nak azóta együttműködésükkel segítik a kosárlabda
sport folyamatos fejlődését.

800M2

Badminton
15x42M = 630M2

®

Volleyball
24x34M = 646M2

Independently
Certified by
ISP Germany

SLOVAKIA

U N I T E D S TAT E S

Contact Us
Now
for information
about how we
can help you with your
indoor court needs.

+1.801.972.0260
www.connorsportcourt.com/globalmarket
info@sportcourt.com
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V I L ÁG V E Z E TŐ :
1974 óta a Sport Court
több mint 100.000 megbízást teljesített világszerte
a hálózatunk segítségével
több mint 220 független
terjesztő által. Folyamatosan megfelelünk a legjobb
edzők, játékosok, tervezők
és építők elvárásainak.
Mindegy, hogy beltéri
vagy kültéri pálya, a magas
minőségű pályaburkolati
rendszer sokoldalú, alacsony karbantartási költségekkel jár és megfizethető.

Sport klubbok és
rekreációs létesítmények

VIETNAM

PORTUGAL

Response
Egy tesztelt felület, legjobban a versenyszerű és sokoldalú használatra
tervezve. Ez a hivatalos játékfelszíne
a profi Japán kosár ligának és az AFC
futsal bajnokságnak,

A SportCourt egy teljesen repertoárt biztosít a beltéri sportok burkolatának megvalósításában. A magas minőségű termékeink széleskörű program lehetőségeket
biztosítanak. A felszíneink alakíthatóak és könnyen felszerelhetőek iskolában,
többfajta rendezvénynek helyet biztosító teremben, rekreációs létesítményben és
verseny helyszíneken.

AUSTRIA

Response
High Resilience

Miért a SportCourt
talajokat válasszák?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K E N YA

Speciális kialakításának köszönhetően alkalmas a már elnyűtt gumi felületek letakarására. Szintén kialakításra kerülhet ez a talaj egy 3, 5 vagy 7
milliméteres alsó réteg segítségével.

alacsony fenntartási költségek
magas minőségű atletikus felszín
Megoldja a legtöbb nedvesség problémát
10 éves garancia
Csökkenti a térd és az izületek terhelését
Több vezető sportszervezet támogatja
Megfelelő labdapattogást biztosít
Minden sportra alakítható
3 nap alatt felszerelhető

HONDURAS

Response HG

A Maple Select megjelenésével ez a
legújabb technológiai vívmányunk. A
Response HG a SportGuarddal együtt
szabadalmaztatott burkolati technológia ahol a gyár biztosítja ezt a poliuretán fedőréteget. A Maple Select a
kinézetét és érzetét kelti egy kemény
fából készült parketta burkolatnak.

THAILAND

AUSTRALIA

Defense

Ez a gazdasági megoldás és ez a megbízható design biztonságos és komfortos talajt biztosít az aktív játékhoz. Az
erős talaj megfelelő megoldás a kerekes
sportoknak.
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