SOUTH AFRICA

SLOVENIA

MEXICO

A te sportod, a mi pályánk.

Sport Court
International

®

Having an outdoor court does
not mean you have to
compromise on player safety!
Your teams and athletes
deserve the best possible
surfaces for their training and
competition. Our outdoor
courts are built to withstand
the harshest environments
from tropical and desert
conditions, to courts that are
frozen over for wintertime ice
skating; and all backed with

Sport Court
International

®

Suspended
Outdoor Court Surfaces

the 10-year Sport Court
warranty.
ASIAN BEACH GAMES / BALI, INDONESIA

A Sport Court büszkén állítja elő az egyetlen
olyan kültéri pályaburkolatot, amit a FIBA, IHF,
AFC és más vezető sport szövetségek is világszerte elismernek.

R O O F T O P I N S TA L L AT I O N / I N D I A

DOMINICAN REPUBLIC
TURKEY

ROMANIA

CANADA

Lépj velünk
kapcsolatba most,
hogy információt adhassunk arról,
hogyan tudunk neked segíteni a
kültéri pályád kapcsán.

+1.801.972.0260
www.connorsportcourt.com/globalmarket
info@sportcourt.com
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LITHUANIA

Sport Court
International

KOREA

Sport Court felszínek

®

A kemény pályák sokkal nagyobb megterhelést okoznak az izületeknek és
a végtagoknak, sokkal több sérülést okozhatnak, hátráltatják a technikát és
rövidíthetik a pályafutást. A Sport Court felszínek rugalmasabbak és növelik a
játékosok biztonságát a kültéri pályákon

A Sport Court a világvezető
márkája a kültéri pályák terén. 1974 óta közel 100.000
pályát épített világszerte.
A Sport Court továbbra is a
világvezető sportszervezeteivel dolgozik együtt, mint
a FIBA, AFC, ITF, IHF és még
sokan másik. Minden kültéri pályánk a legmagasabb
szinten tesztelt és a Sport
Court 10 éves tapasztalata
nyújt garanciát.

• PowerGame’s patented two-tiered surface
provides optimal traction and the
lowest level of abrasion in the industry.

•
•

JAMAICA

• PowerGame’s patented suspension system provides
the highest level of shock absorption while
maintaining consistently excellent ball response.

•

• Our locking system provides patented lateral
forgiveness, helping to reduce joint stress and fatigue.

•

•
•

•
THAILAND

•

•

PowerGame
DOMINICAN REPUBLIC

Partnerek a
jobb teljesítményért:

U N I T E D S TAT E S

CZECH REPUBLIC

a kétrétegű design segíti a legmagasabb szintű teljesítést és
biztonságot

SportGame
Ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik mint a PowerGame és ezen
kívül minden sportághoz megfelelő
minőséget biztosít

J A PA N

Sportdeck
Már egy évtizede a SportDeck az
elsőszámú kültéri burkolat. A speciális kialakítása biztosítja a teniszlabdáknak az extra erőt és magasabb
pattanást.

PERU

Independently
Certified by
ISP Germany
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