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lodowisko/boisko

Sezonowe lodowisko w ciągu 3 miesięcy funkcjonowania

to ok. 30 000 wejść użytkowników. 

A co w sezonie letnim ?
Ta sama młodzież, na tym samym obiekcie może zamienić łyżwy na rolki lub gry zespołowe.
Jak to zrobić ?
Odpowiedzią jest mobilna, wielofunkcyjna nawierzchnia sportowa SPORT COURT Power Game, 
pozwalająca na szybką zamianę lodowiska w boisko wielofunkcyjne, rolkowisko, korty tenisowe.
Jednym z przykładów takiego wykorzystania obiektu jest lodowisko w Pszowie, gdzie dzięki
zastosowaniu naszej nawierzchni obiekt dostępny jest cały rok. Od 4 lat młodzież może korzystać
z profesjonalnych boisk, kortów tenisowych, rolkowiska - na jednej nawierzchni. 

Sezonowo działające lodowisko 
w okresie zimowym.

Ten sam obiekt funkcjonujący jako boisko wielofunkcyjne w okresie 
letnim.



3

LODOW
ISKO / BOISKO 

w
w
w.SPEEDsport.pl

lodowisko/boisko

Zamów boisko już teraz! 
Możesz jeszcze zdążyć na początek sezonu.

W Twoim budżecie brak teraz środków ? Nie martw się o pieniądze - termin zapłaty możemy
przesunąć na III kwartał roku.
Wspólnie zróbmy dzieciom prezent na dzień dziecka.

Nawierzchnia SPORT COURT Power Game pozwoli na doskonałe wykorzystanie boiska podczas 
wakacji, sportowych imprez okolicznościowych, zapewni młodzieży doskonałe warunki do 
aktywnego spędzania wolnego czasu.

„Lodowisko-Boisko” jest receptą na oszczędność środków finansowych (korzystanie z istniejącej 
bazy) i zarazem maksymalne wykorzystanie obiektu przy spełnieniu założenia o powszechnym 
dostępie do obiektu sportowego.

Projekt popierany przez:Dedykowane rozwiązania Sport Court
posiadają certyfikaty i atesty najważniejszych
międzynarodowych organizacji sportowych m.in.:
FIBA, USA Volleyball, NCAA, ITF, IBF, IHF, AFC.
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sport court power game

 
system grawitacyjnego
odprowadzania wody

ażurowy moduł polipropylenowy 
Power Game

 
widok od spodu

dwa spięte moduły Power Game - ruszt słupkowo krzyżowy

podbudowa /kostka brukowa, beton, asfalt/

The International Street & Ball Hockey Federation – ISBHF doceniła walory nawierzchni SPORT COURT i uznała ją za doskonałą do przeprowadzenia rozgrywek 
na najwyższym poziomie. W latach 2010-2012 to właśnie Sport Court będzie nawierzchnią, na której odbędą się Mistrzostwa Świata wszystkich kategorii wiekowych.
Wszyscy amatorzy hokeja, dzięki nawierzchni SPORT COURT, mogą czynnie uprawiać swój ulubiony sport przez cały rok i doskonalić swoje umiejętności przed sezonem 
zimowym. To jedyna nawierzchnia, która daje tak szerokie możliwości dla sportowców i zarządców obiektów sportowych.

Specyfikacja techniczna

• Materiał: polipropylen 
• Struktura: 
- moduły podwieszane na amortyzującym ruszcie słupkowo-krzyżowym
- opatentowany system łączenia „positive block”
- system amortyzacji „move” pozwalający na poziomą pracę modułów, pochłaniający energię udarową   
  stawów zawodników
• Rozmiar modułów: 30, 48 cm x 30, 48 cm x 1, 27 cm
• Waga modułów: 315 g (3, 40 kg/m²)
• Twardość: (ASTM D 785) - 78 R
• Współczynnik odkształcalności termicznej: przy 4550 hPa (ASTM D 648)- 77oC.
• Temperatura samozapalenia: (ASTM D 1929)- 570oC.
• Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej: (ASTM D 696)- 9,52 mm/mmoCx10-5
• Wytrzymałość na rozciąganie: (ASTM D 638): 225 kg/cm2
• Wydłużanie do zerwania: (ASTM D 638): 6%
• Udarność: (metoda Izod) (ASTM D 256): 5 J/cm [23oC]
• Tarcie: (ASTM C1028) Suchy/wilgotny: 0, 65/0, 86
• Płaskość: 0,0 mm
• Obciążalność: 12 kg/cm²
• Informacje sanitarne: odporny na: grzyby, bakterie, pleśń
• Certyfikaty międzynarodowych federacji: koszykówki FIBA, tenisa ziemnego ITF
• Atest PZH
• Wymagania podbudowy: beton, asfalt, kostka brukowa ze spadkami min. 0,2 %
• Gwarancja: warunkowa do 5 lat
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SPEED SPORT Sp. z o.o.
01-310 Warszawa
ul. Staniewicka 1
tel.: 022 510 15 15  
fax: 022 510 15 13
e-mail: sekretariat@SPEEDsport.pl

www.SPEEDsport.pl


