Nabízí víceúčelové hřiště pro 14 druhů sportů

z modulového systému na volitelný rozměr hřiště
• Chcete, aby Vaše škola měla hřiště, které dovolí
přenést výuku tělocviku z uzavřené tělocvičny
na zdravý vzduch po většinu roku?
• Chcete, aby Vaše obec měla hřiště pro sportování
dětí i dospělých?
• Chcete, aby na Vašem sídlišti bylo hřiště, kde by si
Vaše děti mohly bezpečně hrát?

To všechno vám umožní univerzální
hřiště „FUNNYSPORT“

naše Specializovaná firma na sportovní stavby
Vám nabízí kompletní dodávky a montáže:
• víceúčelové hřiště FUNNYSPORT - až různých 12 typů
• tenisové kurty a haly
• umělé sportovní povrchy - vnitřní i venkovní
• umělé trávníky
• renovace parketových podlah tělocvičen
• streetballový program
• badmintonové kurty
• hokejbalová hřiště
• lezecké stěny (climbing)

Vyznamenáno cenou mezinárodního
veletrhu URBIS Brno (za stavebnicové
víceúčelové hřiště)

• polyuretanové povrchy EPDM, tartan
• distributor tenisového povrchu FATRA Sporting T a Pavitex
s autorizací pro montáž
• pokládka turnajových povrchů pro tenisový okruh ATP a WTA
• dodavatelský program V.I.P.

Firma funny sport je držitelem
certifikátu kvality iso 9001

• lajnování atletických stadionů dle reglementu I.A.A.F.
• minigolf
• čištění a revitalizace umělých trávníků

Pro zákazníky poskytujeme konzultační a technickou pomoc, zpracování projektů a investičních záměrů.
Obchodní zastoupení v České a Slovenské republice (Funny Sport Slovensko s.r.o.).
FUNNY SPORT s.r.o., Pod Babou 2515, 760 01 ZLÍN, tel./fax: 577 211 215; GSM: 608 975 506-7-8, 608 444 792
info@funnysport.cz, www.funnysport.cz

To je góóól...
Kompletní hřiště za milion!

hřiště Funny sport s umělým trávníkem
jako dodávka „na klíč“!
Rozměr:
Cena: 		

15 x 30 m
1 000 000 Kč

Specifikace dodávky a montáže:
• přípravná projektová dokumentace
• realizace spodní stavby (základní zemní práce, drenáže,
podkladní vrstvy a obrubníky, betonové patky)
• mantinelový systém (OK + finské foliované překližky
nebo plast. desky) s bezpečnostním madlem, v = 65 cm
• hrací povrch hřiště - umělý sportovní trávník
• doplňkové vybavení hřiště (sloupky na sítě,
branky 2 x 3 m)
• záchytné síťové oplocení na zadní části,
celková výška = 3 m
Dispozice plochy hřiště umožňuje
provozovat většinu míčových her,
v zimním období využitelná jako kluziště.
Termínové plnění - dodavatelská nabídka do 3 dnů,
zahájení realizace stavby do 3 týdnů po uzavření smlouvy o dílo.

Více informací na www.funnysport.cz
FUNNY SPORT s.r.o., Pod Babou 2515, 760 01 ZLÍN, tel./fax: 577 211 215; GSM: 608 975 506-7-8, 608 444 792
info@funnysport.cz, www.funnysport.cz

