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Firma Yakimasport oferuje najwyższej jakości akcesoria piłkarskie, bramki piłkarskie, piłkochwyty
oraz wyposażenie boisk. Naszym celem jest dostarczenie trenerom sprzętu treningowego, który
pozwoli na poprowadzenie ciekawych i nowoczesnych treningów. Zależy nam na tym, żeby
dzieci, młodzież oraz seniorzy mogli ćwiczyć na wyposażeniu, które pomoże im podnosić swoje
umiejętności piłkarskie. Na naszym sprzęcie trenują profesjonalne oraz amatorskie kluby piłkarskie,
reprezentacje wojewódzkich Związków Piłki Nożnej jak również wiele akademii i szkółek piłkarskich.
Zaufali nam m.in.:

Mury przenośne
i reboundery

Mur dmuchany samowstający

Mur piłkarski ELITE 180 cm

 Trójwymiarowa figura symulująca prawdziwych piłkarzy.
 Wysokość 2,05 metra - odpowiada dokładnie przeciętnej

 Wykonany z wytrzymałego, wysokiej jakości tworzywa gumowo-plastikowego.
 Odporny na uszkodzenia. Przy trafieniu piłką mur wygina się amortyzując uderzenie i powraca do poprzedniej pozycji.
 Możliwość dokupienia wózka lub podstawki gumowej, które umożliwią wykorzystanie muru na sztucznej nawierzchni lub hali.

wysokości piłkarza podczas wyskoku.

 Można go używać na boiskach trawiastych, Orlikach

oraz na halach. Nie wymaga wbicia w murawę,
dzięki czemu jej nie niszczy.
 Po bokach posiada uchwyty, które ułatwiają transport.
 Dolna komora napełniana jest wodą, dzięki temu
podstawa jest ciężka, postać utrzymuje pozycję pionową
oraz wraca do takiej pozycji po uchyleniu.
 Po napełnieniu wodą dolnej komory postać waży 11 kg.

Mur przenośny składany
 Służy do symulowania

zawodników stojących w murze.

 Wygodny system składania
i przenoszenia.

 Lekki i łatwy w użyciu.
 Możliwość używania postaci
jako pasywnych obrońców.

 W zestawie praktyczna torba

do przenoszenia i magazynowania.

 U podstawy postać posiada sprężynę
oraz stalowy bolec do wbijania
w naturalną murawę.
 Wysokość: 180 cm.
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Rebounder









Rebounder jest przyrządem do treningu bramkarzy i zawodników z pola.
Doskonały do treningu technicznego zawodnika.
Pozwala w krótkim czasie udoskonalić przyjęcie piłki oraz poprawne ułożenie stopy podczas podania i strzału.
Pozytywnie wpływa na koordynację i ustawianie się zawodnika w momencie przyjęcia piłki.
Dostosowanie nachylenia pomaga ustawić oczekiwany powrót piłki.
Możliwa regulacja konta nachylenia reboundera.
Rozmiar: 110 cm x 110 cm.
Rebounder Yakimasport jest wyposażony w wzmocnione gumy trzymające siatkę oraz grube ramy ø 30 mm.

Rebounder dla trenera
bramkarzy
 Poręczna ściana do odbijania piłek z 2 uchwytami do trzymania
w dłoniach, idealny do szkolenia bramkarzy.

 Poprzez trzymanie Reboundera w rękach trener łatwo i szybko
może zmieniać kąt odbicia piłki.

 Rebounder można szybko i łatwo transportować.
 Otrzymasz nowoczesne urządzenie treningowe o wymiarach
80 cm x 80 cm.

 Waga: 3 kg.

Rebounder duży
 Rebounder duży jest przyrządem do treningu dzieci i młodzieży.
 Doskonały przy nauce strzału, podania i przyjęcia piłki.
 Umożliwia oddanie dużej ilości strzałów lub podań w krótkim czasie, co powoduje szybsze podnoszenie
umiejętności u młodych zawodników.

 Rozmiar: 3,65 m x 1,82 m.
 Bardzo trwały do profesjonalnego treningu w każdych warunkach pogodowych.
 Konstrukcja pozwala na korzystanie z reboundera z obu stron jednocześnie.
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Ściana do odbijania piłek







Pozwala na odbicie piłki do zawodnika ćwiczącego podanie wewnętrznym podbiciem.
Ścianę można używać na powierzchniach naturalnych oraz sztucznych typu Orlik lub na hali.
Specjalny system zapobiega suwaniu się ściany podczas odbijania piłki.
Poręczny uchwyt ułatwia przenoszenia bandy. Tylna część łatwo demontowalna. Ściana spakowana w dwa kartony.
Ma niewielkie rozmiary i z łatwością mieści się w bagażniku samochodu.
Wymiary: 105 cm x 45 cm.

Zestaw do siatkonogi





Sprzęt do gry w siatkonogę, jest wspaniałym narzędziem do prowadzenia treningu w formie zabawy.
Rozwija podstawowe, niezbędne umiejętności panowania nad piłką.
Trening tego typu można stosować przez cały sezon.
Nasz zestaw jest przeznaczony do rozstawienia zarówno na naturalnej nawierzchni jak i na nawierzchni twardej
(Orlik lub hala). Nie wymaga wbijania śledzi w podłoże.
 Możliwe trzy wysokości ustawienia siatki: 50 cm, 100 cm lub 150 cm.
 W komplecie praktyczna torba do przenoszenia i magazynowania zestawu.
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Trening
koordynacyjny

Wysepki treningowe
 Wysepki służą do wyznaczenia boiska

treningowego o niestandardowej wielkości.

 Wykonane z trwałego plastiku.
 W skład zestawu wchodzi 50 dysków

Pachołki wysokie
z dziurami 38 cm

Wysepki z tyczkami
- zestaw

 Niezbędne przy wyznaczaniu pola ćwiczeń i gier

 Niezbędny do prowadzenia treningu koordynacyjnego.
 W zestawie: 10 wysepek, 5 tyczek

wysokość - 5 cm.





pomarańczowy, czerwony, biały.



w 5 kolorach.

 Wymiary: średnica - 20 cm,
 Dostępne kolory: niebieski, żółty,



Znaczniki pola płaskie,
maty znakujące
- zestaw 12 szt.






Praktyczne, zapewniające dobre oparcie stopy.
Do użytku na halach lub boiskach naturalnych.
Po ustawieniu nie ślizgają się na parkiecie.
Wykonane z odpornej gumy.
W skład zestawu wchodzi 12 sztuk: 6 szt.
w kolorze żółtym, 6 szt. w kolorze pomarańczowym.
 Średnica kółka 15 cm.
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z mniejszą ilością zawodników.
Poręczne, przenośne.
Wysokość: 38 cm.
Posiada boczne otwory i otwór od góry.
Może posłużyć jako podstawka pod tyczkę.
Dostępne w trzech kolorach: żółty, czerwony,
niebieski.
Możliwość łączenia z laskami (dostępnymi na naszej
stronie internetowej) o długości 1 m lub 1,6 m
(średnica 25 mm).

o długości 1 m do połączenia wysepek.

 Tyczka jest umieszczona na wysokości 7 cm.

Pachołki treningowe

Chińczyki - Wysepki

 Niezbędne przy wyznaczaniu pola ćwiczeń

 Niezbędne przy wyznaczaniu pola ćwiczeń

i gier z mniejszą ilością zawodników.
Poręczne, przenośne, z otworami - 25 mm.
 Wysokość 23 cm.
 Dostępne w trzech kolorach: żółty, czerwony,
niebieski.

i gier z mniejszą ilością zawodników.

 Poręczne, przenośne.
 Wysokość 15 cm.
 Z boku posiada wyżłobienia na laskę i otwór od góry.
Może posłużyć jako podstawka pod tyczkę.

 Dostępne w trzech kolorach: żółty, czerwony, niebieski.
 Możliwość łączenia z laskami (dostępnymi na naszej
stronie internetowej) o długości 1 m lub 1,6 m
(średnica 25 mm).

Trening koordynacyjny
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Zestaw koordynacyjny

Torba na sprzęt treningowy

 Niezbędny do prowadzenia treningu koordynacyjnego.
 W zestawie: 10 stożków - 38 cm, 5 belek do połączenia

 Praktyczna torba na magazynowanie i przenoszenie sprzętu treningowego.
 Torba pomieści laski treningowe oraz inny sprzęt sportowy.
 Dostępne różne długości toreb.

stożków - 1 m.

 3 pozycje wysokości.
 Wysokość stożka 38 cm.
 3 poziomy wysokości: 11 cm, 22 cm lub 33 cm.

Laski treningowe
 Długość 1 m oraz 1,6 m.
 Średnica: 25 mm.
 Dostępne w trzech kolorach: żółty, czerwony,
niebieski.

Złączka do lasek
 Umożliwia łączenie lasek o średnicy 25 mm
i tworzenie przeszkód.

Koła koordynacyjne
- zestaw 12 szt. + torba
Podstawka pod laskę
treningową

 Koła koordynacyjne 50 cm - zestaw z torbą.
 Koła służą do treningu szybkości
i koordynacji.

 Średnica koła 50 cm.
 W skład zestawu wchodzi 12 kół
(po 6 szt. w kolorze żółtym
i czerwonym) + torba.
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Płotki koordynacyjne

Płotki koordynacyjne profesjonalne

 Używane przez kluby jako część wyposażenia

 Używane przez kluby jako część

treningowego, wykorzystywanego do poprawy
pracy kolan, koordynacji ruchowej, poprawy
szybkości i przyspieszenia.
 Dostępne wysokości: 15 cm, 30 cm
oraz 45 cm.
 Wykonane z trwałego plastiku.

wyposażenia treningowego,
wykorzystywanego do poprawy pracy
kolan, wzmocnienia kostek piłkarzy,
koordynacji ruchowej, poprawy szybkości
i przyspieszenia.
 Płotek jest cięższy od standardowych
płotków. Dzięki temu jest bardzo stabilny.
 Dostępne wysokości: 20 cm, 30 cm
oraz 40 cm; szerokość: 90 cm.
 Wykonane z trwałego plastiku.

Płotek z regulowaną
wysokością - zestaw
laska + podstawka
 W skład zestawu wchodzą: 3 laski,
2 podstawki i 2 złączki do lasek.

 Możliwość dowolnej regulacji wysokości tyczki
poprzecznej. Przedział od 20 cm do 170 cm.

 Do podstawki jest możliwość dosypania piasku,

Płotki składane
z regulowaną wysokością

aby zwiększyć jego ciężar.

 Powoduje to, że cała konstrukcja jest bardzo
stabilna i nie przewraca się nawet podczas
silnego wiatru.

 Możliwość dowolnego ustawienia wysokości
płotka w przedziale 38 cm - 5 cm.
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Drabinki koordynacyjne

Tyczka slalomowa wys. 175 cm

 Wiele klubów wykorzystuje drabinkę

 Tyczki slalomowe są używane przez







do budowania szybkości oraz zwinności
w nowoczesnym treningu.
Ćwiczenia z drabinką kształtują również
przyspieszenie, balans ciała i koordynację
ruchową zawodników.
W ofercie posiadamy długości 4 m, 6 m oraz 8 m.
Drabinki mają możliwość łączenia kilku sztuk
w jedną całość.
Wykonane są z trwałego materiału.
Każda drabinka zawiera praktyczną torbę
do przenoszenia i magazynowania.

Drabinka koordynacyjna trójwymiarowa - 6 m

trenerów do różnego rodzaju treningu.

 Można je wykorzystać jako oznaczenie

granic boiska, wyznaczenie trasy slalomu,
oznaczenie bramek itp.
 Mocny metalowy szpic u podstawy
pozwala wbić tyczkę w naturalną murawę
pod różnym kątem.

Tyczka łukowa

 Drabinka o długości 6 m. W zestawie torba do przenoszenia i magazynowania drabinki.
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Rzepy
 Praktyczne rzepy do magazynowania

i przenoszenia płotków, lasek i tyczek treningowych.

Podstawka wielofunkcyjna pod koło, laskę
 Stabilna podstawa pod koła koordynacyjne oraz laski treningowe o długości 1 m lub 1,6 m.
 Idealna na murawę sztuczną oraz halę.

Piłka szkoleniowa
skill ball

Trening siłowy
i fitness
18

Trening koordynacyjny

Taśma do treningu szybkościowego
 Taśma zapewnia doskonały trening szybkości i siły
zawodnika.

 Wykonana jest z trwałego materiału i posiada

dodatkowe wzmocnienia na szwach, dzięki
czemu może być używana przez bardzo silnych
zawodników.
 Jest mocowana na plecach zawodnika ćwiczącego,
co nie powoduje obciążenia kręgosłupa.
 Długość taśmy 2,7 m.

Guma do treningu
siłowego
 Guma zapewnia doskonały trening
szybkości i siły zawodnika.

 Wykonana jest z trwałego materiału

i posiada dodatkowe zabezpieczenie
gumy kaftanem, który zabezpiecza
przed ewentualną kontuzją.

Spadochron do treningu szybkościowego
Sanki do treningu siłowego

 Spadochron to przyrząd do treningu szybkościowego przy wykorzystaniu oporu powietrza.
 Mocujemy na tułowiu zawodnika pas, na którego końcu zamontowany jest spadochron.
 W czasie biegu spadochron otwierając się stawia opór powietrza, który zmusza osobę

 Sanki zapewniają doskonały trening siły i szybkości

 Model Yakimasport składa się z dwóch spadochronów, co powoduje znacznie większy opór.

zawodnika. Sanki wykonane są ze stali. Są ocynkowane
i pomalowane.
 Odporne na warunki atmosferyczne. Stworzone
do nakładania na nie ciężarów odpowiednich do
charakterystyki treningu.
 W zestawie sanki, szelki oraz uprząż dla zawodnika.
Waga samych sanek 9 kg.
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trenującą do większego wysiłku, przez co poprawiamy kondycję zawodnika.

Trening siłowy i fitness

21

Guma do treningu
pylometrycznego





Podnosi wydajność wyskoku i szybkości.
Doskonała do treningu polymetrycznego.
Można łączyć z pozostałymi gumami.
Zawiera gumę oporową i dwa łączenia
na kostki trenującego.
 Doskonała do różnych dyscyplin sportowych.

Guma do treningu siły dynamicznej
 Pomaga w budowaniu siły dynamicznej.
 Wyjście do piłki, pierwsze kroki.
 Ćwiczenie z oporem. Zawodnik oraz 2 osoby






trzymające za uchwytu na zakończeniu gum.
Doskonała do treningu polymetrycznego.
Łatwa w użyciu.
Do wykorzystania na boisku jak i w hali.
Zawiera gumę oporową oraz pas biodrowy.
Doskonała do różnych dyscyplin sportowych.

Uniwersalna
guma do treningu
 Nowoczesny sprzęt do ćwiczeń dla optymalnego

Guma do treningu siłowego
 Nowoczesny sprzęt do ćwiczeń do treningu mięśni

przywodzicieli. Pomaga w pracy nad szybkim
pierwszym krokiem i startem.
 Poprzez dołączenie drugiego zapięcia do ogrodzenia
lub bramki można zwiększyć ilość zastosowań gumy.
 Guma może być stosowana w różnych dyscyplinach
sportu.
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treningu ramion i górnej części ciała.

 Sportowiec stoi na środku gumy i w zależności

od ćwiczeń uzyskuje się efekt pozwalający
na profesjonalne ćwiczenia mięśni ramion, barków
i górnej części ciała.
 Guma pozwala sportowcom pracować z optymalną siłą
na wyciąganie w celu uzyskania optymalnego wpływu
na trening.
 Może on być stosowany w różnych dyscyplinach
sportów.
 Solidne uchwyty na końcach oraz klamra
do przyczepienia gumy do dowolnego stabilnego
uchwytu.

Trening siłowy i fitness
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Guma fitness - Loop

Dysk pompowany
z masażem 33 cm

 W zestawie 3 gumy: niebieska - największy

opór, czerwona - średni opór, żółta - mały opór.

 Dysk pompowany pobudza naturalną

 Guma fitness jest to wszechstronne narzędzie

energię poszczególnych części ciała
poprzez akupresurę (nacisk) na
receptory w nich się znajdujące.

treningowe, które może być stosowane
w celu zwiększenia wytrzymałości i stabilności
w górnej i dolnej części ciała.
Są idealne do ćwiczeń ruchowych.

Specyfikacja:

 powierzchnia pokryta masującymi wypustkam,
 średnica 33 cm.

Mata do ćwiczeń
gimnastycznych
Yakimasport





Wymiar: 140 x 50 x 0,65 cm.
Materiał: Polietylen.
Kolor: czarny.
Do kompletu dołączone rzepy - pomocne przy
magazynowaniu.

Pasy do treningu
piłkarskiego 1 na 1
 Wspaniałe narzędzie treningowe do doskonalenia

krycia i trzymania odpowiedniego dystansu między
zawodnikami.
 Dwa pasy połączone rzepami o długości 1,5 m.
Podczas oddalenia zawodników pasy rozczepiają
się, przez co zmuszają zawodników do jeszcze
mocniejszej pracy na treningu, aby trzymać
odpowiednie odległości między sobą.
 Doskonale poprawia czas reakcji.
 W komplecie 2 pasy łączone rzepami.

Gumy treningowe
różnego typu
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Piłka gimnastyczna
niebieska 52 cm

Platforma
balansowa

 Piłka gimnastyczna nadaje się do ćwiczeń

 Prosty, ale niezwykle skuteczny sprzęt rehabilitacyjny.
 Do rehabilitacji po kontuzjach oraz poprawy balansu

w dowolnym miejscu i jest polecana dla każdego.
 Idealna do użytku domowego i rehabilitacji.
 Pozytywnie wpływa na sylwetkę i kondycję fizyczną.
 W zestawie znajduje się pompka.

i wzmocnienia mięśni.

Trening siłowy i fitness
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Roller do masażu

Bosu Ball Trainer PRO

 Roller Yakimasport to uniwersalny przyrząd

 BOSU Ball Trainer PRO to zestaw przygotowany






do automasażu, łagodzenia napięcia i prewencji
przed kontuzjami, które zmienią oblicze
tradycyjnego treningu.
Zwiększają wydajność organizmu, przyspieszają
jego regenerację, a także poprawiają ogólne
samopoczucie.
Dedykowany nie tylko profesjonalnym sportowcom,
ale wszystkim osobom zmagającym się z bólami
przemęczeniowymi.
Długość: 45 cm.
Średnica: 15 cm.









Step do aerobiku
78 x 29 x 10/15/20 cm








Antypoślizgowa powierzchnia.
Maksymalne obciążenie 100 kg.
Trzy zakresy regulacji wysokości.
Antypoślizgowe gumowe nakładki od spodu stepu.
Materiał: tworzywo sztuczne.
Wymiary: 78 x 29 x 10/15/20 cm.
Waga 3,8 kg.

Skakanka

26

Trening siłowy i fitness

do użytku profesjonalnego. BOSU to symulator
ruchów charakterystycznych dla różnych dyscyplin
sportu. Nazwa Bosu pochodzi od angielskiego
akronimu „both sides up” czyli dwoma stronami
do góry. BOSU jest faktycznie dwustronnym
przyrządem stanowiącym unikalne połączenie piłki
i stepu. Wypukła strona urządzenia stanowi rodzaj
pneumatycznej kopuły pracującej (uginającej się) przy
każdym ruchu ćwiczącego, druga płaska strona jest
sztywną platformą.
Przyrząd posiada dwie ukryte w zagłębieniach rączki
ułatwiają swobodne odwracanie z jednej strony
na drugą.
Średnica platformy wynosi około 63 cm.
Podstawowym elementem jest trening równowagi,
a BOSU daje w tym zakresie ogromne możliwości.
Nadaje się zarówno do ćwiczeń statycznych,
jak i dynamicznych oraz takich, które poprawiają
balans ciała.
Ma również duży wpływ na stabilizację tułowia.
Można ćwiczyć na jednym, dwóch lub kilku
urządzeniach jednocześnie, wchodząc, schodząc,
skacząc, klęcząc.
To wszystko w dowolnym tempie, w rozmaitych
pozycjach, zawsze ciekawie i co najważniejsze
- bezpiecznie.

Akcesoria

Piłka treningowa
rozm. 5
 Bardzo dobrej jakości piłka treningowa.

Nadaje się do gry zarówno na naturalnej jak
i sztucznej nawierzchni.
 Składa się z 4 warstw.

Dziecięca piłka Laguna
rozm. 4
 Idealna dla szkółek piłkarskich jak
i do domowego użytku.

 Bardzo dobrej jakości piłka

Apteczka sportowa

Ice pack, sztuczny lód

 Wymiary: długość - 37 cm, szerokość - 15 cm,

 Suchy lód firmy Yakima

wysokość - 28 cm.
 Umożliwia dostosowanie wnętrza do własnych
potrzeb, poprzez ruchome ścianki.

w rozmiarze 4 i wadze 350 g lub 290 g.

to kompres dający
doskonały efekt chłodzenia.
Stosowany przy urazach
kostno-mięśniowych.
Zimny okład prawie
w natychmiastowy sposób
łagodzi ból i opuchliznę.
 Prosta obsługa wymaga
tylko energicznego
ściśnięcia opakowania.

Opaska
kapitańska
Stoper sportowy
Funkcje:

Siatka na piłki
 Możliwość przenoszenia do 12 piłek.
 W kolorze żółtym.

Pompki
do piłki z igłą

Dostępne kolory:

 żółty,
 czarny,

 1/100 sekund,
 odmierzanie czasu okrążeń,
 alarm.

Przenośny zestaw
bidonów
 W cenę zestawu wchodzi 6 bidonów
+ składany koszyk.

 Pojemność bidonu: 700 ml.

Wysokiej jakości
worek na piłki nożne

Gwizdek
bezkulkowy

 Worek mieści 10-12 piłek w rozmiarze 5
lub 14-15 w rozmiarze 4.

28

Akcesoria

Akcesoria

29

Znacznik Treningowy

Tablica taktyczna

 Dostępne rozmiary: dziecięcy, junior

 Niezbędna dla każdego trenera, który chce

oraz dla dorosłych.
 Dostępne kolory: żółty, niebieski,
czerwony oraz pomarańczowy.

jasno przedstawić założenia taktyczne oraz
rozrysować formację zespołu przed i w trakcie
meczu.

Tablica taktyczna
dla trenera
 Format A4, przeznaczenie piłka nożna.
 Zestaw magnesów w komplecie (12 niebieskich,
12 czerwonych, 2 żółte, 1 czarny).

W zestawie:

 dwustronna tablica do planowania strategii,
 suchościeralny marker przyczepiany na rzep,
 wymiary 23 cm x 40 cm.

Blok trenera
 Niezbędny do pracy każdego trenera
piłkarskiego.

 Format A4.
 50 kartek w bloku.
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Blok trenerski FLIPCHART
70 cm x 100 cm
 1 blok zawiera 20 kartek.
 Wymiary 70 cm x 100 cm.
 Idealny w szatni. Niezbędny do pracy
każdego trenera piłkarskiego.

 Wszystko to w etui przymocowanym do tablicy
poniżej notesu do planowania zajęć i ćwiczeń.

Tablica taktyczna
do piłki nożnej 60 cm x 45 cm
z magnesami

Tablica taktyczna
do piłki nożnej
60 cm x 90 cm

 Służy do planowania strategii.
 Niezbędna dla każdego trenera, który chce

 Tablica do powieszenia na ścianie w szatni.
 Służy do planowania strategii.
 Niezbędna dla każdego trenera, który chce

jasno przedstawić założenia taktyczne oraz
rozrysować formację zespołu przed meczem.
 Łatwa w przenoszeniu i magazynowaniu
 W zestawie marker, komplet magnesów
w dwóch kolorach oraz gąbka.
 Wymiary 60 cm x 45 cm.

jasno przedstawić założenia taktyczne oraz
rozrysować formację zespołu przed meczem.
 W zestawie marker, komplet magnesów
w dwóch kolorach oraz gąbka.
 Wymiary 90 cm x 60 cm.
 Możliwość powieszenia tablicy pionowo
oraz poziomo.

Akcesoria
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Worek
sportowy

Chorągiewki
sędziowskie 2 szt.

 Praktyczny worek na buty i strój sportowy.
 Objętość 9 litrów.
 Wymiary: 36 cm x 44 cm.

 W skład zestawu wchodzą 2 chorągiewki
oraz futerał.

Szczotka do obuwia
sportowego
 Idealna do postawienia przed budynkiem
klubowym. Minimalizuje wnoszenie błota
z butów piłkarskich do budynków.

Bramki, piłkochwyty
i wyposażenie boisk
32
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Bramki pop up
przenośne składane 2 szt.
+ torba Yakimasport

Przenośna bramka
składana 3 m x 1,5 m
 Przenośna bramka do piłki nożnej Yakimasport

 Cena dotyczy 2 bramek składanych + torba.




W zestawie:

 dwie bramki składane,
 praktyczna torba do przenoszenia dwóch




bramek.

o rozmiarze 1,5 m x 3 m doskonale nadaje się do
szkółek piłkarskich i klubów.
Zaletą bramki jest jej mobilność i stabilność nawet
przy najmocniejszych strzałach.
Może być rozłożona na każdej nawierzchni (trawa,
Orlik, tartan, parkiet).
Rozkłada się ją i składa w niecałe 2 minuty.
Bramka wyposażona jest w wygodną torbę.

Zestaw zawiera:
elastyczną poliamidową siatkę,
ramę podstawy wykonaną ze stali,
cztery kompozytowe pręty,
dwa śledzie,
torbę do transportu.

Wymiary bramek:

 szerokość - 1,2 m,
 wysokość - 0,8 m.







Worek obciążeniowy

 Waga - 10.8 kg.
 Wymiar pokrowca - 127 cm x 23 cm x 15 cm.
 Czas rozłożenia - 80 sekund.

 Przenośne worki obciążeniowe Yakimasport
przeznaczone są do stabilizacji bramek
w trakcie ich użytkowania na halach
sportowych i sztucznej nawierzchni.
 Każdy worek wyposażony jest dodatkowo
w specjalny foliowy zasobnik

Bramki piłkarskie
 W ofercie posiadamy bramki piłkarskie
o rozmiarach od 120 cm x 80 cm
do 300 cm x 200 cm.

Bramka aluminiowa
przenośna 3 m x 2 m
 Wymiary bramki: 3,0 m x 2,0 m,

głębokość 80 cm / 100 cm (góra/dół).

 Kwadratowy profil aluminiowy 80 mm x 80 mm.
 Bramka mocowana do podłoża za pomocą szpilek
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(naturalna trawa), talerzyków (hale), bądź obciążników
(sztuczna trawa i beton).
Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą
haczyków z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie).
Pałąki podtrzymujące siatkę, składane.
Kolor: biało-czerwony.
Zgodność z przepisami do gry w piłkę ręczną,
oraz normą PN-EN 749-2006.
Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

Bramki, piłkochwyty i wyposażenie boisk

35

Bramka 3 m x 1,5 m
 Bramka spełnia wymogi nowego wymiaru rekomendowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej.
 Spawana rama bramki o profilu 80 x 80 mm wykonana z anodowanego stopu aluminium.
 W skład kompletu wchodzą aluminiowe składane ramiona boczne o średnicy 38 mm, łącznik dolny ramion oraz uchwyty
mocujące bramkę do podłogi i do podłoża na boisku. Rama i ramiona wyposażone są w zaczepy do mocowania siatki.
Wymiary bramki w świetle 3 m x 1,5 m, standardowa głębokość bez słupków 1,5 m, po złożeniu grubość bramki 0,15 m.
Wszystkie elementy bramki są połączone ze sobą w sposób umożliwiający łatwą wymianę każdego detalu.
Bramka spełnia wymagania normy PN-EN 749.
 Przeznaczona do użytku w halach gimnastycznych i na boiskach zewnętrznych.

Bramka 7,32 m x 2,44 m
mocowana na stałe
w tulejach
 Wymiary bramki: 7,32 m x 2,44 m, głębokość 2 m
lub 3 m.

 Owalny profil aluminiowy 100 mm x 120 mm,
wzmocniony.

 Słupki bramki i odciągi mocowane w tulejach.
 Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą
haczyków z tworzywa sztucznego
(haczyki w zestawie).
 Kolor: biały.
 Zgodność z przepisami FIFA, PZPN
oraz normą PN-EN 748-2006.
 Certyfikat bezpieczeństwa wydany
przez Instytut Sportu.

Obciążenie
bramki przenośnej
do piłki nożnej
Bramka aluminiowa
przenośna 5 m x 2 m
 Wymiary bramki: 5 m x 2 m,
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głębokość 80 cm / 150 cm (góra/dół).
Owalny profil aluminiowy 100 mm x 120 mm,
wzmocniony.
Bramka mocowana do podłoża za pomocą
szpilek (naturalna trawa), talerzyków (hale),
bądź obciążników (sztuczna trawa i beton).
Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą
haczyków z tworzywa sztucznego
(haczyki w zestawie).
Pałąki podtrzymujące siatkę, składane.
Kolor: biały.
Zgodność z przepisami FIFA, PZPN
oraz normą PN-EN 748-2006.
Certyfikat bezpieczeństwa wydany
przez Instytut Sportu.
Jest możliwość dowozu bramki w dowolne
miejsce w Polsce.
Waga bramki 51 kg.

Bramki, piłkochwyty i wyposażenie boisk

 Waga ~ 50 kg. Ocynkowane ogniowo, z kółkiem

umożliwiającym przetaczanie i uchwytem do prowadzenia.

 Uchwyty umożliwiają zaczepienie obciążenia do

podstawy szkieletu bramki. Obciążenie bramki zapewnia
bezpieczeństwo podczas użytkowania bramek przestawnych.
 Bramka 5 x 2 m - zalecane 3 obciążenia (150 kg).
 Bramka 7,32 x 2,44 m - zalecane 4 obciążenia (200 kg).

Bramka 7,32 m x 2,44 m
przenośna
 Wymiary bramki: 7,32 m x 2,44 m,

głębokość 80 cm / 200 cm (góra/dół).

 Owalny profil aluminiowy 100 mm x 120 mm, wzmocniony.
 Bramka mocowana do podłoża za pomocą szpilek





(naturalna trawa), talerzyków (hale), bądź obciążników
(sztuczna trawa i beton).
Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków
z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie).
Kolor: biały.
Zgodność z przepisami FIFA, PZPN
oraz normą PN-EN 748:2006.
Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

Bramki, piłkochwyty i wyposażenie boisk
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Flagi narożnikowe
profesjonalne uchylne
 Flagi montowane w tulejach.
 Na sprężynach.
 Wysokość flag 190 cm. Po włożeniu
w tuleję flaga wystaje ponad poziom
boiska 170 cm.

Piłkochwyty
 Dostarczamy kompletne piłkochwyty
lub serwisujemy już istniejące.

 Oferujemy szeroki zakres słupów do piłkochwytów.

W swojej ofercie posiadamy słupy aluminiowe
oraz stalowe w różnych wersjach: lakier, cynk,
cynk + lakier.
 Wysokość słupów 4 m, 5 m lub 6 m.
 Na produkowane przez nas piłkochwyty posiadają
certyfikat zgodności z normą PN-EN 913 (przy
zachowaniu określonego rozstawu słupów).
 Każdy piłkochwyt wyceniany jest indywidualnie,
aby jak najlepiej dopasować ofertę do potrzeb Klienta.

Flagi narożne
na sprężynach wbijane
 Cena dotyczy kompletu - 4 flagi.
 Wysokość 170 cm nad poziom murawy.

Urządzenie
do zbierania wody
 Urządzenie do zbierania wody z płaskich

Siatki na bramki

powierzchni np. sportowe powierzchnie
takie jak poliuretan, trawa sztuczna i naturalna.
 Pojemność zbiornika na wodę około 40 l.

 Posiadamy siatki i bramki różnego typu,
siatki profesjonalne jak i standardowe.

 Możliwość produkcji siatki w kolorze klubu.

Tablica wyników typu Orlik 2012





Tablica do montażu na boiskach zewnętrznych. Wymiary 100 cm x 75 cm.
Doskonale nadaje się na boiska treningowe, Orliki oraz hale sportowe.
W ofercie znajdują się również inne rozmiary i typy tablic.
Jeśli są Państwo zainteresowani innym rodzajem lub wielkością tablicy
prosimy o kontakt.
 Ofertujemy również montaż tablicy na terenie całego kraju.
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