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Sportovní sítě a lana
vše se točí kolem míče
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           Novinky 

Jděte na naše stránky:

www.berger-huck.cz

Ochranné sítě pro Indoor sporty ( strana 6.7 )

Sítě redukující vítr pro MS ve fotbale v Kataru

Ukázka uchycení střešní a boční ochranné sítě  
(Foto: STRASSENKICKER BASE)
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Vážení sportovní přátelé,

naneštěstí mnoho sportovců a sportovních nadšenců nemohlo v poslední době dělat svůj sport. Bylo zrušeno mnoho 
sportovních událostí. Přesto všichni doufáme v návrat k našim sportům v dohledné době.

Pro nadcházející MS ve fotbale v Kataru jsme dodali a namontovali mimo standardních ochranných sítí také sítě pro redukci 
větru během výstavby stadionu. Tyto sítě zajistí redukci teplého pouštního větru a zlepší klimatické podmínky na stadionu.

Edwards Tennis nets, distribuovány a vlastněny skupinou Huck, budou opět dodány pro Wimbledon 2021.

DRALO sítě potažené plastem jsou nyní možné používat také ke sportovním účelům.

Mnoho z nás považuje sport za nejkrásnější věc na světě a my doufáme, že všichni budeme náš sport opět provozovat.

Se srdečným pozdravem

Berger-Huck s.r.o.

více než 55 let HUCK  
 … to je více než 55 let podnikatelského ducha a zaměření na kvalitu

… to je více než 55 let vývoje v technologii sítí

… to je mnoho let profesního života.

Naše obchodní oddělení zastihnete na těchto číslech: 

Tel.prodej:  466 673 306 
466 673 182

Telefax: 466 673 305

E-Mail:  info@berger-huck.cz Internet:  www.berger-huck.cz 
www.huck.cz

© copyright by Manfred Huck GmbH 
Technické změny vyhrazeny. Všechny rozměry jsou přibližnými hodnotami, nepatrné změny vyhrazeny. 
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Fotbalové brankové sítě „Ultra“, fotbalové brankové sítě s plástvovými oky, fotbalové brankové sítě se „vzorem 
šachovnice“, fotbalová branková síť s optimalizovaným průhledem pro diváky, fotbalové brankové sítě HUCK- Net, 
exkluzivní fotbalové brankové sítě, fotbalové brankové sítě s malými oky, dvoubarevné fotbalové brankové sítě v 
klubových barvách, fotbalové brankové sítě pro mládež, mini brankové sítě, brankové sítě na futsal, snižovač na branky 
pro mládežnický fotbal, sítě na míče, cvičná stěna pro střílení na branku, příslušenství pro fotbalové brankové sítě   

Badmintonové turnajové sítě, badmintonové sady, badmintonové dlouhé sítě, badmintonové 
tréninkové sítě, příslušenství pro badmintonové sítě, záchytná síť míčů. 

Šňůry Isilink, gymnastická švihadla, lana pro přeskok Double Dutch, švihadla „Neon Rope“, Beaded 
Jump Rope“, přetahovací lana, balanční lano/kulaté lano, Battle-Rope, šplhací lana, talíř , sady 
gymnastických kruhů, lonžovací lana, lana na odbíjenou, šňůry na zavěšení míče, pás pro prellball, 
lana pro míčové hry vsedě, gymnastické šňůry.

Branková síť na házenou s optimalizovaným průhledem pro diváky, brankové sítě na halovou 
házenou se „vzorem šachovnice“, dvoubarevné brankové sítě na halovou házenou v klubových 
barvách, brankové sítě na halovou házenou, záchytné sítě pro brankové sítě na halovou házenou, 
snižovač na branky pro házenou, příslušenství pro brankové sítě, brankové sítě na halový hokej, mini 
brankové sítě na hokej, brankové sítě na pozemní hokej a hokejbal, branková síť na florbal

Tenisové sítě, tenisová síť „Excalibur“ a „Merlin“, příslušenství pro tenisové sítě, tenisové vlečné sítě, 
dětské tenisové sítě, dělicí sítě tenisových kurtů, dělicí sítě v nehořlavém provedení, opláštění 
tenisových hal, zástěny pro tenisová hřiště, reklamní nápisy. 

Turnajové a tréninkové sítě na beachvolejbal, kompletní sady pro plážové sporty, příslušenství na 
beachvolejbal, sada na rekreační volejbal, beachbadminton, badminton pro volný čas, tenis 
s pálkami, síť pro dětský tenis na trávě, beach sada kombi, beachházená, beachsoccer, brankové a 
ochranné sítě pro malá hřiště a multifunkční sportoviště dle EN 15312, záchytné sítě pro vnitřní 
sportoviště, street basketball, síť pro každé počasí, sluneční plachty.

Volejbalové turnajové sítě se značkou DVV, volejbalové turnajové sítě s malými oky, volejbalové 
turnajové sítě v mezinárodním provedení, volejbalové dlouhé sítě, volejbalové tréninkové sítě, 
volejbalové antény/sítě na volejbal vsedě, příslušenství pro volejbalové sítě.

Basketbalové sítě, brankové sítě na lední hokej, brankové sítě na vodní pólo, kolovou/kolové pólo, 
sítě na kroužkový tenis, indiacu, sítě pro zakrytí doskočišť a pískovišť, ochranné sítě pro hod 
kladivem a diskem, záchytné sítě/cvičný tunel pro kriket a baseball, záchytné sítě míčků pro golfová 
hřiště, cvičná golfová stěna, záchytné stěny pro squash boxy, záchytné sítě šípů, sítě ve splétaném 
provedení, brankové sítě „Heavy Duty“, ochranné sítě Ultra, sítě pro lanová centra

Informace o výrobcích, ochranné a záchytné sítě, příslušenství pro ochranné a záchytné sítě, 
univerzální vymezovací plot, dělicí a stropní sítě do sportovních hal, dělicí závěsy do sportovních 
hal, bezpečností sítě pro hrací prostory, ochranné sítě v nehořlavém provedení

Bezuzlová záchytná síť a branková síť s ocelovou vložkou „Mahulan Steel“, brankové sítě s ocelovou 
vložkou, brankové sítě z Dralo®, volejbalové sítě z polypropylenu s ocelovou vložkou, volejbalová síť 
z Dralo®, sítě pro multifunkční hřiště, záchytné sítě míčů z Dralo®, technické informace pro sítě z 
Dralo®, Antivandalské sítě PA - ocel potažená plastem 1,8/2,5 mm.
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Č. 1993 Fotbalová branková síť z poletylenu, cca 4,5 mm,  
 v novém splétaném provedení.  
 Velikost ok: 10 cm, kosočtvercové postavení ok 
 Barva:   9.501 Kč / kus 
 (doplňková ochranná napínací lana na vyžádání)

Naše fotbalové brankové sítě mají maximální velikost ok 120 mm, jak 
vyžaduje norma DIN EN 748.

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm

Brankové sítě „Ultra“ ve splétaném provedení, síla cca 4,5 mm
Sítě ve splétaném bezuzlovém provedení spojují výhody uzlových sítí (vysoká pevnost šňůry) s přednostmi pletených bezuzlových sítí (menší opotřebení v místě spojení 
oka, stálá pevnost ve stěně a spojení oka).

Podobně jako pletené bezuzlové sítě mají také sítě ve splétaném bezuzlovém provedení rovnoměrný tvar ok, takže velmi dobře vypadají. Lineárně probíhající síťová lana 
zajišťují optimální využití síly a tím i dlouhou životnost.

Kromě toho sítě nabízí: 
- nízký otěr ve spojích - přesnou velikost oka - malé povolování sítě díky speciální textilní technologii

Č. 1991-06

Č. 1595-06

Rozměry: šířka: 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.

Č. 1599 Fotbalová branková síť z poletylenu, cca 4,5 mm,  
 v novém splétaném provedení.  
 Velikost ok: 10 cm, kosočtvercové postavení ok 
 Barva:   4.914 Kč / kus 
 (doplňková ochranná napínací lana na vyžádání)

Rozměry: šířka: 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 100 cm, dole 150 cm

Č. 1595  Fotbalová branková síť, provedení jako výrobek výše 
Barva:   5.289 Kč / kus 
(doplňková ochranná napínací lana na vyžádání).

Brankové sítě „Ultra“ pro mládež 
ve splétaném provedení, síla cca 4,5 mm

Č. 1991 Fotbalová branková síť z poletylenu, cca 4,5 mm,  
 v novém splétaném provedení.  
 Velikost ok: 10 cm, kosočtvercové postavení ok 
 Barva:   8.097 Kč / kus 
 (doplňková ochranná napínací lana na vyžádání)

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka 80 cm, dole 200 cm
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Fotbalové brankové sítě s plástvovými (šestiúhelníkovými) oky

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 200 cm. Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

Během Mistrovství světa ve fotbale 2006 v Německu byly používány fotbalové brankové sítě HUCK s plástvovými oky. Díky dobré odezvě těchto brankových sítí ve 
speciálním designu jsme rozšířili nabídku brankových sítí s plástvovými oky o další hloubky.

Díky nové strojové technologii nabízíme bezuzlové sítě  
s plástvovými oky a střídavým barevným vzorem. 
Tyto sítě se vzorem šachovnice dodáváme v následujících velikostech  
a barevných kombinacích.  
Evropský patent č. 22 85 456.

Fotbalové brankové sítě se střídavým barevným vzorem (šachovnice)

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

Č. 1013  Bezuzlová branková síť, provedení jako výrobek č. 1011, 
(vzor šachovnice). 
Barva:      

   3.510 Kč / kus

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 200 cm.

Č. 1011  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 3,5 mm, s plástvovými oky  
(vzor šachovnice). 
Barva:      2.255 Kč / kus

Č. 1013-27

Č. 1021  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostní poly propylenu,  
síla cca 3,5 mm, s plástvovými oky. 
Barva:    1.750 Kč / kus

Č. 1023  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostní poly propylenu,  
síla cca 3,5 mm, s plástvovými oky. 
Barva:    2.750 Kč /kus

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy! 
např. 1013-21 = branková síť, bílá/zelená

 = 01 = zelená

 = 02 = bílá

 = 05 = žlutá

 = 21 = bílá/zelená

 = 24 = bílá/modrá

 = 27 = bílá/červená

 = 54 = žlutá/modrá

 = 56 = žlutá/černá

 = 76 = červená/černá

Č. 1023-02
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Fotbalové brankové sítě

Důležité: Veškeré brankové sítě jsou k dodání ihned!

Č. 10333-02

Č. 104  Bezuzlová branková síť z polyesteru, síla cca 4 mm. 
Barva:   2.000 Kč / kus

Č. 105  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 3 mm. 
Barva:        900 Kč / kus

Č. 106  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního poly-
propylenu, síla cca 5 mm, mimořádně silné provedení. 
Barva:    2.700 Kč / kus

Č. 107  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 4 mm. 
Barva:    1.250 Kč / kus 
Barva:    1.250 Kč / kus 
Barva:  (do vyprodání zásob) 1.638 Kč / kus

Fotbalové brankové sítě

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

Č. 1041  Bezuzlová branková síť z polyesteru, síla cca 4 mm. 
Barva:   2.100 Kč /kus* 
(* do vyprodání zásob)

Č. 1051  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního poly-
propylenu, síla cca 3 mm. 
Barva:      1.000 Kč / kus

Č. 1061  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního poly-
propylenu, síla cca 5 mm, mimořádně silné provedení. 
Barva:    3.100 Kč / kus

Č. 1071  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního poly-
propylenu, síla cca 4 mm. 
Barva:         1.350 Kč / kus 
Barva:  (do vyprodání zásob) 1.732 Kč / kus

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 200 cm.

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy! 
např. 107-06, černá

 = 01 = zelená

 = 02 = bílá

 = 03 = oranžová

 = 04 = modrá

 = 05 = žlutá

 = 06 = černá

 = 07 = červená

 = 09 = fialová

… objednejte si také: 
Taška na síť  č. 1040  
(viz strana 1.4 v našem katalogu)

Nabídka
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Č. 1052  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3 mm. 
Barva:     1.150 Kč / kus

Č. 1062  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, 
síla cca 5 mm, mimořádně silné provedení. 
Barva:    3.100 Kč / kus

Č. 1072    Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 4 mm. 
Barva:        1.450 Kč / kus 
Barva  (do vyprodání zásob) 1.849 Kč / kus

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 100 cm, hloubka dole 225 cm.

Č. 1043  Bezuzlová branková síť z polyesteru, síla cca 4 mm. 
Barva:    2.600 Kč / kus* 
(* do vyprodání zásob)

Č. 1053    Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3 mm. 
Barva:     1.300 Kč / kus

Č. 1063    Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,   
síla cca 5 mm, mimořádně silné provedení. 
Barva:    3.300 Kč / kus

Č. 1073    Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, 
síla cca 4 mm. 
Barva    1.750 Kč / kus

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 200 cm, hloubka dole 200 cm.

Fotbalové brankové sítě Fotbalové brankové sítě

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy! např. 1052-04 = branková síť, modrá

Č. 1040  Taška na síť 
– místo pro 1 pár fotbalových brankových sítí (pro dospělé) 
– velký otvor díky praktickému dvojitému zipu 
  281 Kč / kus

Taška na úschovu a přepravu sítě Nabídka

Č. 1063-02

 = 01 = zelená

 = 02 = bílá

 = 03 = oranžová

 = 04 = modrá

 = 05 = žlutá

 = 06 = černá

 = 07 = červená

 = 09 = fialová

 = 12 = zelená/bílá

 = 42 = modrá/bílá

 = 72 = červená/bílá
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Č. 10133  Bezuzlová branková síť „Fani“z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 3,5 mm, s plástvovými oky zvnějšku 
černými, zevnitř bílými. 
Barva 26:    bílá/černá  3.510 Kč / kus

 Další barevné kombinace na vyžádání!

Naše fotbalové brankové sítě mají největší velikost ok 120 mm  
požadovanou dle DIN EN 748. 

Dle nejnovějšího vydání DIN EN 748 nejsou provedení EN omezena již 
pouze na čtvercové postavení ok, čímž jsou dle DIN EN 748 také pokryta 
plástvová oka. 

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

Fotbalová branková síť s odlišnou barvou na obou stranách a optimalizovaným průhledem pro diváky

Fotbalová branková síť s optimalizovaným průhledem pro diváky „Fani“. Bílá strana ve směru hrací plochy umožňuje hráčům jasně rozeznat obrysy, černá strana ve směru 
tribun umožňuje optimální průhled pro diváky, resp. kameru. Zápis užitného vzoru DE 20 2014 101 841 U1.

Č. 10133-26

Huck Öko-Net

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 200 cm.

Č. 10331  Bezuzlová branková síť z PLA (kyselina polymléčná),  
síla cca 4 mm. 
Barva:   2.496 Kč/kus

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

Č. 10333  Bezuzlová branková síť z PLA (kyselina polymléčná),  
síla cca 4 mm. 
Barva:   3.198 Kč/kus

Fotbalové brankové sítě – HUCK ÖKO-Net

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

Č. 1033  Bezuzlová branková síť z PLA (kyselina polymléčná),  
síla cca 4 mm. 
Barva:   2.340 Kč/kus

Firma HUCK nabízí textilní sítě vyhovující ochraně životního prostředí nyní i ve 
sportovním odvětví.

Sítě jsou vyráběny z PLA (kyselina polymléčná). PLA je biologicky 
odbouratelná v podmínkách životního prostředí, které lze zpravidla nalézt pouze  
v průmyslových kompostovacích zařízeních.

Tak mohou spotřebitelé využít i alternativní způsob likvidace. 
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Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

Č. 1071-45

Č. 107  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 4 mm. 
Barva:      

    1.400 Kč / kus

Č. 1071  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 4 mm. 
Barva:      

    1.500 Kč / kus

Č. 1073  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, 
síla cca 4 mm. 
Barva:      

    2.000 Kč / kus

Fotbalové brankové sítě dvoubarevné v klubových barvách

Při objednávce uveďte prosím číslo barvy! např. 107-12 = branková síť, zelená/bílá 

 = 12 = zelená/bílá

 = 42 = modrá/bílá

 = 45 = modrá/žlutá

 = 62 = černá/bílá

 = 65 = černá/žlutá

 = 67 = černá/červená

 = 72 = červená/bílá

Barva 45: Barva 62: 

Barva 65: Barva 67: 

Díky většímu počtu barevných kombinací můžete nyní objednávat ještě více 
fotbalových brankových sítí ve vašich klubových barvách!

Díky rovnoměrné síťovině ale i diagonálnímu postavení barev vznikne 
atraktivní vzhled pro každé hřiště.  
Pochopitelně v nejlepší kvalitě Huck! 

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 200 cm.
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Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

Č. 1053-045  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostní polypropylenu, 
síla cca 3 mm, velikost ok: cca 45 mm. 
Barva:      3.315 Kč / kus

Brankové sítě s malými oky (60 mm)
Jako síť proti vandalismu chrání brankáře před házenými plechovkami, láhvemi 
atd. Také zabráníte zneužití jako sítě k lezení! V každém případě propůjčíte 
každému hřišti nádech exkluzivity. 

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 200 cm.

Č. 1081-060  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostní polypropylenu,  
síla cca 4 mm, velikost ok: cca 60 mm. 
Barva:    2.200 Kč / kus

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 100 cm, hloubka dole 225 cm.

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

Č. 1082-060  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostní  polypropylenu,  
síla cca 4 mm, velikost ok: cca 60 mm. 
Barva:    2.400 Kč / kus

Č. 1083-060  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostní  polypropylenu  
síla cca 4 mm,  velikost ok: cca 60 mm. 
Barva:    2.900 Kč / kus

Branková síť  velikosti ok 45 mm, na ochranu brankáře před házenými plechovkami, láhvemi, atd. 

Č. 1053-045-42

Č. 1081-060-02

Brankové sítě s malými oky (45 mm) 

dvoubarevné

Díky malé velikosti ok 45 mm lze po těchto brankových sítích jen těžko  
lézt. Splňují tak požadavky normy EN 15312 a kromě jiného jsou vhodné  
i jako sítě proti vandalismu.

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

Č. 1053-045   Bezuzlová branková síť z vysokopevnostní polypropylenu,  
síla cca 3 mm, velikost ok: cca 45 mm. 
Barva:    2.500 Kč / kus

Brankové sítě s malými oky (45 mm) 
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Č. 1023-72

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře a dole 200 cm.

Č. 1023  Branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3,5 mm, s plástvovými oky. 
Barva:      3.510 Kč / kus

Brankové sítě pro mládež dvoubarevné 

Fotbalové brankové sítě dvoubarevné s plástvovými oky

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.

Č. 151  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, 
síla cca 4 mm. 
Barva:      950 Kč / kus

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 90 cm, hloubka dole 200 cm.

Č. 1515  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, 
síla cca 4 mm. 
Barva:      1.050 Kč / kus

Č. 1511  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, 
síla cca 4 mm. 
Barva:      1.100 Kč / kus

Č. 1515-42

Č. 1023-42 Č. 1023-72
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Č. 153  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3,5 mm, s plástvovými oky, 
(vzor šachovnice). 
Barva:      1.467 Kč / kus

Č. 153  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3,5 mm, s plástvovými oky, 
Barva:    1.404 Kč / kus

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.

Č. 1535  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3,5 mm, s plástvovými oky, 
(vzor šachovnice). 
Barva:      1.623 Kč / kus

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

Fotbalové brankové sítě pro mládež se střídavým barevným vzorem (šachovnice) 

Fotbalové brankové sítě pro mládež s plástvovými oky 

Díky nové strojové technologii nabízíme bezuzlové sítě s plástvovými oky a střídavým barevným vzorem. 
Tyto sítě se vzorem šachovnice dodáváme pro fotbal mládeže v následujících velikostech a barevných kombinacích. 
Evropský patent č. 22 85 456. 

Na základě pozitivní odezvy při mistrovství světa ve fotbale jsme rozšířili náš sortiment o brankové sítě pro mládež s plástvovými oky! 

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

Č. 1535  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3,5 mm, s plástvovými oky, 
Barva:   1.545 Kč / kus

Č. 153-05

Č. 1535-21

Při objednávce uveďte prosím číslo barvy! 153-72 = branková síť, červená/bílá 

 = 01 = zelená

 = 02 = bílá

 = 05 = žlutá

 = 21 = bílá/zelená

 = 24 = bílá/modrá

 = 27 = bílá/červená
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Č. 1515-05

Č. 150  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3 mm. 
Barva:       700 Kč / kus

Č. 151  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 4 mm, k dodání v mnoha módních barvách. 
Barva:          900 Kč / kus 
Barva:    1.124 Kč / kus 

Č. 152  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 5 mm, mimořádně silné provedení. 
Barva:     1.700 Kč / kus

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.

Č. 1505  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3 mm. 
Barva:      750 Kč / kus

Č. 1515  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 4 mm, k dodání v mnoha módních barvách. 
Barva:          950 Kč / kus 
Barva:    1.209 Kč / kus

Č. 1525  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 5 mm, mimořádně silné provedení. 
Barva:     1.800 Kč / kus

Č. 1545-045  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
s malými oky, síla cca 4 mm.  
Velikost ok cca 45 mm. 
Barva:    2.855 Kč / kus

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

Fotbalové brankové sítě pro mládež
Fotbalové brankové sítě pro mládež dle německých rozměrů branek Fotbalové brankové sítě pro mládež dle  DIN EN 748

Č. 15011  Bezuzlová branková síť z PLA (kyselina polymléčná),  
síla cca 4 mm. 
Barva:   1.482 Kč/kus

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.

Č. 15015  Bezuzlová branková síť z PLA (kyselina polymléčná),  
síla cca 4 mm. 
Barva:   1.646 Kč/kus

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

Fotbalové brankové sítě pro mládež – HUCK ÖKO-Net
Firma HUCK nabízí textilní sítě vyhovující ochraně životního prostředí nyní i ve sportovním odvětví. Sítě jsou vyráběny z PLA (kyselina polymléčná). 
PLA je biologicky odbouratelná v podmínkách životního prostředí, které lze zpravidla najít pouze v průmyslových kompostovacích zařízeních.

Tak mohou spotřebitelé využít i alternativní způsob likvidace.
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Plástvová oka ve speciálním provedení (aktuálně nezahrnuto v prodejním programu)

Č. 1501  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3 mm. 
Barva:       800 Kč / kus

Č. 1511  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 4 mm, k dodání v mnoha módních barvách. 
Barva:        1.000 Kč / kus 
Barva:    1.209 Kč / kus

Č. 1541-060  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
s malými oky, síla cca 4 mm. Velikost ok cca 60 mm. 
Barva:     2.060 Kč / kus

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 90 cm, hloubka dole 200 cm.

Č. 1493  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 2,3 mm. 
Barva:     765 Kč / kus

Č. 1503  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3 mm. 
Barva:    1.061 Kč / kus

Č. 1513   Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 4 mm, k dodání v mnoha módních barvách. 
Barva:     1.280 Kč / kus 
Barva:     1.365 Kč / kus

Rozměry: šířka 6,00 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 180 cm.

Fotbalové brankové sítě pro mládež 
Fotbalové brankové sítě pro mládež ve speciálních rozměrech,  
dle minimálních rozměrů DIN EN 748 

Fotbalové brankové sítě pro mládež dle  DIN EN 748

Bezuzlový vysokopevnostní                                          
polypropylen,  

cca 3 mm, zelený

Bezuzlový vysokopevnostní  
polypropylen,  

cca 4 mm, žlutý

Bezuzlový vysokopevnostní   
polypropylen,  

cca 4 mm, modrý

Bezuzlový vysokopevnostní 
polypropylen,  
cca 5 mm, bílý

Při objednávce uveďte prosím číslo barvy! např. 1511-07 = branková síť, červená

 = 01 = zelená

 = 02 = bílá

 = 03 = oranžová

 = 04 = modrá

 = 05 = žlutá

 = 06 = černá

 = 07 = červená

 = 09 = fialová
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pro branky 1,20 m × 0,80 m

pro branky 1,80 m × 1,20 m

Č. 1210  Mini branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 2,3 mm,  
velikost ok 100 mm, vč. 2 vázacích šnůr délky 6 m. 
Rozměry: 1,30 m × 0,90 m, hloubka nahoře a dole 70 cm. 
Barva:    700 Kč / pár

Č. 1211  Mini branková síť jako výrobek č. 1210-01, ale: 
velikost ok 45 mm (EN 16579) 
Barva:    900 Kč / pár

Č. 1200  Mini branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 2,3 mm,  
velikost ok 100 mm, vč. 2 vázacích šňůr délky 8 m. 
Rozměry: 1,90 m × 1,30 m, hloubka nahoře a dole 70 cm. 
Barva:    800 Kč / pár

Č. 1201  Mini branková síť jako výrobek č. 1200-01, ale: 
velikost ok 45 mm (EN 16579)  
Barva:    1.000 Kč / pár

Č. 1230   Mini branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 2,3 mm,  
velikost ok 100 mm, vč. 2 vázacích šňůr délky 8 m. 
Rozměry: 1,90 m × 1,30 m, hloubka pouze dole 70 cm 
Barva:    860 Kč / pár

Mini brankové sítě

Velikost ok 100 mm (vlevo) a 45 mm (vpravo)

Č. 1215  Mini branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3 mm,  
velikost ok 100 mm, vč. 2 vázacích šňůr délky 6 m 
Rozměry: 1,30 m x 0,90 m, hloubka nahoře a dole 70 cm 
Bava:    800 Kč / pár

Č. 1216  Mini branková síť jako č. 1215, ale 
velikost ok 45 mm (EN 16579) 
Barva:    1.000 Kč / pár

Č. 1205  Mini branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3 mm,  
velikost ok 100 mm, vč. 2 vázacích šňůr délky 8 m 
Rozměry: 1,90 m x 1,30 m, hloubka nahoře a dole 70 cm 
Barva:      900 Kč / pár

Č. 1206  Mini branková síť jako č. 1205, ale: 
velikost ok 45 mm (EN 16579) 
Barva:    1.100 Kč / pár

NOV
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Suché zipy pro rychlé a snadné upevnění sítě na branku, viz. str. 1.16

pro branky 2,40 m × 1,60 m

pro branky 3 m × 1 m pro branky 3 m × 1,60 m

Č. 1220  Mini branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 2,3 mm,  
velikost ok 100 mm, vč. 2 vázacích šňůr délky 8 m 
Rozměry: 2,50 x 1,70 m, hloubka nahoře a dole 100 cm 
Barva:      1.100 Kč / pár 

Č. 1219  Mini branková síť jako č. 1220, ale:  
velikost ok 45 mm (EN 16579) 
Barva:    1.300 Kč / pár

Č. 1221  Mini branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 
3 mm, velikost ok 100 mm, vč. 2 vázacích šňůr délky 10 m. 
Rozměry: 3 m × 1 m, hloubka nahoře a dole 100 cm. 
Barva:    1.100 Kč / pár

Č. 1222  Mini branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 
3 mm, velikost ok 100 mm, vč. 2 vázacích šňůr délky 12 m. 
Rozměry: 3 m × 1,60 m, hloubka nahoře a dole 100 cm. 
Barva:    1.200 Kč / pár

Mini brankové sítě

Č. 1230-01 

Č. 1217  Mini branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3 mm,  
velikost ok 100 mm, vč. 2 vázacích šňůr délky 8 m 
Rozměry: 2,50 m x 1,70 m, hloubka nahoře a dole 100 cm 
Barva:    1.200 Kč / pár 

Č. 1218   Mini branková síť jako č. 1217, ale:   
velikost ok 45 mm (EN 16579) 
Barva:    1.500 Kč / párNOV
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Rozměry: 3,10 m šířka, 2,10 m výška, hloubka nahoře 80 cm, dole 100 cm.

Č. 108  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3,5 mm, s plástvovými oky a elastickou šňůrou pro 
ochranu vnějších řad ok.  
Vzor šachovnice (Evropský patent č. 22 84 456). 
Barva      1.241 Kč / kus

 
Č. 114   Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  

síla cca 4 mm. 
Barva:       750 Kč / kus

Sálová kopaná jednou zcela jinak. Nový sportovní trend Futsal se hraje na 
rozdíl od běžné sálové kopané bez limitů a se speciálním míčem.

Jako branky se používají branky na házenou a zde můžeme nabídnout 
následující rozměry sítí a kvalitu: 

Nový sportovní trend: FUTSAL

Č. 108-27

Snižovač na fotbalové branky pro mládež
U mládežnického fotbalu by se měla v budoucnu pro děti a mládež do 10 let snižovat výška 
fotbalové branky, aby se hra mohla přizpůsobit menšímu vzrůstu dětí a mládeže podle věku 
(na fotbalové branky o šířce 5,15 m a výšce 2,05 m)

Č. 167  Snižovač na fotbalovou branku z popruhové sítě, šířka pásu 
25 mm, velikost ok 200 x 100 mm, 5 m x 0,33 m, nahoře a na 
stranách s rychlouzávěrem pro upevnění na břevno nebo tyč 
branky. 
Barva:    3.900 Kč / kus

Snižovač branky č. 167-03 (oranžová)

NOV
INK
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Č. 263
Sítě na míče

Cvičná stěna pro střelbu na branku

Sítě na míče s velikostí ok cca 5 cm z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 
2,5 mm, se stahovací šňůrou. Špičkový výrobek, vhodný i pro gymnastické míče. 
Barva: žlutá. 

Č. 261 pro 1–2 míče    390 Kč / 10 kusů 
Č. 263 pro 3 míče    422 Kč / 10 kusů 
Č. 266 pro 6 míčů    546 Kč / 10 kusů 
Č. 269 pro 9 míčů    671 Kč / 10 kusů 
Č. 2610 pro 10–12 míčů    827 Kč / 10 kusů

Sítě na míče jako výše, ale tříbarevné modrá/žlutá/zelená

Č. 269-3F pro 9 míčů    702 Kč / 10 kusů 
Č. 2613-3F pro 13–15 míčů  1.014 Kč / 10 kusů 

 
Sítě na míče s malými oky z vysokopevnostního polypropylenu, 
síla cca 2 mm, velikost ok: cca 3 cm.  
Č. 2730 pro 30 míčů  
 Barva 08:   béžová    812 Kč / 10 kusů

Č. 165  Cvičná stěna pro střelbu na branku z PE pleteniny, 
cca 200 g/m², se dvěma výřezy průměr cca 50 cm, obě strany 
2 m a jedna strana 5 m s očky. Kompletně se 2 lany isilink à 10 m.  
Velikost: 5 m × 2 m. 
Barva:   5.148 Kč / kus

Č. 166  Cvičná stěna pro střelbu na branku jako č. 165-04, 
ale o velikosti: 3 m × 2 m. 
Barva:   3.120 Kč / kus

Č. 165-04

Č. 269-3F

Č. 2730-08

Č. 2555

Č. 2410Č. 256

Sítě na míče, silné provedení
Mimořádně odolné sítě na míče z polypropylenu, síla cca 3 mm, 
velikost ok cca 45 mm, nahoře se stahovací šňůrou. Barva: zelená 

Č. 256 pro 6 míčů      203 Kč / kus 

Sítě na míče jako výše, ale s velikostí ok 100 mm

Č. 2410 pro 10-12 míčů      188 Kč / kus 

Pytel na míče 
k úschově a přepravě míčů, z polyesterové sítě s hustými oky, odolný, 
nahoře se stahovací šňůrou. Barva: černá  

Č. 2555 pro 13–15 míčů  
 Barva 06:  černá     897 Kč / kus
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Příslušenství

Podpěrné tyče + příslušenství

Řetěz pro zatížení brankových sítí

Systém upevňování pro brankové sítě

Plastové háčky 
Č. 1010 Plastové háčky pro hliníkové brány  210 Kč / 10 kusů

Č. 10101 Plastové háčky, černé   422 Kč / 10 kusů 
 (pro sítě od 4,5 mm průměru)

Č. 10102 Plastový háček H+, černá   390 Kč / 10 kusů 

Šroubovací háky pro hliníkové brány z nerezové oceli s hliníkovými 
maticemi.  
Č. 1011 s pravoúhlými maticemi   702 Kč / 10 kusů

Č. 1012 s kosočtvercovými maticemi  702 Kč / 10 kusů

Podpěrné tyče pro volně visící brankové sítě  
(brankové sítě s rovnoměrnou horní a dolní hloubkou)

Č. 1015  Podpěrné tyče z hliníku, 40 mm ø, celková délka: 3 m. 
Sada se skládá ze 2 podpěrných tyčí (dělitelné) a navíc je 
vybavena zemní kotvou a kotevní šňůrou á tyč. 
  4.290 Kč/sada á brána

Č. 1014  Stahovací pásky, délka cca 375 mm a šířka 7,6 mm,  
k upevnění brankové sítě na rám, resp. vyklápěcí rameno.  
Barva:     640 Kč / sáček à 100 kusů

Č. 10141  Stahovací pásky jako č. 1014, ale balení á 10 kusů 
Barva:      83 Kč / balení á 10 kusů

Mimořádně vhodné pro mateřské školy nebo volně přístupné prostory, 
kde je třeba síť často pověsit a opět svěsit.

Č. 10145  Pásek se suchým zipem, šířka cca 20 mm. 
role á 5 m 
Barva:     414 Kč / role

Řetěz pro zatížení brankových sítí se skládá z řetězu, 800 g/m,  
opláštěného plastovou hadicí.

Č. 1017  dolní hloubka branky 150 cm 
délka: 10,50 m  3.354 Kč / kus

Č. 10171  dolní hloubka branky 200 cm 
délka: 11,50 m  3.698 Kč / kus

Č. 10172  dolní hloubka branky 225 cm 
délka: 12 m  3.885 Kč / kus

Řetěz pro zatížení brankových sítí

Č. 1014Č. 1015

Č. 10145-06

Č. 10102

Č. 1010

Č. 10101 

Č. 1012

Č. 1011

NOV
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Branková síť na házenou s odlišnou barvou na obou stranách  

a optimalizovaným průhledem pro diváky

V předpisových rozměrech: šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 1 m. Velikost ok: 10 cm

Nr. 1088 Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
 síla cca 3,5 mm, s plástvovými oky 
 zvnějšku černými, zevnitř bílými. 
 Barva  26:    bílá/černá         1.748 Kč / kus

 Další barevné kombinace na vyžádání

Branková síť na házenou s optimalizovaným průhledem pro diváky. Bílá strana ve směru hrací plochy umožňuje hráčům jasně rozeznat obrysy, černá strana ve směru 
tribun umožňuje optimální průhled pro diváky, resp. kameru. Zápis užitného vzoru DE 20 2014 101 841 U1. 

Č. 108-26

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!  
např. 108-27 = branková síť, bílá/červená

 = 21 = bílá/zelená

 = 24 = bílá/modrá

 = 27 = bílá/červená

 = 26 = bílá/černá

Č. 108-21

Brankové sítě na házenou se střídavým barevným vzorem (šachovnice)

V předpisových rozměrech: šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 1 m. Velikost ok: 10 cm. 

Č. 108  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3,5 mm, s plástvovými oky a dodatečným lanem na 
ochranu vnějších řad ok.  
Vzor šachovnice 
Barva:      1.241 Kč / kus

Díky nové strojové technologii nabízíme bezuzlové sítě s plástvovými oky a střídavým barevným vzorem. 
Evropský patent č. 22 854 56.

Tyto sítě se vzorem šachovnice nabízíme v těchto barevných kombinacích:
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Č. 111-05

Č. 1099  Bezuzlová branková síť z PE ve splétaném provedení,  
síla cca 4,5 mm, se zvýšenou odolností proti oděru  
a pevným lanem na ochranu vnějších řad ok. 
Barva:    3.276 Kč / kus

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!  
např. 111-05 = branková síť, žlutá

 = 01 = zelená

 = 02 = bílá

 = 04 = modrá

 = 05 = žlutá

 = 06 = černá

Branková síť na házenou „Ultra“ 
V předpisových rozměrech:  šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, 
hloubka dole 1 m. Velikost ok: 10 cm.

Č. 1099-06

Brankové sítě na házenou s „plástvovými oky“

V předpisových rozměrech: šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 1 m. Velikost ok: 10 cm. 

Č. 111  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 4,75 mm, s plástvovými oky a doplňkovým lanem  na 
ochranu vnějších řad ok.  
Barva:    1.927 Kč / kus

Č. 108   Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3,5 mm, s plástvovými oky a dodatečným lanem pro 
ochranu vnějších řad ok. 
Barva:   1.178 Kč / kus

Pří Mistrovství světa v házené v roce 2007 v Německu a v roce 2011 ve Švédsku se používaly brankové sítě HUCK. 
Zvoleny byly brankové sítě se speciálním designem plástvových ok, které byly ještě dále zdůrazněny žlutou barvou. 
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Brankové sítě na halovou házenou

V rozměrech:  šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 1,5 m. 
Velikost ok: 10 cm.

V rozměrech:  šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 2 m. 
Velikost ok: 10 cm. 

V předpisových rozměrech:  šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, 
hloubka dole 1 m. Velikost ok: 10 cm.

Č. 1142  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,   
síla cca 4 mm.  
Barva:     900 Kč / kus

Č. 1143  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 4 mm.  
Barva:     950 Kč / kus

Č. 109  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu, 
síla cca 5 mm, s doplňkovým pevným lanem  
v prostoru rámu na ochranu vnějších řad ok.  
Barva:     1.600 Kč / kus

Č. 112  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3 mm. 
Barva:     600 Kč / kus

Č. 113  Bezuzlová branková síť z polyesteru,  
síla cca 4 mm. 
Barva:     1.250 Kč / kus

Č. 114  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 4 mm. 
Barva:       750 Kč / kus

Bezuzlový vysokopevnostní                                   
polypropylen, cca 3 mm, zelený

Bezuzlový vysokopevnostní   
polypropylen, cca  4 mm, žlutý

Č. 109/1091-01

Brankové sítě na halovou házenou v jiných hloubkách na vyžádání! 
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Dvoubarevné brankové sítě na halovou házenou v klubových barvách

V předpisových rozměrech:  šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, 
hloubka dole 1 m. Velikost ok: 10 cm. 

Č. 114  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 4 mm. 
Barva:      850 Kč / kus

Č. 1192  Gumová napínací lana, 2 gumová lana, silné provedení, 
oboustranně s háky, 6,5 m délka. Tato napínací lana jsou určena 
pro brankové sítě na halovou házenou a halový hokej v prostoru 
příčných a svislých brankových latí (viz skica, červené čáry). 
Díky gumovým napínacím lanům má síť vyšší  
tažnost a větší odolnost.  
  453 Kč / kus

Č. 1191  Napínací lana z polyetylenu, síla cca 6 mm. Sada  
obsahuje 4 lana, obě horní napínací lana s rychlouzávěrem.  
Tato napínací lana jsou určena pro branky, u kterých jsou sítě  
volně zavěšeny uvnitř oblouku (viz skica, modré čáry). 
  453 Kč / sada

Abychom mohli nabídnout brankové sítě na házenou dle přání zákazníků,  
představujeme Vám nyní dvoubarevné sítě ve vašich klubových barvách ve 3 barevných kombinacích. 

Č. 114-72

Napínací lana jsou vhodná pro všechny naše brankové sítě na halovou 
házenou a halový hokej. 

Příslušenství pro brankové sítě na halovou házenou

Č. 1191 modrá, č. 1192 červená

Barva 42: Barva 12: 

Plastové háčky 
Č. 1010 Plastové háčky pro hliníkové branky    210 Kč/10 kusů

Č. 10101 Plastové háčky, černé     422 Kč/10 kusů  
 (pro sítě od průměru 4,5 mm

Č. 10102 Plastový háček H+, černá    390 Kč/10 kusů

Systémy pro upevnění brankových sítí.

Č. 1010

Č. 10101 

NOV
INK

A

Č. 10102
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„Exkluzivní“ brankové sítě na halovou házenou
Navíc k hornímu napínacímu lanu mají sítě dolní napínací lano, aby se zabránilo proklouznutí míče mezi rámem branky a sítí v prostoru podlahy.  
Horní napínací lano je vybaveno rychlouzávěrem.

Sítě jsou vybavené v prostoru rámu branky doplňkovým lanem k zavěšení brankové sítě, aby byly chráněny vnější řady ok. 

Pro zavěšení sítě v prostoru rámu branky používejte prosím lano, a ne okraj sítě. Zvýšíte tak podstatně životnost sítě 

Č. 111-05

V předpisových rozměrech:  šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 1 m. Velikost ok: 10 cm. 

Č. 1131  Bezuzlová branková síť z polyesteru, síla cca 4 mm. 
Barva:   1.935 Kč / kus

Č. 1141 Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
 síla cca 4 mm. 
 Barva:     1.186 Kč / kus

Č. 1091  Bezuzlová branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 5 mm, super silné provedení. 
Barva:     2.138 Kč / kus

Napínací lano s rychlouzávěrem

Doplňkové elastické lano na ochranu vnější řady ok

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!  např. 1141-07 = branková síť, červená

 = 01 = zelená

 = 02 = bílá

 = 04 = modrá

 = 07 = červená

 = 12 = zelená/bílá

 = 42 = modrá/bílá

 = 72 = červená/bílá
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Č. 168  Snižovač na branku z popruhové sítě, šířka pásu 25 mm, velikost 
ok 200 x 100 mm, 3 m x cca 0,40 m, nahoře a na stranách 
s rychlouzávěrem pro upevnění na břevno nebo tyč branky.  
Barva:    2.496 Kč / kus

Snižovač na branky na halovou házenou

Č. 168-03

Závěsné sítě pro brankové sítě na halovou házenou

Č. 117 Závěsná síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
 síla cca 4 mm. 
 Barva:     500 Kč / kus

Č. 118 Závěsná síť z polyesteru, síla cca 4 mm. 
 Barva:     600 Kč / kus

Č. 119 Závěsná síť z vysokopevnostního polypropylenu, 
 cca 5 mm, vhodná pro naše brankové sítě pro halovou házenou   
 č. 109/1091.  
 Barva:       850 Kč / kus

Závěsné sítě mají velikost 2 × 3 m a velikost ok 10 cm; 8 m vázací šňůry je přiloženo.  
Podobně jako v ledním hokeji jsou závěsné sítě zavěšovány navíc do branek na halovou házenou.  
Všechna 3 provedení mohou být opatřena za příplatek mimo jiné olověnou zátěží, čímž je zajištěno ještě lepší zachytávání míčů.  

Závěsné sítě do brankových sítí na halovou házenou, s malými oky

Č. 1171  Závěsná síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 4 mm. 
Barva:       1.000 Kč / kus

Tato závěsná síť má velikost ok 4,5 cm a velmi dobře se osvědčila i na mezinárodních turnajích. Síť je dole opatřena olověnou zátěží, čímž je zajištěno ještě lepší 
zachytávání míče.

NOV
INK

A

NOV
INK

A

Č. 2110  Zátěžová olověná šňůra pro brankové sítě na halovou  
házenou a závěsné sítě, 400 g/m. Umístěna již v pásku na síti. 
     135 Kč / bm

Č. 1193  Zatížení řetězem pro brankové sítě na halovou házenou  
800 g/m. Obaleným plastovou hadicí a na koncích s háky  
a vázací šňůrou. Pro sítě s dolní hloubkou brány 1 m.  
Délka: 5 m  1.716 Kč / kus

Zátěže pro brankové sítě na halovou házenou, halový hokej a závěsné sítě 

Č. 1193
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Č. 126-01

Brankové sítě na halový hokej

Všechny brankové sítě na halový hokej mají v prostoru rámu branky doplňkové pevné lano.

Brankové sítě by měly být zavěšeny pouze na tomto lanu, jelikož se tím podstatně zvýší životnost sítí (viz foto nahoře). 

Kombinované brankové sítě pro halovou házenou a halový hokej, velikost ok 4,5 cm, rozměr: šířka 3,10 m, výška 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm a dole 1 m.

Jelikož jsou rozměry pro halovou házenou a halový hokej shodné, lze provozovat oba sporty se stejnými sítěmi!

Č. 110  Bezuzlová branková síť na halový hokej z vysokopevnost-
ního polypropylenu, síla cca 4 mm, velikost ok 4,5 cm.  
Barva:   1.700 Kč / kus

Č. 125  Bezuzlová branková síť na halový hokej z vysokopevnost-
ního polypropylenu, síla cca 3 mm, velikost ok 4,5 cm.  
Barva:   1.350 Kč / kus

Č. 126  Bezuzlová branková síť na halový hokej z vysokopevnost-
ního polypropylenu, síla cca 5 mm, velikost ok 4,5 cm. 
Dobře drží tvar. 
Barva:     2.900 Kč /kus

Č. 127  Bezuzlová branková síť na halový hokej z vysokopevnost-
ního polypropylenu, síla cca 2,5 mm, velikost ok 2,5 cm.  
Barva:   3.152 Kč / kus

Doplňkové pevné lano na ochranu vnější řady ok

Mini branková síť na hokej z vysokopevnostního polypropylenu  
síla cca 2 mm, velikost ok 4,5 cm,  
k dodání v každé libovolné velikosti.  Cena na vyžádání

Viz také naše brankové mini sítě na straně 1.11. 

Mini branková síť na hokej

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy! např. 119-04 = branková síť, modrá

Nr. 1240  Mini branková síť na hokej z vysokopevnostního polypro-
pylenu, síla cca 2,3 mm, včetně 2 vázacích šňůr délky 5 m. 
Rozměry: 0,90x 0,60, nahoře do špičky, hloubka dole 70 cm. 
Barva:      250 Kč / kusNOV

INK
A

Č. 1240-01

 = 01 = zelená  = 02 = bílá  = 03 = oranžová  = 04 = modrá  = 05 = žlutá
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Č. 130-01

Branková síť na pozemní hokej s velikostí ok 4,5 cm. 

Č. 130  Bezuzlová branková síť na pozemní hokej z vysokopevno-
stního polypropylenu, síla cca 3 mm. Šířka 3,66 m, výška 2,14 
m, velikost ok 4,5 cm,hloubka nahoře 90 cm, dole 120 cm.  
Barva:     1.100 Kč / kus

Č. 1301   Bezuzlová branková síť na pozemní hokej z vysokopevno-
stního polypropylenu, síla cca 4 mm. Šířka 3,66 m, výška 1,80 
m, velikost ok 4,5 cm, hloubka nahoře 90 cm, dole 120 cm.   
Síť sahá v tomto případě pouze ke spodnímu hracímu 
prknu (po stranách a vzadu)! 
Barva:   1.500 Kč / kus

Č. 1302  Branková síť na pozemní hokej jako č. 1301, ale z vysokopevno-
stního polypropylenu, síla cca 3 mm, velikost ok 4,5 cm. 
Barva:   1.300 Kč / kus

Č. 136   Bezuzlová branková síť na florbal z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 2,3 mm, velikost ok 4,5 cm, 
rozměry 1,60 x, 1,15 m, hloubka nahoře 40 cm, dole 60 cm.  
Barva:   420 Kč / kus

Č. 137  Bezuzlová branková síť na florbal (závěsná) z vysokopevno-
stního polypropylenu, síla cca 2,3 mm,  
velikost ok  4,5 cm, rozměry 1,70 x, 1,25 m. 
Barva:   190 Kč / kus

Č. 131  Bezuzlová branková síť pro in-line hokej z polyesteru, síla 
cca 3 mm, velikost ok 4 cm.  
Rozměry: 170 cm šířka, 105 cm výška, hloubka nahoře 65 cm, 
dole 110 cm, včetně sítě pro zavěšení 180 × 110 cm. 
Barva:   1.850 Kč / kus

Č. 1311  Bezuzlová branková síť pro in-line hokej z polyesteru,  
síla cca 4 mm, velikost ok 4 cm, rozměry: šířka 170 cm, výška 
105 cm, hloubka nahoře 65 cm, hloubka dole 110 cm, 
včetně sítě pro zavěšení 180 × 110 cm. 
Barva:   2.500 Kč / kus

Brankové sítě na pozemní hokej Florbal / Unihokej

Branková síť pro florbal

Č. 132    Bezuzlová branková síť na pozemní hokej z vysokopevno-
stního polypropylenu,  síla cca 2,5 mm, velikost ok 2,5 cm. 
Rozměry: 3,66 m šířka, 2,14 m hloubka, hloubka nahoře 90 cm  
a dole 120 cm. 
Barva:   3.620 Kč / kus

Naše brankové sítě na lední hokej naleznete na straně 7.2 !

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy! např. 137-02 = branková síť, bílá 

Brankové sítě na in-line hokej

 = 01 = zelená  = 02 = bílá

Před objednávkou přeměřte nutně hloubku brány,  
aby se zabránilo chybným dodávkám.

Další velikosti na vyžádání!!

Branková síť na pozemní hokej s velikostí ok 2,5 cm. 
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Volejbalové turnajové sítě podle mezinárodních předpisů a předpisů DVV I

Délka 9,50 m, 6-bodové zavěšení a 6 napínacích šňůr, na obou stranách všité sklolaminátové tyčky a nahoře kevlarové lano (11,70 m dlouhé),  
nahoře 70 mm široká lemovka, dole průvlečná 50 mm široká lemovka.

Č. 5088   Bezuzlová volejbalová turnajová síť z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 3 mm,  
velikost ok 100 mm. 
Barva:   2.550 Kč / kus

Č. 5077  Bezuzlová volejbalová turnajová síť z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 4 mm,  
velikost ok 100 mm. 
Barva:   2.700 Kč / kus

Tyto sítě se používají při mezinárodních zápasech, ale i všech turnajích, především ve vyšších soutěžích.  
Společným znakem těchto sítí jsou  
– 6-bodové zavěšení se 3 rychloupínacími uzávěry na obou stranách a všité boční sklolaminátové polyesterové tyčky 
– nahoře 70 mm široká bílá lemovka a 11,70 m dlouhé kevlarové lano 
– na dolní straně průběžná 50 mm široká bílá lemovka a uvnitř umístěné napínací lano.

Všechny volejbalové sítě mají na každé straně na konci sítě plastovou kostičku,  
aby ocelové, resp. kevlarové lano nemohlo nechtěně vklouznout do lemování  
(viz obrázek nahoře).

Naše turnajové sítě (bez potisku) mají tkaný, mimořádně pevný polyesterový 
lem. Sítě mají velikost 9,50 × 1 m a odpovídají požadavkům normy DIN EN 1271, 
třída sítě A (vydání leden 2015).

Na potisk hran sítí (na hrany PVC lemů) můžeme předložit nabídku pouze 
tehdy, pokud obdržíme reprodukovatelný grafický návrh.  
Dle počtu kusů je třeba počítat s výrazným příplatkem a dodací dobou 
3–4 týdny po uvolnění tisku. 

Důležité: Pokud potřebujete jiné délky kevlarových lan, uveďte to prosím již při objednávce! 

Č. 5055  Bezuzlová volejbalová turnajová síť z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 2,3 mm,  
velikost ok 45 mm. 
Barva:   2.700 Kč / kus

Č. 5055-06

Č. 5056  Bezuzlová volejbalová turnajová síť z polyetylenu, 
síla cca 2 mm, velikost ok 45 mm, točená technika tkaní 
pro optimální vypnutí (velmi malé prověšení). 
Barva:   4.056 Kč / kus
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Volejbalové turnajové sítě se značkou DVV I (s vodicí kladkou)

Volejbalové turnajové sítě podle mezinárodního předpisu a se značkou DVV II

Č. 5099    Tento patent Huck (patent č. P 43 24 767.9-09) je navíc vybaven na obou koncích kevlarovým napínacím lanem s vodicí kladkou.  
Díky tomu lze síť napnout absolutně rovnoměrně a tvrdě. Dále je možné dodatečné přesné seřízení sítě podle značení hřiště ve vypnutém stavu. 

  Bezuzlová volejbalová turnajová síť „Smash“ z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 4 mm, s kevlarovým napínacím lanem (11,70 m 
délka),na obou stranách všité sklolaminátové polyesterové tyčky, 6-bodové zavěšení  
6 napínacích šňůr s rychlouzávěrem a na obou stranách s vodicí kladkou.  
Barva:   3.838 Kč / kus

Č. 5033  Bezuzlová volejbalová turnajová síť z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 3 mm, s ocelovým lanem (síla cca  
4 mm, a délka 11,70 m). Na obou stranách všité sklolaminátové 
polyesterové tyčky, 4-bodové zavěšení a 4 napínací šňůry  
s rychlouzávěrem. 
Barva:   2.100 Kč / kus

Č. 5034  Bezuzlová volejbalová turnajová síť z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 3 mm, s kevlarovým lanem (síla cca 
5 mm a délka 11,70 m). Na obou stranách všité sklolaminátové 
polyesterové tyčky, 4-bodové zavěšení a 4 napínací šňůry  
s rychlouzávěrem. 
Barva:   2.250 Kč / kus

Délka 9,50 m, 6-bodové zavěšení, na obou stranách všité sklolaminátové tyčky a nahoře kevlarové lano (11,70 m dlouhé), s vodicí kladkou,  
nahoře 70 mm široká lemovka, dole průvlečná 50 mm široká lemovka. 

Délka 9,50 m, 4-bodové zavěšení, na obou stranách všité sklolaminátové 
polyesterové tyčky a nahoře ocelové, resp. kevlarové lano (11,70 m délka), nahoře  
s lemovkou šíře 70 mm, dole s průchozí lemovkou šíře 50 mm. 

Č. 5099: Volejbalová turnajová síť dle zkušební značky DVV I.  
Vodicí kladky na obou stranách sítě zajišťují absolutně rovnoměrné napnutí celé plochy sítě. 

Důležité: Pokud potřebujete jiné délky kevlarových nebo ocelových lan, uveďte to prosím již při objednávce! 

Č. 5034-06
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Ceny netto bez DPH

Volejbalové turnajové sítě se značkou DVV

Volejbalová dlouhá síť (tréninková)

Provedení DVV mají na rozdíl od DVV I a DVV II horní lemovku v šíři 50 mm, dole je po stranách jen olemování pro upevnění antén.  
Mohou být i nadále používány v nižších soutěžích jako turnajové sítě. 

Č. 5030   Bezuzlová volejbalová dlouhá síť z vysokopevnostního 
polypropylenu síla cca 3 mm. Nahoře olemovaná páskou 
z polyesteru. Délka kevlarového lana: délka sítě + 2 m 
Barva:    190 Kč / bm

Č. 5020    Bezuzlová volejbalová dlouhá síť z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 2,3 mm. Nahoře olemovaná páskou 
z polyesteru. Délka kevlarového lana: délka sítě + 2 m 
Barva:    170 Kč / bm

Č. 5166: Pro přesné upevnění kapes antén je dolní hrana sítě olemována ještě mimo volejbalový kurt.  
Zkušební značky DVV I pro výrobek 5133-06 + 5134-06 a 5166-06. 

Č. 5030-06

Délka 9,50 m, 4-bodové zavěšení, na obou stranách všité sklolaminátové 
polyesterové tyčky a nahoře ocelové, resp. kevlarové lano (11,70 m délka). 

Č. 5166  Bezuzlová volejbalová turnajová síť z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 3 mm, s kevlarovým napínacím lanem 
(11,70 m délka). Na obou stranách všité sklolaminátové 
polyesterové tyčky, 6-bodové zavěšení a 6 napínacích šňůr 
s rychlouzávěrem.  
Barva:   2.200 Kč / kus

Délka 9,50 m, 6-bodové zavěšení, na obou stranách všité sklolaminátové 
polyesterové tyčky a nahoře  kevlarové lano (11,70 m délka). 

Č. 5133  Bezuzlová volejbalová turnajová síť z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 3 mm, s ocelovým lanem (síla cca  
4 mm, délka 11,70 m). Na obou stranách všité sklolaminátové 
polyesterové tyčky, 4-bodové zavěšení a 4 napínací šňůry  
s rychlouzávěrem.  
Barva:   1.800 Kč / kus

Č. 5134  Bezuzlová volejbalová turnajová síť z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 3 mm, s kevlarovým lanem (síla cca 
5 mm, délka 11,70 m). Na obou stranách všité sklolaminátové 
polyesterové tyčky,  4-bodové zavěšení, 4 napínací šňůry  
s rychlouzávěrem. 
 Barva:   2.000 Kč / kus

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!   
např. 5133-06 = volejbalová síť, černá  
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Volejbalové tréninkové sítě
Rozměry dle předpisů: délka 9,50 m, výška 1 m, velikost ok 10 cm, ocelové lano, kevlarové lano nebo nylonová napínací šňůra, délka 11,70 m.

Č. 509  Volejbalová síť ze cca 2 mm tlusté polyetylenové šňůry,  
délka 9,50 m, výška 1 m, s nylonovou napínací šňůrou.  
Barva:   858 Kč / kus 

Č. 501  Volejbalová síť ze cca 2 mm tlusté polyetylenové šňůry,  
s ocelovým lanem tloušťky 3 mm. 
Barva:   800 Kč / kus

 Č. 503  Volejbalová síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 
3 mm, velmi silné provedení, s ocelovým lanem síly 4 mm. 
Barva:      1.200 Kč / kus

Č. 5032   Volejbalová síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca  
3 mm, velmi silné provedení, s kevlarovým lanem 11,70 m. 
Barva:   1.400 Kč / kus

Olemování všech tréninkových sítí je z vysoce kvalitní tkaniny odolné proti UV záření. 

Č. 5011-06

Č. 515-01Č. 511

„Exkluzivní“ tréninková síť

Tréninkové sítě pro rychlou montáž

... a v profi provedení:

Č. 5011  Volejbalová síť z vysokopevnostního polypropylenu, 
síla cca 2,3 mm, kolem dokola olemovaná páskou,  
nahoře s ocelovým lankem 11,70 m, na obou stranách všité 
sklolaminátové polyesterové tyčky, na všech 4 rozích s dalšími 
napínacími šňůrami. 
Barva:   1.350 Kč / kus

Č. 511    Tréninková síť pro rychlou montáž, délka 10 m. 
Barva:  s bílou hranou    749 Kč / kus

Č. 512   Tréninková síť pro rychlou montáž, délka 3,50 m. 
Barva:  s bílou hranou    484 Kč / kus

Jiné délky na přání.

Č. 515  Tréninková síť pro rychlou montáž, 0,40 × 10 m, ze zesílené 
rašlové pleteniny se silnějším horním lemováním. 
Lepší možnost napínání zajišťují lemy s PES tyčkami, horní 
napínací šňůra s rychloupínákem a dole umístěné gumové 
smyčky s karabinovými háčky.  
Barva:   1.202 Kč / kus

Výrobky 509 – 511 nedodáváme s ocelovým lanem, resp. kevlarovým lanem.

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy! (např. 503-01 = volejbalová síť, 
zelená 

 = 01 = zelená  = 06 = černá

Pro rychlou montáž během velmi krátké doby (1 minuta) především pro školní 
sporty doporučujeme naše tréninkové sítě vyrobené dle našeho vlastního konceptu. 
Tyto sítě jsou z polyetylenové rašlové pleteniny, cca 70 cm vysoké. Na všech  
4 rozích s á 50 cm dlouhou gumovou smyčkou bez ocelového lana a lemovky.  
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Ceny netto bez DPH

Tato kapsa z polyesteru odolá i extrémní zátěži - jako např. tomuto útoku. 

Síť na volejbal v sedě s potiskem na vyžádání

Spojení dvoudílných 
antén se nachází  
v části chráněné  
kapsou antény!

Č. 5021

Č. 5025  Volejbalové antény, jednodílné, délka 1,80 m,  
bez kapes.    422 Kč / pár

Č. 5026  Volejbalové antény, dvoudílné, délka 1,80 m,  
bez kapes.    515 Kč / pár

Č. 5023  Kapsy se značkou DVV na umístění volejbalových antén, 
se značkovací páskou z polyesteru, vysokofrekvenčně svařované. 
    624 Kč / pár

Č. 5053  Integrované kapsy se značkou DVV na umístění volejbalových 
antén jako č. 5023, ale již umístěné na síti. 
    780 Kč / pár

Č. 5266  Bezuzlová volejbalová turnajová síť z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 3 mm, s kevlarovým napínacím lanem 
(11,70 m délka). Na obou stranách všité sklolaminátové 
polyesterové tyčky, 6-bodové zavěšení a 6 napínacích šňůr  
s rychlouzávěrem.  
Barva:   2.746 Kč / kus

Volejbalové antény

Ć. 502  Volejbalové antény, jednodílné, se značkou DVV, 
délka 1,80 m, kompletně s kapsami z polyesteru a značkovací 
páskou.  
  1.014 Kč / pár 

Č. 5021  Volejbalové antény, dvoudílné, délka 1,80 m, komplet jako 
výrobek č. 502, se značkou DVV. 
Vylepšené provedení: dělicí místo je mimořádně pevné a zajišťuje 
tak vyšší stabilitu (viz obrázek dole vpravo). 
  1.124 Kč / pár

Podle mezinárodních volejbalových pravidel se musí kapsa s anténami skládat  
z bílé značkovací pásky 5 cm a černé průchozí kapsy pro umístění antény.  
Bílá značkovací páska a černá kapsa pak tvoří jednu jednotku (viz fotografie).

Podle pravidel světového svazu smí být používány při oficiálních volejbalových zápasech pouze jednodílné antény!

Pokud je u dělených antén provedeno dělicí místo stabilně a nachází se v chráněné části kapsy antény, může být dle Výboru pro zkoušky materiálů DVV použito i toto 
provedení. Naše dvoudílné antény odpovídají těmto bezpečnostním požadavkům. 

Volejbalové antény bez kapes 

Kapsy na umístění volejbalových antén

Síť na volejbal vsedě (rozměry: 0,80 × 6,50 m)
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Příslušenství sítí

Náhradní díly pro dodatečné vybavení volejbalových sítí

Řešení problémů s úschovou a přepravou sítí od firmy Huck 

Č. 535  Napínací šňůry pro volejbalové sítě dle zkušební značky I a II 
s rychlouzávěrem, délka 2 m (viz foto). Na síť jsou zapotřebí 
4, resp. 6 napínacích šňůr. Používání těchto napínacích šňůr  
je možné pouze u volejbalových sítí s bočními tyčkami.  
    50 Kč / kus

Č. 537  Náhradní napínací prvek černý, k napnutí sítě (viz foto). 
    50 Kč / kus

Č. 5020  Kapsy pro umístění volejbalových antén se   
suchým zipem pro snadné a rychlé upevnění   
na síti (bez antén).   624 Kč / pár

Č. 9082  Náhradní ocelové lano, Ø 4 mm, pozinkované,  
délka 11,70 m, se dvěma smyčkami. 250 Kč / kus 

Č. 9083  Náhradní napínací lano z textilního plastového kevlaru,  
délka 11,70 m, se dvěma smyčkami.  400 Kč / kus 

Č. 9084  Příplatek za vybavení volejbalových sítí kevlarovým lanem,  
délka 11,70 m (namísto ocelového lana). 
  250 Kč / kus

Č. 530  Ramínko pro navíjení volejbalových sítí. 
  593 Kč / kus 

Č. 540   Taška pro volejbalovou síť z lehké nylonové tkaniny.  
Ideální pro přepravu a úschovu volejbalových sítí. 
Délka: 1,05 m 
Průměr: 25 cm  375 Kč / kus

Č. 537/535

Č. 530

Č. 540

Č. 5020

Č. 9082

Č. 9083
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Č. 6001, Č. 6021

Badmintonové turnajové sítě dle DIN EN 1509

Badmintonové turnajové sítě

v rozměrech: 6,02 m šířka, 76 cm výška,  cca 18 mm velikost ok, kevlarové lano 8 m 
délka, boční polyesterové tyčky. S extra silným lemováním.

Badmintonové turnajové  
sítě ve speciálním provedení  
(i kratší) pouze za příplatek. 

Sady sítí viz strana 4.2 !

Mezinárodní rozměry: šířka 6,02 m, výška 76 cm, velikost ok cca 18 mm, ocelové, 
resp. kevlarové lano 6,60 m. S extra silným lemováním.

Č. 6001  Badmintonová turnajová síť DIN EN 1509 z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 1,2 mm, velikost ok cca 18 mm. 
Barva:   980 Kč / kus

Č. 6021  Badmintonová turnajová síť DIN EN 1509 z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 1,8 mm, velikost ok 18 mm. 
Barva:   1.200 Kč / kus

Č. 600  Badmintonová turnajová síť „Champion“ z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 1,2 mm, velikost ok cca 18 mm,  
s 6,60 m dlouhým ocelovým lanem, bez polyesterových tyček. 
Barva:   750 Kč / kus

Č. 601  Badmintonová turnajová síť „Champion“ jako č. 600, ale  
s 6,60 m dlouhým kevlarovým lanem, bez tyček.  
Barva:   890 Kč / kus

Č. 602  Badmintonová turnajová síť „Perfect“ z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 1,8 mm, velikost ok cca 18 mm,  
s 6,60 m dlouhým ocelovým lanem, bez polyesterových tyček. 
Barva:   950 Kč / kus

Č. 603  Badmintonová turnajová síť „Perfect“ jako č. 602, ale s 6,60 m 
dlouhým kevlarovým lanem, bez polyesterových tyček. 
Barva:   1.100 Kč / kus

Č. 6001, Č. 6021

Badmintonové turnajové sítě (kromě výrobku č. 604-06) mají na každé straně na konci sítě plastovou kostičku, aby se ocelové, resp. kevlarové lano 
nemohlo dostat do lemu. Všechny badmintonové turnajové sítě mají na horní hraně sítě olemování z mimořádně silné pásky (bez napínáku). 

Turnajová badmintonová síť „Light“ 
Mezinárodní rozměry: šířka 6,02 m, výška 76 cm, velikost ok cca 20 mm, napínací 
lano 8 m. S extra lehkým lemováním. 

Č. 604  Turnajová badmintonová síť „Light“ z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 1 mm, velikost ok cca 20 mm,  
s napínacím lanem o délce 8 m a tloušťce cca 4 mm, s lemováním 
po celém obvodu, bez polyesterových tyček 
Barva:   580 Kč/kus

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!  
např. 600-06 = badmintonová síť, černá

 = 06 = černá
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Badmintonové dlouhé sítě (tréninkové)
Č. 6000  Badmintonová dlouhá síť „Champion“, délka kevlarového 

lana: délka sítě + 0,60 m.  
Barva:   175 Kč / bm

Č. 6020  Badmintonová dlouhá síť „Perfect“, délka kevlarového lana: 
délka sítě + 0,60 m. 
Barva:   190 Kč / bm

Důležité: Pokud jsou zapotřebí různé délky kevlarových lan, uveďte to prosím při objednávce!

Sady badmintonových sítí

Č. 60002-06  2 sítě č. 600 „Champion“, délka kevlarového lana: 15 m. 2.247 Kč / sada

Č. 60003-06  3 sítě č. 600 „Champion“, délka kevlarového lana: 23 m. 3.370 Kč / sada

Č. 60004-06  4 sítě č. 600 „Champion“, délka kevlarového lana: 31 m. 4.493 Kč / sada

Č. 60202-06  2 sítě č. 602 „Perfect“, délka kevlarového lana: 15 m. 2.528 Kč / sada

Č. 60203-06  3 sítě č. 602 „Perfect“, délka kevlarového lana: 23 m. 3.869 Kč / sada

Č. 60204-06  4 sítě č. 602 „Perfect“, délka kevlarového lana: 31 m. 5.117 Kč / sada

Naše badmintonové turnajové sítě „Champion“ a „Perfect“ dodáváme také jako sadu, vždy dvě, tři nebo čtyři sítě na dlouhém kevlarovém lanu,  
bez polyesterových tyček. 

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!  např. 60204-06 = sada badmintonových sítí, černá.

 = 02 = bílá  = 06 = černá

Ceny netto bez DPH
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4.3

Badmintonové příslušenství

Badmintonová tréninková síť

Záchytná síť míčů

Č. 533  Napínák pásků se stahovacím zámkem a 2 háčky,  
obsahuje polyesterový pásek šíře 25 mm, 
v délce 100 cm, s velkou přidržovací smyčkou, 
stahovacím zámkem a 2 háčky  
Možnost napnutí 15 – 60 cm. 
  272 Kč / kus

Č. 532  Napínák pásků a napínák se západkou pro badmintonové  
a volejbalové sítě. Napínák z polyesterových pásků šířky  
25 mm, oboustranná možnost zavěšení a zapracovaná  
západka pro napínání.  
Na jedné straně pevný pás, délka 50 cm, s háčkem,  
na druhé straně nastavitelný pás, délka 90 cm, s háčkem.  
Napínání: stisknutím páčky západky. 
Povolení napnutí: Povolit uzávěr v páčce, páčku zcela otevřít,  
až je dosaženo vodorovné polohy, nechat zapadnout uzávěr  
do 2 zářezů navinuté roličky pásku. 
  412 Kč / kus

Č. 607  Badmintonová síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
cca 1,2 mm, s nylonovým napínacím lanem, 6,10 m šířka,  
76 cm výška, velikost ok cca 20 mm, kolem dokola olemovaná.  
Barva:   480 Kč / kus

Č. 201–020  Bezuzlová záchytná síť pro badminton z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 1,8 mm, velikost ok 20 mm,  
s pevným krajem. 
Barva:     96 Kč / m²

Příplatek za menší množství 
na jednotlivou síť:

sítě pod  1 m² + 200 % 
sítě pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % 
sítě pod 20 m² +  20 %

Viz také informace o výrobku  
na stranách 6.3 a 6.4.

Č. 608  Příplatek za prodloužení kevlarového nebo ocelového lana  
z 6,60 m na 8 m.   45 Kč / kus

Č. 2105

Č. 201 bílá, bezuzlová, 
z vysokopevnostního polypropylenu, 

ø cca 1,8 mm  

Č. 203–020  Bezuzlová záchytná síť pro badminton z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 1,5 mm, velikost ok 20 mm,  
s pevným krajem. 
Barva:    84 Kč / m²

Č. 2105  Napínací kevlarové lano, cca 5 mm tloušťky,  
pro badmintonové sítě. 
   26 Kč / bm

Č. 203 černá, bezuzlová, 
z vysokopevnostního polypropylenu, 

ø cca 1,5 mm 
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Part Of The Group

Č. 900 / Č. 9000

Důležité: Pokud potřebujete delší ocelová lana (především u starších souprav sloupků), uveďte to prosím při objednávce!

Tenisové sítě
Rozměry našich standardních sítí pro tenisová hřiště odpovídají pravidlům ILTF a DTB: 12,72 m × 1,07 m,  
angl. stopa: 42 × 3,5, pro montážní rozměr dle DIN EN 1510.

Horní lem ze tkaného mimořádně pevného pásu z čistého polyesteru je odolný proti UV záření.  
Sítě jsou vybaveny ocelovým lanem potaženým PVC (délka 13,20 m).

Ocelová lana můžeme dodávat i v jiných délkách.

V roce 2015 zakoupila firma Huck v Anglii firmu Edwards, 
jednu z nejstarších značek sportovních sítí v Evropě.   

Tenisové sítě Edwards byly mimo jiné použity letos 
na tenisovém grandslamovém turnaji 2021 ve Wimbledonu.

Tenisové sítě cizí výroby neopravujeme!

Č. 900  Uzlová tenisová síť z polyetylenového pleteného lana,  
síla cca 3 mm. 
Barva:   2.746 Kč/ kus

Č. 9000  Uzlová tenisová síť z polyetylenového pleteného lana,  
síla cca 3 mm, kolem dokola olemovaná. 
Barva:   2.964 Kč/ kus

Part Of The Group

Tenisové sítě bez dvojitých řad, v rozměrech pro čtyřhru podle ILTF a DTB: 
12,72 m x 1,07 m (angl. stopa: 42x3,5), pro montážní rozměr dle DIN EN 1510.  

Sítě č. 900 a č. 9000 dodáváme na vyžádání také s lemovkou z vinylu (kvalita 
Edwards).

Sítě pro hřiště na dvouhru dodáváme na poptávku, tenisové sítě s integrovaným 
regulačním pásem viz strana 5.4.
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Ceny netto bez DPH

Nr. 803 / Nr. 8031

Č. 8031-06

Tenisové sítě

Č. 802  Bezuzlová tenisová síť z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 2,3 mm (síť pro volný čas). 
Barva:   1.700 Kč/ kus

Č. 803  Bezuzlová tenisová síť z vysokopevnostního polypropylenu, 
síla cca 3 mm. 
Barva:   2.100 Kč/ kus

Č. 8031  Bezuzlová tenisová síť z vysokopevnostního polypropylenu, 
síla cca 3 mm, kolem dokola olemovaná. 
Barva:   2.300 Kč/ kus

Č. 8041  Bezuzlová tenisová síť v mimořádně silném provedení  
z vysokopevnostního polypropylenu, 
síla cca 4 mm, kolem dokola lemovaná. 
Barva:   2.800 Kč/ kus

Tenisové sítě bez dvojitých řad, v rozměrech pro čtyřhru  dle ILTF a DTB: 12,72 m × 1,07 m (angl. stopa: 42 × 3,5),  
pro montážní rozměr dle DIN EN 1510.  

Každá tenisová síť může být vybavena za příplatek textilním napínacím 
lanem z KEVLARU (síla 5 mm). 

To ušetří mrzutosti se zkroucením, které vzniká u tenisových sítí s ocelovým  
lanem, když jsou po čase demontovány. 

Č. 8081-06

Č. 8041

Č. 8091-06

Č. 8081  Tenisová síť „Excalibur“ z polyesteru, síla cca 2,5 mm. 
Barva:    2.746 Kč / kus

Č. 8091   Tenisová síť „Merlin“ z polyesteru, síla cca 3,5 mm. 
Barva:    4.212 Kč / kus

Bezuzlová síť se čtvercovými oky 2. generace. Po síti „Excalibur“  
přichází výrobek „Merlin“, síť pro vysoké nároky na kvalitu.   
Vedle měřítek kvality platných i pro tuto síť 

–  neposuvná oka díky bezuzlové výrobní technice

–  mimořádně stabilní tvar

–  optimální průhled, jelikož je bez dvojitých řad (mezinárodní tenisové  
turnaje jsou sehrávány převážně se sítěmi bez dvojitých řad)

má tato síť větší tloušťku materiálu, čímž síť dosahuje i vyšší hmotnosti  
a tím lépe „padá“. 

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!  
např. 8081-01 = tenisová síť, zelená.

 = 01 = zelená  = 06 = černá
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Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!  
např. 904-06 = tenisová síť, černá.

Č. 904  Tenisová síť ze cca 3 mm silného polyetylenového pleteného 
lana, s 5 průběžnými dvojitými řadami (ručně pletená).  
Barva:    3.100 Kč /kus

Č. 9044    Tenisová síť ze cca 3 mm silného polyetylenového  
pleteného lana, s 5 průběžnými dvojitými řadami  
(ručně pletená), kolem dokola lemovaná. 
Barva:    3.600 Kč / kus

Č. 904M    Tenisová síť ze cca 3 mm silného polyetylenového  
pleteného lana, s 5 průběžnými dvojitými řadami  
(přeložená). 
Barva:  do vyprodání  4.056 Kč / kus

Č. 805  Tenisová síť ze cca 3 mm silného polypropylenu, bezuzlová.  
Nahoře s dvojitými řadami (zvlášť našité). 
Barva:   2.700 Kč / kus

Č. 910  Bezuzlová tenisová síť ze cca 4 mm silné polyesterové  
tkaniny, povrstvená. 3 roky záruka na síťovinu. 
Barva 06: černá  7.644 Kč / kus

Tenisové sítě s dvojitými řadami 
v rozměrech pro čtyřhru podle ILTF a DTB: 12,72 m × 1,07 m  
(angl. stopa: 42 × 3,5), pro montážní rozměr dle DIN EN 1510. 

Povrstvené tenisové sítě, v rozměrech pro čtyřhru dle ILTF a DTB:  
12,72 m × 1,07 m (angl. stopa: 42 × 3,5),  
pro montážní rozměr dle DIN EN 1510. 

Č. 904

Č. 9044

Č. 910

Č. 805-06

Tenisové sítě

 = 01 = zelená  = 06 = černá
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Tenisové příslušenství

Zarážecí zemní kotva

Č. 905  Regulační pás z bílé, nylonové povrstvené tkaniny. 
    135 Kč / kus

Č. 9052  Regulační pás z čisté polyesterové tkaniny  
s plastovou přezkou a karabinou z nerezavějící oceli. 
    312 Kč / kus

Č. 9053  Integrovaný regulační pás, jinak jako výrobek č. 9052. 
    406 Kč /kus

Č. 906  Lemovka z polyesterové tkaniny, opatřená mosaznými kroužky  
a lanky k přivázání. Každý správce hřiště ji lehce připevní. 
  1.186 Kč / kus

Č. 908  Lano ocelové, pozinkované, s ochranným  
plastovým povlakem, délka 13,50 m, s oky.   
    350 Kč / kus

Č. 9085  Jako výrobek č. 908, ale délka 13,20 m. 
    370 Kč / kus

Č. 9081  Napínací kevlarové lano, síla cca 5 mm,  
délka 13,50 m, s oky.    440 Kč / kus

Č. 9086  Jako výrobek č. 9081, ale délka 13,20 m. 
    430 Kč / kus

Č. 907  Napínací šroub, pozinkovaný, pro regulační pás č. 905. 
    375 Kč / kus

Č. 909  Zemní kotva pro tenisovou síť. 
    297 Kč / kus

Č. 9091  Hliníkové zemní pouzdro pro každý typ regulačního pásu. 
    718 Kč / kus

Č. 21091  Tato zemní kotva se skládá ze cca 3 cm silného lana z ušlech-
tilé oceli, délky 40 cm, s očnicí. Zemní kotva se zarazí pomocí  
45 cm dlouhého pomocného kulatého železa do země a poté 
vytáhne. Zatažením ocelového lana na očnici se zemní kotva v 
zemi vzpříčí a tím se pevně ukotví. 
Výtažná síla cca 100 kg. 1.061 Kč / kus

Č. 21091

Č. 906

Č. 9052 + Nr 9091

Č. 9053

Č. 905

Č. 907

Č. 908

Č. 909
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Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!   např. 924-06 = vlečná síť, černá

Tenisové zametací sítě

Vlečná lana Zametací síťovina v rolích

Č. 913  Tenisová zametací síť z již vyzkoušené povrstvené polyesterové 
tkaniny s oky o velikosti pouze 2 × 2 cm. Díky malé velikosti  
ok je údržba hřiště ještě efektivnější, aniž by bylo zapotřebí  
dvojité tkaniny. 
Velikost sítě: šířka cca 2 m, délka 1,50 m 
Kompletně se dřevem vlečné sítě a vlečným lanem. 
Barva   3.058 Kč / kus

Č. 914   Náhradní síť pro výrobek č. 913. 
Barva   1.404 Kč / kus 

Č. 917  Tenisová vlečná síť z povrstvené polyesterové tkaniny,  
cca 3 mm, dvouvrstvá. 
Velikost ok: 4 × 4 cm 
Velikost sítě: šířka cca 2 m, délka 1,50 m 
Kompletně se dřevem vlečné sítě a vlečným lanem.   
Barva   2.886 Kč / kus

Č. 918  Náhradní síť pro výrobek 917. 
Barva   1.326 Kč / kus

Č. 916  Náhradní brusné tvrdé dřevo, dvoudílné, se šrouby,  
pro výrobek č. 913+917.  1.311 Kč / kus

Č. 9093  Vlečné lano pro tenisové vlečné sítě, z měkkého syntetického 
pleteného lana, síla cca 10 mm, délka 3,50 m, oboustranně 
opatřené pozinkovanými koncovkami (viz obrázek vpravo)  
a karabinovými háčky. 
Barva:   156 Kč / kus

Č. 924R  Povrstvená polyesterová tkanina, cca 4 mm pro tenisové  
vlečné sítě. 
Velikost ok: 4 × 4 cm 
Role: cca 1,15 x 130 m = 149,50 m² 
Hmotnost role: cca 71,50 kg 
Hmotnost m²: cca 480 g 
Barva:   78.362 Kč / role

Č. 926R  Povrstvená polyesterová tkanina, cca 3 mm pro tenisové  
vlečné sítě. 
Velikost ok: 4 × 4 cm 
Role: cca 1,50 × 50 m = 75 m²  
Hmotnost role: cca 34,50 kg 
Hmotnost m²: cca 460 g 
Barva:   18.720 Kč / role

Č. 915R  Povrstvená,  polyesterová tkanina s malými oky  pro 
tenisové vlečné sítě 
Velikost ok: 2 × 2 cm 
Role: cca 2 × 25 m = 50 m² 
Hmotnost role: cca 40 kg 
Hmotnost m²: cca 800 g 
Barva:   17.940 Kč / role

Č. 917-06

Vlečné lano s koncovkami

 = 01 = zelená  = 06 = černá

Č. 915-06, 916
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Č. 940 + Č. 934

Č. 941 + Č. 831

Pro sadu sloupků 0,70 × 6 m: 

Pro sadu sloupků 0,70 × 3 m: 

Č. 940  Sada sloupků, volně stojící. Skládací sloupky z ocelových  
trubek, zlatě pozinkované, průměr cca 25 mm. 
Velikost: 0,70 × 6 m.  3.261 Kč / sada

Č. 934  Dětská tenisová síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
cca 1,5 mm, velikost ok 30 mm. Boční tarpaulinové kapsy,  
nahoře s elastickou lemovkou, čímž je dosaženo rychlého  
a optimálního napnutí sítě. 
Velikost: cca 0,70 × 6 m. 
Barva:   1.139 Kč /kus 

Č. 830  Dětská tenisová síť z polyetylenové tkaniny odolné proti  
hnilobě. Velikost: cca 0,70 × 6 m. 
Barva:  s bílým krajem   359 Kč / kus

Č. 941  Sada sloupků jako výrobek č. 940,  
ale 0,70 × 3 m.  2.637 Kč / sada

Č. 935  Dětská tenisová síť, jako výrobek č. 934,  
ale 0,70 × 3 m. 
Barva:     905 Kč / kus

Č. 831  Dětská tenisová síť, jako výrobek č. 830,  
ale 0,70 × 3 m. 
Barva:  s bílým krajem   312 Kč / kus

Č. 636  Pytel z páskové HDPE pleteniny  
pro zatížení soupravy sloupků.  
Bez obsahu.    141 Kč / kus

Č. 933  Dětská tenisová síť z vysokopevnostního polypropylenu, 
síla cca 2,3 mm (bez stojanu). 
Velikost : cca 0,80 × 6 m. 
Barva:   1.404 Kč / kus

Dětské tenisové sítě se sloupky

Beachtenis a streettenis  
viz také pod Beach & Fun, strana 9.9 a 9.10. 
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Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!  např. 220-015 = dělicí síť, tmavě zelená

 = 01 = zelená  = 015 = tmavě zelená         = 02 = bílá   = 06 = čená

Č. 220-01

Doplňkové vybavení zahrnuté v ceně.

a)  Ocelové lano, síla cca 4 mm,  
délka 38 m, oboustranně s napínákem. 

b)  Zatížení olověnou šňůrou 200 g / m,  
uložené v PES pásu, upevněné na síti.

c)  Otevřené nylonové kroužky, á metr 3 kusy, upevněné na síti. 

Standardní dělící sítě pro tenisové haly a venkovní prostory

Č. 220  Dělící síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla  
cca 2,3 mm, velikost ok 4,5 cm, rozměr cca 40 × 2,50 m. 
Barva:      11.544 Kč / kus

Č. 2201  Dělící síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla  
cca 2,3 mm, velikost ok 4,5 cm, rozměr cca 40 × 2,50 m.  
S cca 15 cm širokým dolním krajem z polyesterové tkaniny 
potažené plastem. 
Barva:     11.544 Kč / kus

Č.2205  Volně stojící opěrné tyče pro standardní dělící sítě,  
teleskopické od 2 do 3 m plynule přestavitelné.  
   1.170 Kč / kus

Č. 221  Dělící síť jako výrobek č. 220,  
ale rozměr cca 40 × 3 m. 
Barva:      13.260 Kč / kus

Č. 2211  Dělící síť jako výrobek č. 2201,  
rozměr ale cca 40 × 3 m. 
Barva:     13.260 Kč / kus

Aby se zabránilo poškozením ve spodní části sítě, jsou standardní dělící sítě (výrobek č. 2201 a 2211) 
opatřeny cca 15 cm širokým dolním krajem z polyesterové tkaniny potažené plastem.  

Zatížení olověnou šňůrou v tomto případě odpadá. 

Pro vnitřní prostory doporučujeme barvu 015 tmavě zelenou a 02 bílou.   
Pro venkovní prostory barvu 01 zelenou a 06 černou.
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Doplňkové vybavení zahrnuté v ceně:

a)  Ocelové lano, síla cca 4 mm,  
délka 38 m, oboustranně s napínákem. 

b)  Zatížení olověnou šňůrou 200 g / m,  
uložené v PES pásu, upevněné na síti.

c)  Otevřené nylonové kroužky, á metr 3 kusy upevněné na síti. 

Standardní dělící sítě v nehořlavém provedení

Dělící sítě v libovolných rozměrech

Č. 220F  Dělící síť z vysokopevnostního polypropylenu, v nehořlavém 
provedení, síla cca 2,3 mm, velikost ok 4,5 cm. 
Velikost cca 40 × 2,50 m. 
Barva:    12.699 Kč / kus

Č. 200-045  Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu  
síla cca 2,3 mm, velikost ok 45 mm. 
Barva:        75 Kč / m²

Č. 200F045  Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu  
síla cca 2,3 mm, v nehořlavém provedení,  
velikost ok cca 45 mm. 
Barva:      141 Kč / m²

Č. 221F  Dělící síť jako výrobek 220 F,  
ale velikost cca 40 × 3 m. 
Barva:    14.649 Kč / kus

Pro vypnutí a zavěšení sítí doporučujeme:

Č. 2102   Ocelové lano, pozinkované, síla 4 mm 
     12 Kč / bm

Č. 2103 Oboustranný napínák s očnicí  
 pro 4 mm lanko  
      80 Kč / kus

Č. 2111  Olověná šňůra, upevněná uvnitř pásu na síti,  
á metr 200 g.  
    100 Kč / bm

Č. 2122   Otevřené nylonové kroužky, ø 9 mm, 53 mm dlouhé,  
30 mm široké, vnitřní délka 35 mm, černé, á metr 3 kusy 
upevněné na síti. 
     50 Kč / bm

Příplatek za menší množství  
na jednotlivou síť:

sítě pod  1 m² + 200 % 
sítě pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % 
sítě pod 20 m² +  20 %
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 = 010 = zelená

 = 015 =  tmavě 
zelená

 = 02 = bílá

 = 04 = modrá

 = 07 = červená

 = 03 = oranžová

 = 86 = krémová

 = 66 = stříbrná

 = 76 = terakota

 = 65 = antracitová 
(tmavě šedá)

Při objednávce vždy uveďte číslo 
barvy!  

např. 700-015 = zástěna pro tenisové 
hřiště, tmavě zelená

Naše zástěny pro tenisová hřiště a opláštění hal jsou vyráběny z prodyšné polyetylenové tkaniny. Každá zástěna je kolem dokola zesílena a v odstupech po cca 50 cm opatřena 
kovovými očky. Ke každé zástěně jsou přiloženy příslušné karabinové háčky. 

Zástěny pro tenisová hřiště • opláštění tenisových hal

Č. 700  Standardní zástěna pro tenisové hřiště, 200 g/m², délka  
12 m, výška 2 m, prodyšná. Ke každé zástěně je volně přiloženo 
56 kusů pozinkovaných karabinových háčků.  
Barva:     2.699 Kč / kus 
Barva:    3.042 Kč / kus

Č. 712  Zástěna pro tenisové hřiště jako č. 700, výška 2 m. 
Barva:       238 Kč / bm 
Barva        269 Kč / bm

Č. 710  Zástěny pro tenisové hřiště / opláštění tenisových hal,  
200 g/m², z polyetylenové tkaniny, v libovolných rozměrech.  
Dle volby na dolním okraji dutá záložka cca 5 cm pro vložení 
olověného pásku (viz také strana 6.6).  
Barva:        175 Kč /m² 
Barva:     175 Kč /m² 
Barva:        195 Kč /m²

Č. 766  Zástěny pro tenisová hřiště/opláštění tenisových hal,  
230 g/m², z neprůhledné polyetylenové tkaniny  
monofil/pásky, v libovolných rozměrech.  
Barva:      203 Kč /m²

Č. 776  Zástěny pro tenisová hřiště/opláštění tenisových hal,  
320 g/m², z obzvláště neprůhledné polyetylenové tkaniny 
monofil/pásky s nehořlavou úpravou, v libovolných rozměrech   
Barva:          275 Kč / m² 
 
(Krémová barva NEMÁ nehořlavou úpravu)

Příplatek za menší množství  
pro speciální výrobu – výrobek č. 710 a č. 776: 
á jednotlivá zástěna:

síť pod  1 m² + 200 % 
síť pod  5 m² + 100 % 
síť pod 10 m² +  35 % 
síť pod 20 m² +  20 %

Č. 776-65                        Č. 776-86Č. 776-015                        Č. 776-04

Č. 710-76                        Č. 710-66Č. 710-010                        Č. 710-04

Č. 712-07                        Č. 712-65

Č. 712-04                        Nr. 712-03Č. 712-015                        Nr. 712-02

Výrobek č. 700 a 712: dlouhé strany s dvojitým pleteným okrajem, boční 2 m 
strany lemované. 
Výrobek č. 710, 766 a 776: lemované po celém obvodu.
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Wilhelm Bungert
Sanitär  –  Heizung

Gottfried-von-Cramm-Straße 12  •  Tel. 23 45 67

Nápis dle individuálního návrhu

Pro zavěšení a vypnutí opláštění doporučujeme naše lana z pozinkovaného  
ocelového drátu, oboustranně s očnicemi a napínákem.

Doplňkové příslušenství pro zatížení a zavěšení opláštění tenisových hal 
viz na stranách 6.5 a 6.6. 

Pro vyhotovení potřebujeme od Vás návrh nejlépe ve vektorizovaném souboru (formát EPS).

Soubory můžete zaslat přímo e-mailem na: info@berger-huck.cz.

Speciální barva je stabilizovaná proti povětrnostním vlivům, přesto však nelze garantovat její odolnost proti oděru.

Karabinové háčky
Č. 21210  Pozinkované karabinové háčky pro zavěšení zástěn  

tenisových hřišť  263 Kč / sada 56 ks

Č. 2121  Náhradní karabinové háčky, pozinkované. 5 Kč / kus 

Č. 21212 Plastové karabinové háčky pro zavěšení zástěn 
 tenisových hřišť  263 Kč / sada 56 ks

Č. 21211   Náhradní karabinové háčky,  
plastové.    5 Kč / kus

Zástěna s třířádkovým nápisem

Zástěna tenisového hřiště, individuálně navržená dle Vašich podkladů

Nápisy provádíme postupem airbrush. 

Před každou zakázkou obdržíte zkušební otisk, na kterém uvidíte,  
jak bude Váš tisk vypadat.

Běžný nápis

Č. 7610 jednořádkový s písmeny Helvetica cena na vyžádání 
Č. 7620 dvouřádkový s písmeny Helvetica cena na vyžádání 
Č. 7630 třířádkový s písmeny Helvetica cena na vyžádání

Reklamní nápisy 
na zástěnách HUCK pro tenisová hřiště



6.1
Ceny netto bez DPH

Oc
hr

an
né

 sí
tě

 6
.1

Č. 200 zelený, bezuzlový  
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 2,3 mm 

Č. 200 bílý, bezuzlový  
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 2,3 mm 

Č. 200 tmavě zelený, bezuzlový  
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 2,3 mm 

Č. 200 černý, bezuzlový 
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 2,3 mm 

Č. 201 černý, bezuzlový 
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 1,8 mm 

Č. 201 bílý, bezuzlový 
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 1,8 mm  

Informace o výrobcích

Č. 203 černý, bezuzlový 
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 1,5 mm 

Č. 205 oranžový, bezuzlový 
vysokopevnostní polypropylen,  ø cca 2,8 mm 

Č. 207 fialový, bezuzlový 
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 3,5 mm 

Č. 209 zelený, bezuzlový  
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 3 mm   

Č. 209 bílý, bezuzlový 
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 3 mm 

Č. 209 modrý, bezuzlový  
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 3 mm 
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Ceny netto bez DPH

Č. 209 černý, bezuzlový 
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 3 mm  

Č. 210 bílý, bezuzlový 
polyester, ø cca 4 mm   

Č. 212 zelený, bezuzlový 
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 5 mm 

Č. 212 šedý, bezuzlový 
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 5 mm 

Č. 212 oranžový, bezuzlový 
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 5 mm   

Č. 212 modrý, bezuzlový 
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 5 mm 

Informace o výrobcích

Č. 212 černý, bezuzlový 
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 5 mm 

Č. 212 červený, bezuzlový 
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 5 mm 

Č. 213 bílý, bezuzlový 
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 6 mm  

Č. 215 zelený, bezuzlový 
vysokopevnostní polypropylen, ø cca 4 mm 

Č. 215 žlutý, bezuzlový 
vysokopevnostní polypropylen, øn cca 4 mm 

Č. 216 bílý, bezuzlový 
polyester, ø cca 3 mm 
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Síla materiálu od 1,5 do 2,8 mm

Síla materiálu od 3 do 3,5 mm

Výrobek 
č.

Popis Síla v mm
Velikost oka  

v mm
Barvy Kč/m²

1203-010 vysokopev. polyprop., bezuzl. (*) 1,5 diagonal 10 Kč 138

203-020 vysokopev. polyprop., bezuzl. 1,5 20 Kč  84

203-028 vysokopev. polyprop., bezuzl. 1,5 28 Kč  94

203-030 vysokopev. polyprop., bezuzl. 1,5 30  Kč  70

203-050 vysokopev. polyprop., bezuzl. 1,5 50 Kč  47

203-060 vysokopev. polyprop., bezuzl. 1,5 60 Kč  38

203-100 vysokopev. polyprop., bezuzl. 1,5 100 Kč  24

201-020 vysokopev. polyprop., bezuzl. 1,8 20  Kč  96

201-025 vysokopev. polyprop., bezuzl. 1,8 25  Kč  83

201-030 vysokopev. polyprop., bezuzl. 1,8 30 Kč  77

200-020 vysokopev. polyprop., bezuzl. 2,3 20      Kč 128

200-025 vysokopev. polyprop., bezuzl. 2,3 25 Kč 110

200-030 vysokopev. polyprop., bezuzl. 2,3 30  Kč  92

200-035 vysokopev. polyprop., bezuzl. 2,3 35  Kč  82

200-045 vysokopev. polyprop., bezuzl. 2,3 45     Kč  75

200-100 vysokopev. polyprop., bezuzl. 2,3 100    Kč  39

200-120 vysokopev. polyprop., bezuzl. 2,3 120    Kč  32

205-100 vysokopev. polyprop., bezuzl. 2,8 100 Kč  44

205-120 vysokopev. polyprop., bezuzl. 2,8 120 Kč  34

209-030 vysokopev. polyprop., bezuzl. (NOV.) 3 30 Kč 120

209-045 vysokopev. polyprop., bezuzl. 3 45         Kč  90

209-100 vysokopev. polyprop., bezuzl. 3 100     Kč  50

209-120 vysokopev. polyprop., bezuzl. 3 120    Kč  40

216-035 polyester, bezuzlový 3 35 Kč 170

216-045 polyester, bezuzlový 3 45 Kč 206

216-100 polyester, bezuzlový 3 100 Kč 103 

216-130 polyester, bezuzlový 3 130 Kč  78

207-045 vysokopev. polyprop., bezuzl. 3,5 45   (**) Kč 110

207-100 vysokopev. polyprop., bezuzl. 3,5 100   (**) Kč  59

207-120 vysokopev. polyprop., bezuzl. 3,5 120   (**) Kč  54

Pro volně visící sítě musíte připočítat k ploše, která má být pokryta, následující délku: 
a) velikost ok do   45 mm + 20 % b) velikost ok od   60 mm do 100 mm +15 % c) velikost ok od 110 mm do 150 mm +10 %

Příplatek za menší množství na jednotlivou síť: pod 1 m2 + 200 % / pod 5 m2 + 100 % / pod 10 m2 + 35 %/ pod 20 m2 + 20   Výpočet á m².

Pro venkovní prostory doporučujeme polypropylen.  
Všechny sítě mají pevný okraj ø cca 5 – 7 mm,  
který je zahrnut v ceně za m².* 

(*) mimo výrobku č. 1203-010 v černé. 
(*) výrobek č. 1203-010 v černé = diagonální postavení ok, pouze stříhané 
(**) výrobek č. 207 ve fialové, do vyprodání zásob 
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Ceny netto bez DPH

Síla materiálu od 4 do 4,5 mm

Síla materiálu od 5 do 6 mm

Sítě z polyamidu

Výrobek 
č.

Popis Síla v mm
Velikost oka  

v mm
Barvy Kč/m²

210-035 polyester, bezuzlový 4 35 Kč 190

210-045 polyester, bezuzlový 4 45 Kč 219

210-100 polyester, bezuzlový 4 100 Kč 117

210-120 polyester, bezuzlový 4 120 Kč 100

215-030 vysokopev. polyprop., bezuzl. 4 30  Kč 178

215-045 vysokopev. polyprop., bezuzl. 4 45      Kč 132

215-100 vysokopev. polyprop., bezuzl. 4 100       Kč  71

215-120 vysokopev. polyprop., bezuzl. 4 120      Kč  59

215-120 vysokopev. polyprop., bezuzl. 4 120        Kč  64

214-045 vysokopev. polyprop., bezuzl. 4,2 45 Kč 138

212-030 vysokopev. polyprop., bezuzl. 5 30 Kč 232

212-045 vysokopev. polyprop., bezuzl. 5 45       Kč 185

212-060 vysokopev. polyprop., bezuzl. 5 60    Kč 173

212-070 vysokopev. polyprop., bezuzl. 5 70  Kč 164

212-100 vysokopev. polyprop., bezuzl. 5 100         Kč 101

212-120 vysokopev. polyprop., bezuzl. 5 120  Kč  85

213-100 vysokopev. polyprop., bezuzl. 6 100 Kč 309

204-020 polyamid 2 20 Kč 247

208-038 polyamid 3,5 38 Kč 247

219-050 polyamid 4,5 50 Kč 275

219-100 polyamid 4,5 100 Kč 144

Jestliže mají sítě ve speciálním provedení čtvercové postavení ok,  
není z technických důvodů možné dodat všechny velikosti sítí bez 
montážního švu.

Všechny sítě jsou vyráběny v největší možné šíři s diagonálním postavením 
ok a následně přeměněny do čtvercového postavení.

Takto vzniklým švům nelze technicky zabránit a nepředstavují 
žádné snížení kvality.

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!  
např. 212-100-07 = PP vysokopev., cca 5 mm, MW 100, červená Vysvětlivky: MS = průměrná síla materiálu / MW = velikost ok 

Tabulka barev
 = 01 = zelená

 = 015 = tmavě zelená

 = 02 = bílá

 = 03 = oranžová

 = 04 = modrá

 = 05 = žlutá

 = 06 = černá

 = 07 = červená

 = 08 = béžová 

 = 09 = fialová

 = 65 = šedá

 =  4F (v jedné síti)

 = 12 = zelená/bílá

 = 42 = modrá/bílá

 = 72 = červená/bílá

 = 45 = modrá/žlutá

 = 62 = černá/bílá

 = 65 = černá/žlutá

 = 67 = černá/červená



6.5

Standardní záchytné sítě, jednobarevné 

Okrajová lanka sítí

Ochranné a záchytné sítě, metrové zboží v šířce 5 m. Délka: libovolná

a) natažená v síti b) volně přiložená

Č. 2140-120  Vysokopevnostní polypropylen, ø cca 3 mm, velikost ok 12 cm. 
Barva:   34 Kč / m²

Č. 2142-120  Vysokopevnostní polypropylen, ø cca 4 mm, velikost ok 12 cm. 
Barva:   52 Kč / m²

Č. 2130  polyetylenové lanko, síla 6 mm 
Barva:     21 Kč / bm

Č. 2131  nylonové lanko, síla 5 mm 
Barva:   21 Kč / bm

Č. 2132  nylonové lanko, síla 8 mm 
Barva:   35 Kč / bm

Č. 2136  nylonové lanko, síla 12 mm 
Barva:   54 Kč / bm 

Č. 21300  polyetylenové lanko, síla 6 mm 
Barva:     15 Kč / bm

Č. 21310 nylonové lanko, síla 5 mm  
 Barva:   15 Kč / bm

Č. 21320  nylonové lanko, síla 8 mm  
Barva:   24 Kč / bm 

Č. 21360  nylonové lanko, síla 12 mm  
Barva:   41 Kč / bm 

Ochranné sítě, 2 - barevné
Ochranné sítě v rozměru na míru

Č. 215-120  Vysokopevnostní polypropylen, ø cca 4 mm, velikost ok 12 cm. 
Barva:         64 Kč / m²

Příplatek za menší množství na jednotlivou síť:

sítě pod   1 m² + 200 % sítě pod   5 m² + 100 % 
sítě pod  10 m² +  35 % sítě pod  20 m² +  20 % 

Č. 215-100  Vysokopevnostní polypropylen, ø cca 4 mm, velikost ok 10 cm 
Barva:      122 Kč / m²

Č. 215-100-12

Ceny netto bez DPH
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Ceny netto bez DPH

Všechny ochranné a záchytné sítě mohou být vybaveny: 

Univerzální vymezující plot

K vypnutí a zavěšení sítí doporučujeme naše pozinkovaná ocelová lanka   
s očnicí a napínákem:

Č. 2100  Lanko ocelové, pozinkované, 
 síla 6 mm 
  26 Kč / bm

Č. 2101 Napínák s očnicí pro 6 mm lanko 
   90 Kč / kus 

Č. 2102  Lanko ocelové, pozinkované,  
síla 4 mm 
  12 Kč / bm 

Č. 2103 Napínák s očnicí pro 4 mm lanko  
   80 Kč / kus

Č. 2097  Lanko  ocelové s PVC potahem 
síla 5/7 mm. 
  29 Kč / bm 

Č. 2099   Lanko  ocelové s PVC potahem  
síla 4/5 mm. 
  18 Kč / bm

Č. 2098  Lanko  ocelové s PVC potahem  
síla 3/4 mm. 
  12 Kč / bm 

Délka plotu: cca 20 m 
Výška plotu (tkaniny): cca 80 cm 
Délka tyček: cca 1,10 m 
Rozestup tyček: cca 1,80 m 
Celková hmotnost cca 3,3 kg 
Komplet se 4 zemními kotvami a 
napínacími lanky pro upevnění rohů.

Tento plot lze ekonomicky a rychle postavit a kromě toho i snadno  
přepravovat. Ideální k ohraničování na sportovních akcích. Je prodyšný  
a má nízkou hmotnost, malou skladovací plochu a objem pro přepravu, 
snadné používání, není zapotřebí ani montáž tyček. 

Č. 7010-01  Vymezující plot ze zelené polyetylenové pleteniny odolné  
proti UV záření. Montážní tyčky z pružného polyesterového  
skelného laminátu, ø 9 mm, jsou pevně zapracovány  
do pleteniny a nemohou se tak ztratit.  
  2.481 Kč / kus

 Č. 7010-01Zabaleno v prodejním kartonu

Č. 2123

Č. 2101

K zatížení sítí olověnou šňůrou,  
uvnitř pásu upevněného na síti:

Č. 2110  Hmotnost á metr 400 g   135 Kč / bm 

Č. 2111  Hmotnost á metr 200 g   100 Kč / bm

Č. 2112  Zatížení olověnou šňůrou, metr 200 g, bez pásu, 
všitá přímo do obvodu sítě 
   50 Kč / bm 

Č. 2116-02

K zavěšení sítí a snadnému posunování  
do stran na ocelovém lanku: 

Č. 2122  Otevřené kroužky z nylonu, ø 9 mm, délka 53 mm,  
šířka 30 mm, vnitřní délka 35 mm, černé,  
á metr 3 kusy upevněné na síti. 
   50 Kč / bm 

Č. 2123   Otevřené nylonové kroužky, volně.  10 Kč / kus

jako doplňková ochrana: 

Č. 2116  Olemování sítě polyesterovým pásem, šířka 100 mm  
(přeložený šířka 50 mm) 
Barva:    80 Kč / bm
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Dělící a stropní sítě do sportovních hal

Sítě pro menší venkovní i vnitřní hřiště viz strana 9.13-9.14

Č. 216-045 Ochranná síť z polyesteru, síla cca 3 mm, 
 velikost ok 45 mm 
 Barva:   206 Kč /m²

Č. 209-045  Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 3 mm, 
velikost ok 45 mm 
Barva:       90 Kč /m²

Tabulka barev

Dělící sítě do sportovních hal:

Č. 200-045   Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca. 2,3 mm, velikost ok 45 mm. 
Barva:     75 Kč /m²

Č. 200-100   Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca. 2,3 mm, velikost ok 100 mm. 
Barva:       39 Kč /m²

Č. 200-120  Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca. 2,3 mm, velikost ok 120 mm. 
Barva:       32 Kč /m²

Stropní sítě do sportovních hal:

 = 01 = zelená

 = 015 = tmavě zelená

       = 02 = bílá

       = 04 = modrá

 = 06 = černá

 =  66 = krémová

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!  
např. 219-045-01 = vysokopev. PP, cca 3 mm, velikost ok 45 mm, zelená

Příplatek za menší množství pro sítě a plachty 
á jednotlivá síť/jednotlivá plachta:

pod  1 m² + 200 % 
pod  5 m² + 100 % 
pod 10 m² +  35 % 
pod 20 m² +  20 %

Na vyžádání nabízíme také montáž těchto sítí.  
Jiná kvalita a barvy viz také na straně 6.3 a 6.4.
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Ceny netto bez DPH

Sítě s látkovou plachtou (modrá) na vyžádání

Dělicí závěsy sportovních hal … v nehořlavém provedení
Pro poskytnutí určité „neprůhlednosti” lze sítě v dolní části nahradit 
prodyšnou plachtou. 

Sítě a plachty byly přezkoušeny a splňují požadavky DIN 4102 (těžko 
zápalný materiál).

Č. 200-045  Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 2,3 mm, velikost ok 45 mm. 
Barva:       75 Kč / m²

Č. 720A  Prodyšná plachta z polyetylenové rašlové páskové  
pleteniny, cca 200 g/ m²,  
kolem dokola se zesilovacím páskem. 
Barva:       152 Kč /m² 
Barva:      172 Kč /m²

Č. 7222  Připevnění/přišití plachty č. 720A  
na ochrannou síť č. 200-045. 
   30 Kč / bm

Č. 200F045  Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu (těžko 
zápalný), síla cca 2,3 mm, velikost ok 45 mm.  
Barva:      141 Kč / m²

Č. 7710  Prodyšná plachta z vysokopevnostního polypropylenu,  
cca 510 g/m² v nehořlavém provedení, hustě tkaná,  
kolem dokola olemovaná. 
Barva:     406 Kč / m²

Č. 775  Prodyšná plachta z vysokopevnostního polypropylenu, 
cca 320 g/m², v nehořlavém provedení, kolem dokola 
olemovaná. 
Barva:    253 Kč /m²

Č. 7222  Připevnění/přišití plachty č. 7710  na ochrannou  
síť č. 200F045. 
   30 Kč / bm

Č. 200F045-015 + Č. 775-015

Jelikož tyto kombinace sítí/plachet musí být velmi individuálně 
přizpůsobeny podmínkám hal, zašlete prosím pro komplexní  
řešení nutně předem poptávku.

Velikost sítí/plachet neodpovídá zakrývané ploše, jelikož skutečná velikost musí 
být teprve vypočítána.  

Zatížení sítí
olověnou šňůrou uvnitř pásu upevněného na síti:

Č. 2110  hmotnost á metr 400 g  135 Kč / bm

Č. 2111 hmotnost á metr 200 g  100 Kč / bm
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Doporučujeme: 

Č. 209-045  Bezuzlová síť z vysokopevnostního PP, síla cca 3 mm, 
velikost ok 45 mm.  
Barva:          90 Kč / m²

Č. 209-045  Bezuzlová síť z vysokopevnostního PP, síla cca 3 mm, 
velikost ok 45 mm.  
Barva: 4F    156 Kč / m²

Č. 209-045  Bezuzlová síť z vysokopevnostního PP, síla cca 3 mm, 
velikost ok 45 mm.  
Barva: 4F   156 Kč / m²

Č. 209S045  Bezuzlová vysokopevnostní síť z PP, síla cca 3 mm,  
velikost ok 45 mm, tuhá. 
Barvy: 4F   175 Kč / m²

Č. 209F045  Bezuzlová vysokopevnostní síť z PP, síla cca 3 mm,  
velikost ok 45 mm, v nehořlavém provedení. 
Barvy: 4F   191 Kč / m² 

Č. 203-008-06

Č. 209F045-4F

Bezpečnostní sítě pro hrací prostory
Ať už prostor s míčky nebo několik oddělení s trampolínou,  
sítě nabízejí optimální zajištění hracího prostoru.  
Nabízíme naše sítě v nejrůznějších barvách a provedeních.

Č. 209-045-04

Sítě no-climb ztěžují slézání sítí a nabízejí tak zvýšenou bezpečnost.

Č. 204F008  Bezuzlová síť z PES, síla cca 1,8 mm, velikost ok  
cca 8 mm, plástvová, v nehořlavém provedení.  
Barva:   275 Kč / m² 

Č. 203-008  Bezuzlová síť z PP, síla cca 1,5 mm, velikost ok  
cca 8 mm, plástvová.  
Barva:   244 Kč / m²

Děti milují barvy! A my jsme vyvinuli síť, která kombinuje barvy modrou, 
červenou, žlutou a zelenou. 

Tak spojujeme bezpečnost s nápaditým vzhledem. 
Síť, která jako taková je již sama atrakcí!

Příplatek za menší množství 
à jednotlivá síť:

sítě pod  1 m² + 200 % 
sítě pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % 
sítě pod 20 m² +  20 %
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Ceny netto bez DPH

Některé naše ochranné sítě z polypropylenu nabízíme v nehořlavém provedení. 

Ty si zachovávají své nehořlavé vlastnosti i ve venkovních prostorách při 
různých povětrnostních podmínkách!

Sítě podléhají odpovídající kontrole a splňují požadavky DIN 4102, resp.  
EN 13501-1 (těžko hořlavý materiál)

Ochranné sítě v nehořlavém provedení

Výr. Materiál
Síla  

v mm
Velikost 
ok v mm

Barva Kč/m²

203F050 polypropylen 1,5 50 Kč  86

200F025 polypropylen 2,3 25  Kč 234

200F045 polypropylen 2,3 45    Kč 141

209F045 polypropylen 3 45    Kč 175

212F045 polypropylen 5 45   Kč 281

212F060 polypropylen 5 60 Kč 258

212F100 polypropylen 5 100  Kč 152

202PSF023 polyester 1 23  Kč 110

Tabulka barev

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!   
např. 212F100-01 = vysokopev. PP, cca 5 mm, velikost ok 100 mm, zelená

 = 01 = zelená

 = 015 = tmavě zelená

 = 02 = bílá

 = 04 = modrá

 = 05 = žlutá

 = 06 = černá

 = 07 = červená

 = 08 = béžová

 =  4F (v jedné síti)
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Č. 225-02

Č. 226-02 

Č. 4677-2-01

Č. 227

Sítě na basketbal
Turnajové sítě dle DIN 1270. Podle mezinárodního předpisu: 50 cm délka 
(montáž 40 cm).

Sítě pro volný čas a tréninkové sítě pro basketbal na ulici nebo ve dvoře …

Č. 224  Basketbalová síť ze cca 4 mm silné nylonové pletené šňůry, 
dle DIN EN 1270. 
Barva:     156 Kč / kus

Č. 225  Basketbalová síť ze cca 6 mm silné nylonové pletené šňůry, 
dle DIN EN 1270. 
Barva:     194 Kč / kus

Č. 226  Basketbalová síť Anti-Whip ze cca 6 mm silné polyesterové 
pletené šňůry. Závěsné smyčky mají určitou tuhost, která 
zabraňuje zpětnému vyskočení sítě.  
Barva:     206 Kč / kus 

Naše turnajové sítě byly vyvinuty ve spolupráci s Výborem  
pro odborné normy pro sportovní náčiní a nářadí pro volný čas.  
Vhozenému basketbalovému míči nabízejí tak velký odpor, že se let míče  
zpomalí a jeho průstup je jasně rozeznatelný.

Č. 222  Basketbalová síť ze cca 3 mm silné polyetylenové šňůry. 
Barva:      78 Kč / kus

Č. 223  Basketbalová síť ze cca 3 mm silné nylonové  
pletené šňůry. 
Barva:       78 Kč / kus

Č. 227  Tříbarevná basketbalová síť ze cca 4 mm silné  
polypropylenové pletené šňůry. 
Tříbarevná:     156 Kč / kus

Č. 4677-2  Basketbalová síť, odolná proti rozříznutí a roztržení, z lana 
Herkules ø 5 mm. 
Barva:    1.919 Kč / kus

Naše sítě pro volný čas a tréninkové sítě jsou lehkým provedením 
turnajových sítí. Doporučujeme tyto sítě pro používání ve venkovních prostorách.

Č. 4677-2-06
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Č. 1471-02

Branková síť na lední hokej
Pro branky doporučené IIHF

Č. 147  Branková síť z polyesteru, síla cca 4 mm,  
velikost ok 35 mm, šířka 1,93 m, výška 1,22 m,  
hloubka nahoře 0,50 m, hloubka dole 1 m,  
s doplňkovými oblouky na každé straně 0,45 m.  
Mezinárodní provedení. 
Barva:   2.000 Kč / kus

Č. 1471  Branková síť z polyesteru, síla cca 4,2 mm,  
velikost ok cca 30 mm (čtvercové postavení), šířka 1,93 m,  
výška 1,22 m, hloubka nahoře 0,50 m, hloubka dole 1 m,  
se zapracovanou střechou.  
Barva:   2.400 Kč / kus

Branková síť na lední hokej HUCK, používaná při MS 2004  v České republice 

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!  
např. 147-02 = branková síť, bílá

 = 01 = zelená

 = 02 = bílá

 = 06 = černá

 = 3F = tříbarevná

Závěsné sítě pro brankové sítě na lední hokej Příplatek za menší množství 
à jednotlivá síť:

sítě pod  1 m² + 200 % 
sítě pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % 
sítě pod 20 m² +  20 %

Viz také informace o výrobcích na straně 6.1 a 6.2. Pro volně  
visící sítě musí být připočítáno oproti zakrývané ploše cca 20 % v délce sítě. 

Č. 141  Závěsná síť z polyesteru, síla cca 3 mm, 
velikost ok 35 mm, rozměry: 1,93 × 1,30 m.  
Barva 02: bílá     650 Kč / kus

Č. 146  Závěsná síť z polyesteru, síla cca 4 mm, 
velikost ok 35 mm, rozměry: 1,93 × 1,30 m. 
Barva:     850 Kč / kus 

Sítě na ochranu diváků ledního hokeje

Č. 209-030 Síť na ochranu diváků z vysokopevnostního PP, síla cca 3 mm,  
 velikost ok cca 30 mm. 
 Barva:     120 Kč / m²

Č. 210-035  Síť na ochranu diváků z polyesteru, síla cca 4 mm, velikost 
ok 35 mm. 
Barva:     190 Kč / m²

Č. 216-035  Síť na ochranu diváků z polyesteru, síla cca 3 mm,  
velikost ok 35 mm.  
Barva:     170 Kč / m²
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Branková síť na kolovou

Brankové sítě na vodní pólo

Sítě na kroužkový tenis a indiacu

Brankové sítě na kolové pólo

Č. 120  Branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3 mm, 2 m výška, 2 m šířka, hloubka nahoře 80 cm,  
velikost ok 10 cm. 
Barva:    500 Kč / kus 

Č. 115  Branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3 mm, šířka 3 m , 1 m výška, 80 cm hloubka 
Barva:    500 Kč / kus 

Č. 116  Branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 4 mm, šířka 3 m, 1 m výška, 80 cm hloubka 
Barva:    700 Kč / kus  

Č. 506  Tréninková síť na kroužkový tenis a indiacu,   
šířka 6 m a výška 50 cm. Také použitelná jako síť pro vybíjenou.  
Z polypropylenu cca 2,3 mm.   578 Kč / kus

Č. 507  Turnajová síť na indiacu, provedení dle předpisů Německého 
gymnastického svazu (DTB), šířka 6,50 m a výška 1 m, 
velikost ok: 45 mm, vysokopevnostní polypropylen,  
síla cca 2,3 mm. Vybavená bílým lemem z polyesteru 
a kevlarovým lanem 11,70 m. 
Barva:   1.654 Kč / kus 

Č. 520   Souprava sloupků, skládá se ze sloupků z ocelových trubek 
s práškovým lakem (ø 29 mm), třídílných, s nastavitelnými 
upínacími šňůrami a 4 zemními kotvami. Na badminton, indiacu, 
kroužkový tenis.  
Maximální výška sloupků: 2,45 m 2.106 Kč / sada

Č. 121   Branková síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3 mm, 2 m výška, 2 m šířka, hloubka nahoře 80 cm, 
velikost ok 4,5 cm. 
Barva:    950 Kč / kus 

Pokud potřebujete v souvislosti s novými pravidly kolové jinou hloubku (nahoře mezi 30 – 60 cm, dole mezi 60 – 80 cm),  
pak Vás žádáme o poptávku s přesnou specifikací pro příslušnou bránu. 

Č. 120-01

Č. 115-01

Jako vymezující kapsy pro turnajové sítě na indiacu doporučujeme 
výrobek č. 5023 (viz str. 3.5). 
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Zakrytí pískového doskočiště

Zakrytí hřiště na beachvolejba

Zakrytí pískovišť

Č. 791  Mřížková tkanina z polyesteru, cca 450 g/m²,  
kolem dokola s dutým lemem, vč. 4 rohových vybrání.  
Barva:     269 Kč / m²

Č. 7999  Konfekce, s doplňkovým zesíleným výřezem. 
    197 Kč / kus

Č. 2110-600  Olověná šňůra, cca 600 g/m, všitá kolem dokola do dutého 
lemu. 
    203 Kč / bm

Č. 9998  Řetěz, žárově zinkovaný, cca 800 g/m, všitý kolem dokola  
do dutého lemu. 
    269 Kč / bm

Č. 2100  Lanko ocelové, pozinkované,  
síla cca 6 mm. 
     26 Kč / bm

Č. 2023  Simplexové háčky, z nerezu s obrtlíkem. 
    78 Kč / kus

Č. 9091  Hliníkové zapouštěné pouzdro 
    718 Kč / kus

Č. 21091  Tato zemní kotva se skládá z cca 3 mm silného lanka z ušlechtilé 
oceli, délka cca 40 cm, s očnicovou smyčkou. Zemní kotva se 
zarazí a poté vytáhne pomocí cca 45 cm dlouhého pomocného 
kulatého železa. Zatažením ocelového lanka na očnicové smyčce 
se kotva v zemi vzpříčí a tím se pevně ukotví. 
Výtažná síla cca 100 kg   1061 Kč / kus

Č. 2109

Č. 9091

Příplatek za menší množství 
à jednotlivá síť:

sítě pod  1 m² + 200 % 
sítě pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % 
sítě pod 20 m² +  20 %

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!   
např. 791-01 = síť, zelená

 = 01 = zelená
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Použití našich ochranných sítí pro hod diskem během Mistrovství jižního Německa v lehké atletice, Wetzlar 2012 

Pozor: 
při objednávání prosím nezapomeňte uvést uspořádání mříže, resp. 

přiložit nákres!!!

Č. 650  Ochranná síť pro hod kladivem pro výšku mříže stoupající  
ze 7 m na 10 m, kosočtvercové postavení ok. Velikost sítě: 
stoupající ze 7,50 m na 10,50 m, délka cca 31,50 m.  
Barva:   54.444 Kč / kus

Č. 651  Ochranná síť pro hod kladivem pro výšku mříže stoupající  
ze 7 m na 10 m, čtvercové postavení ok. Velikost sítě:   
stoupající ze 7,50 m na 10,50 m, délka cca 31,50 m. Síť zahrnuje 
sadu 10 PP lan, síla 9 mm, délka 10,80 m. 
Barva:    67.860 Kč / kus

Pracovní výbor NA 112-01-01 AA „Atletické nářadí a náčiní“, se kterým společnost Manfred Huck GmbH aktivně spolupracuje, vytvořil normu DIN 79007-3, která specifikuje 
požadavky a zkušební metody pro systémy ochranných sítí pro hod kladivem a diskem. 

Ochranné sítě pro hod kladivem DIN 79007-3

Na ochranné sítě pro hod kladivem jsou kladeny požadavky na geometrii systému 
ochranných sítí, z čehož vyplývá, že výška sítě nad zemí v zadní části musí být 
minimálně 7 m, stoupající minimálně na 10 m od posledních 2,80 m před 
vyklápěním křídel.

Pro snížení kinetické energie se musí použít ochranná síť EN 1263-1 typ B1 
s velikostí ok 45 mm +- 1 mm. Horní dlouhá strana a obě svislé koncové hrany 
jsou podle požadavků normy opatřeny obvodovým lanem o síle 12 mm (30 kN).

Tyto sítě odpovídají rovněž pravidlům DLV 192.3.

Jedná se o ochranné sítě pro hod kladivem pro ochrannou mříž s 9 poli a 2 
dodatečnými výklopnými křídly á 2 m šířky 

(velikost mříže 9x 2,80 m+ 2 x 2 m= 29,20 m)

Naše ochranné sítě pro hod kladivem jsou v bezuzlovém provedení 
z polypropylenu cca 5 mm. 

Ochranné sítě pro hod diskem DIN 79007-3

Obvodová výška sítě nad zemí má být u ochranných systémů pro hod diskem 
minimálně 6 m. Musí se použít ochranné sítě EN 1263-1 typ B1 s velikostí ok 
maximálně 45 mm +- 1 mm

Naše ochranné sítě pro hod diskem jsou v bezuzlovém provedení z polypropylenu 
cca 5 mm.

Č. 613  Ochranná síť pro hod diskem pro výšku systému ochranných sítí 6 m, 
čtvercové postavení ok 
Velikost sítě: výška 6,50 m x délka 27 m  
Barva:    42.588 Kč / kus

Č. 614  Ochranná síť pro hod diskem pro výšku systému ochranných sítí 6 m, 
kosočtvercové postavení ok 
 Velikost sítě: výška 6,50 m x délka 27 m  
Barva:   41.340 Kč / kus

Ochranné sítě pro hod kladivem a diskem 

NOV
INK

A

NOV
INK

A
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Č. 640-01

Ochranné sítě pro hod kladivem a diskem pro stará zařízení
Tyto sítě se liší pouze ve velikosti sítě, obzvláště pak výška je odlišná. Sítě jsou rovněž zhotoveny z polypropylenu cca 5 mm s velikostí ok cca 45 mm. Sítě splňují požadavky 
normy EN 1263-1 typ B1.

Systém ochranných sítí musí být i v tomto případě konstruován tak, aby zachytil kinetickou energii:

a) 3,72 kJ pro hod kladivem (7,26 kg kladivo s 32 m/s) a

b) 0,63 kJ pro hod diskem (2 kg disk s 25 m/s)

Protože jsou některá zařízení kombinovaná, z bezpečnostních důvodů musí být vždy použity sítě podle normy EN 1263-1 typ B1

Ochranná síť pro hod diskem pro běžnou ochrannou mříž se 7 poli  
(velikost mříže: 7 × 2,74 m = 19,18 m). 

Ochranné sítě pro hod kladivem pro mříž se 2 výklopnými křídly á 2 m šířky  
(velikost mříže: 7 × 2,74 m + 2 × 2 m = 23,18 m).

U ochranných mříží pro dvojité sítě s výškou systému do 5 m se používá síť č. 610 jako vnější síť a síť č. 620, resp. č. 621 jako vnitřní síť.  
U ochranných mříží s výškou systému do 5,50 m se používá síť č. 621 jako vnější síť a síť č. 630 jako vnitřní. 

Ochranná síť pro hod diskem pro ochrannou mříž dle nových pravidel DLV 190.3  
pro mříž se 7 poli (velikost mříže: 5 × 3 m + 2 × 3,70 m + 2 × 2 m = 26,40 m). 

Č. 610  Ochranná síť pro hod diskem pro výšku systému ochranných 
sítí 4 m. 
Velikost sítě: 4,50 m výška a 21 m délka.  
Barva:   19.500 Kč / kus 

Č. 620  Ochranná síť pro hod kladivem pro výšku systému ochranných 
sítí stoupající ze 4,50 m na 5 m v prostoru křídel. 
Velikost sítě: od 5 m stoupající na 5,50 m, délka 25 m.  
Barva:   26.052 Kč / kus

Č. 621  Ochranná síť pro hod kladivem pro rovnoměrnou výšku 
systému ochranných sítí 5 m. 
Velikost sítě: 5,50 m × 25 m.  
Barva:   26.052 Kč / kus

Č. 630  Ochranná síť pro hod kladivem pro rovnoměrnou výšku 
systému ochranných sítí 5,50 m. 
Velikost sítě: 6 m × 25 m.  
Barva:   32.916 Kč / kus

Č. 640  Ochranná síť pro hod kladivem pro výšku systému ochranných 
sítí stoupající ze 7 m na 9 m v prostoru křídel.  
Velikost sítě: stoupající ze 7,50 m na 9,50 m, délka 26 m.  
Barva:   49.608 Kč / kus 

Č. 612  Ochranná síť pro hod diskem pro výšku systému ochranných 
sítí 4 m. 
Velikost sítě:  4,50 m výška a 27 m délka.  
Barva:   21.825 Kč / kus  

Sítě pro hod kladivem pro různé velikosti mříží i do hal na vyžádání.
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Zkušební oka
Pevnost ok a schopnost pohlcení energie u textilních materiálů negativně 
ovlivňuje UV záření. Aby bylo zajištěno, že síť má stále požadovanou schopnost 
pohlcení energie, musí být sítě vybaveny dostatečným množstvím zkušebních ok.

Každá zkušební část se skládá minimálně z 3 ok, aby bylo možné schopnost 
pohlcení energie a pevnost ok zkontrolovat na stroji pro zkoušku tahem. 

Aby bylo možné doložit identitu výrobního úseku zkušebních ok a příslušné sítě, 
musí se vždy použít plomby se stejným identifikačním číslem.

Počet zkušebních ok je dostatečný, pokud v závislosti na intenzitě užívání lze 
doložit minimální délku používání 5 let.

Označení
Označení musí být umístěno tak, aby bylo čitelné a trvalé, a sítě musí obsahovat 
minimálně tyto údaje:

a) číslo této národní normy, 
b) jméno a adresu výrobce, prodejce nebo dovozce, 
c) označení podle DIN EN 1263-1

Zatížení větrem
Pro naše sítě byly provedeny pokusy s větrným zatížením, abychom zajistili, že 
příslušné mřížky ochranných sítí mohou zatížení větrem pojmout, resp. je tím 
zajištěno, že jsou tato zatížení známá a při zhotovení a provozu systému 
ochranných sítí jsou zohledněna.

Nosná konstrukce včetně vytažené sítě musí trvale odolávat rychlosti větru 10 m/s.

Zatížení
Síť musí být zhotovena tak, aby ji bylo možné umístit na zemi. Spodní umístění 
sítě musí být řešeno tak, že

vrhač není omezován vzniklým zatížením větrem (např. vyboulení sítě)

vrhací náčiní se nemůže dostat pod sítí ven

síť může přispět k odbourání kinetické energie

Zařízení na vytažení sítě
Zařízení, které ze země umožňuje vytažení a spuštění sítě. Toto zařízení musí být 
zkonstruováno tak, aby mohlo být ovládáno ručně bez dalších pomůcek, aby došlo 
k aretaci vytažené sítě v provozní poloze a zajištění sítě proti neúmyslnému 
uvolnění.

Lano pro zařízení na vytažení sítě musí vykazovat minimální pevnost při přetržení 
15 kN.

Instalace pokusu na 
měření zatížení větrem
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Č. 635: Upevňovací jednotka

Č. 636 Pytel k zatížení sítě

Označení umístěné na každé síti

Příslušenství pro hod kladivem
Č. 611  Doplňková síť pro výklopná křídla (pokud se stávající mříž  

se 7 poli zvětšuje na 9 polí). Materiál jako u výrobku č. 610.  
Pro jedno zařízení jsou zapotřebí 2 sítě.  
Velikost sítě: 2 m × 5,50 m. 
Barva:    6.942 Kč / pár 

Č. 635  Upevňovací jednotka k vytahovacím sítím pro hod 
kladivem. Aby byla umožněna bezproblémová montáž  
a demontáž ochranných sítí pro hod kladivem a diskem,  
je na horním okraji a na obou předních svislých stranách 
umístěno kulaté lano ø 12 mm. Na horním okraji jsou všity  
očnice s tažnými lanky, aby bylo možné vytáhnout sítě do výšky 
(viz foto). Toto upevnění je vhodné pro všechny ochranné sítě  
pro hod kladivem a diskem.  
  4.758 Kč / kus 

Č. 636  Pytel z bílé páskové HDPE tkaniny k zatížení sítě. 
Bez obsahu.   141 Kč / kus 

Č. 637  Sada doplňkových šňůr, obsahuje 10 PP lan, cca 9 mm  
á 10,80 m, zapracované ve výšce sítě, vždy 1 lano na pole  
a upevňovací bod. Tato lana zajišťují tvar, aby tkanina sítě 
neomezovala prostor hodu.   1.872 Kč / sada 
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Kricket – „královský sport“ nejen pro ostrovy 

Č. 2450  Záchytná síť míčků z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 2,3 mm, velikost ok 45 mm. Šířka sítě: 2,70 m 
Barva :    303 Kč / bm

Č. 2451  Záchytná síť míčků z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 2,3 mm, velikost ok 45 mm. Šířka sítě: 3 m 
Barva:    337 Kč / bm

Č. 2452  Záchytná síť míčků z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 2,3 mm, velikost ok 45 mm. Šířka sítě: 3,30 m 
Barva:    372 Kč / bm

Č. 2453  Záchytná síť míčků z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 2,3 mm, velikost ok 45 mm. Šířka sítě: 3,60 m 
Barva:    406 Kč / bm 

Záchytné sítě míčků z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 2,3 mm, velikost ok 45 mm, v libovolných rozměrech,  

viz strana 6.3. 

Č. 7710  Prodyšná plachta z vysokopevnostního polypropylenu,  
cca 510 g/m², v nehořlavé úpravě, hustá pletenina, kolem  
dokola olemovaná (viz malý obrázek nahoře). 
Barva:     406 Kč / m2 

Lacrosse – rychlá hra s malým míčkem
Č. 208-038  Záchytná síť míčků na lacrosse z polyamidu, cca 3 mm,   

velikost ok cca 38 mm, rozměry na přání. 
Barva:   247 Kč /m²
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Ceny netto bez DPH

Příplatek za menší množství 
à jednotlivá síť:

sítě pod  1 m² + 200 % 
sítě pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % 
sítě pod 20 m² +  20 %

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!  
např. 209-045-01 = síť, zelená

 = 01 = zelená

 = 02 = bílá

 = 04 = modrá

 = 06 = černá

Nabídky pro kompletní cvičný tunel baseballu na poptávku.

Baseball – další druh amerického sportu na vzestupu 

Č. 200-045  Záchytná síť míčů pro cvičný tunel, resp. jako ochranná síť  
z vysokopevnostního polypropylenu, cca 2,3 mm,  
velikost ok cca 45 mm. Rozměry na přání. 
Barva:   75 Kč / m²

Č. 209-045  Záchytná síť míčů pro cvičný tunel, resp. jako ochranná síť  
z vysokopevnostního polypropylenu, cca 3 mm, velikost  
ok cca 45 mm. Rozměry na přání. 
Barva:   90 Kč / m²  

Sport, který vzbuzuje čím dál více nadšení u aktivních  
hráčů i diváků. K získání správné techniky úderu je zapotřebí mnoho  
tréninku a správně zasažený míček letí daleko. Chodit pro něj, to vyžaduje  
buď dobrovolníka nebo velké množství sil.  
Proto je cvičební tunel pro trénink odpalů nezbytný. 
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Č. 771-01 (viz strana 7.12) Záchytná síť míčků na golfovém hřišti

Č. 164 Golfová cvičná stěna

Záchytné sítě míčků pro golfová hřiště

Výr. č. Popis Barva
Síla materiálu  

v mm
Velikost ok  

v mm
Kč / m²

200-020-01 vysokopev. polyprop., bezuzlový, zelený 2,3 20 Kč 128

200-020-015 vysokopev. polyprop., bezuzlový, tmavě zelený 2,3 20 Kč 128

200-020-02 vysokopev. polyprop., bezuzlový, bílý 2,3 20 Kč 128

200-020-06 vysokopev. polyprop., bezuzlový, černý 2,3 20 Kč 128

201-020-02 vysokopev. polyprop., bezuzlový, bílý 1,8 20 Kč  96

201-020-06 vysokopev. polyprop., bezuzlový, černý 1,8 20 Kč  96

201-025-015 vysokopev. polyprop., bezuzlový, tmavě zelený 1,8 25 Kč  83

201-025-06 vysokopev. polyprop., bezuzlový, černý 1,8 25 Kč  83

203-020-06 vysokopev. polyprop., bezuzlový, černý 1,5 20 Kč  84

203-028-06 vysokopev. polyprop., bezuzlový, černý 1,5 28 Kč  94

204-020-06 vysokopev. polyester, bezuzlový, černý černý 2,0 20 Kč 247

Golfová cvičná stěna
Č. 164  Golfová cvičná stěna se skládá z pospojovaných ocelových 

trubek, přední polypropylenové sítě k zastavení vysokých míčků  
a zadní stěny k zachycení „průletových míčků“.  
Velikost síťové stěny: výška 2,10 m, šířka 2,75 m,  
z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 1,8 mm, 
velikost ok 20 mm. 
Barva:   4.602 Kč / kus

Č. 169  Náhradní síť pro výrobek č. 164 
Barva:   1.498 Kč / kus   

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!  např. 164-02 = síť, bílá

 = 01 = zelená

 = 015 = tmavě zelená

        = 02 = bílá

        = 04 = modrá

 = 06 = černá

Příplatek za menší množství à jednotlivá síť:

sítě pod  1 m² + 200 % | sítě pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % | sítě pod 20 m² +  20 %
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Ceny netto bez DPH

Č. 771-01

Č. 771-04

Č. 202-020-02

Záchytné sítě šípů pro lukostřelbu a střelbu z kuší

Č. 770  Záchytná síť šípů z polyesteru, s velmi malými oky,  
cca 450 g/m², kolem dokola olemovaná, nahoře s háky  
k zavěšení v odstupu cca 30 cm, šířka: 2,40 m. 
Barva:   1.857 Kč / bm 
Dodáváme pouze ve standardní šíři! 

Č. 771  Záchytná síť šípů z vysokopevnostního polypropylenu,  
cca 510 g/m², v nehořlavé úpravě,  s velmi malými oky, nahoře 
s háky k zavěšení v odstupu cca 30 cm, kolem dokola olemovaná, 
v libovolných rozměrech. 
Barva:       437 Kč / m²  

Naše záchytné sítě šípů jsou vhodné pro sportovní a turnajové luky (ne pro lovecké luky). Sítě nesmí být moc vypnuté, ale musí být - podobně jako u záclon - zavěšeny 
volně. Pouze tak je zajištěna nejlepší možná ochrana pro chybně vedené šípy. Jednotlivé sítě by neměly překročit délku 4 m. Jestliže je potřeba více sítí na 
ochranu plochy, musí se jednotlivé sítě překrývat o 50 cm. 
Při silném namáhání doporučujeme sítě umístit dvojitě.

U lichoběžníkových sítí je třeba provést následující  
výpočet: největší délka × největší šířka.

Příplatek za menší množství 
pro výrobek č. 771-01, 202-020 a 201-020-02: 

sítě/plachty 
sítě pod  1 m² + 200 % | sítě pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % | sítě pod 20 m² +  20 %Záchytné sítě pro squash boxy

Č. 202-020   Bezuzlová záchytná síť pro squash boxy z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 1 mm, velikost ok 20 mm, libovolné 
rozměry. 
Barva:     48 Kč / m²  

Č. 201-020  Bezuzlová záchytná síť pro squash boxy z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 1,8 mm, velikost ok 20 mm, libovolné 
rozměry. 
Barva:     96 Kč /m²

Tyto sítě mohou být zavěšeny ocelovými lany,  
viz příslušenství sítí strana 6.6. 
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Č. 4764  Branková síť na házenou z poletylenu, cca 8 mm, v novém 
splétaném provedení. 
Velikost ok: 10 cm, čtvercové oko 
Barva:   14.040 Kč / kus 
(doplňková ochranná napínací lana na vyžádání)

Rozměry: šířka 3 m, výška 2 m, hloubka nahoře a dole 100 cm.

Ochranná síť Ultra v bezuzlové technologii, síla 4,5 mm

Č. 4765  Fotbalová branková síť pro mládež z poletylenu, 
cca 8 mm, v novém splétaném provedení. 
Velikost ok: 10 cm, čtvercové oko  
Barva:   20.280 Kč / kus 
(doplňková ochranná napínací lana na vyžádání)

Rozměry: šířka 5 m, výška 2 m, hloubka nahoře a dole 100 cm 

Ochranná síť Ultra, PE, síla 4,5 mm s vysokou odolností proti oděru a přeříznutí

Sítě ve splétaném provedení
Sítě ve splétaném provedení (SUPERCROSS) spojují výhody uzlových sítí (vysoká lineární pevnost ve stěně, resp. šňůry) s přednostmi pletených bezuzlových sítí 
(stálá pevnost ve stěně a spojení oka).

Kromě toho sítě mají 
- nepatrný oděr v spojení ok    - rovnoměrnou šířku oka   - a velmi malou roztažnost 

Další brankové sítě z PE, síla cca 4,5 mm na stranách 1.1 a 2.2!

Polyetylénové sítě „Heavy Duty“ ve splétaném provedení, síla cca 8 mm

Č. SCPE450-100           Ochranná síť, síla 8 mm, polyethylen v nové bezuzlové 
technologii.  
Velikost oka: 10 cm, čtvercové oko,  
zapošitá. 
Barva:   305 Kč/m²

Brankové sítě „Heavy Duty“ ve splétaném provedení, síla cca 8 m

NOV
INK

A
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A
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A
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Ceny netto bez DPH

Místo: PARCABOUT´ MANGOFIL na MARTINIKU (foto: Pierre Sacaze) 

Místo: PARCABOUT’ MANGOFIL na MARTINIKU (foto: Pierre Sacaze)

Foto: firma PRISME S.A., 73 St-Jean de Maurienne, Francie

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy! 
např. 212-045-07 = síť, červená

 = 01 = zelená

 = 02 = bílá

 = 04 = modrá

 = 05 = žlutá

 = 06 = černá

 = 07 = červená

  = 08 = béžová 

 = 66 = stříbrná

Dobrodružná lanová centra  
„Chodník ve stromech“

Sítě pro lanová centra
Č. 212-045  Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu,  

síla cca 5 mm, velikost ok 45 mm. 
Barva:      185 Kč / m² 
Jiné barvy viz strana 6.4.

Č. 219-050  Ochranná síť z polyamidu,   
síla 4,5 mm, velikost ok 50 mm  
Barva:   275 Kč / m² 

Příplatek za menší množství à jednotlivá síť: 
sítě pod  1 m² + 200 % | sítě pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % | sítě pod 20 m² +  20 %

Takováto zařízení naleznete ve Francii a Itálii, kde se těší velké oblibě  
u lezeckých profesionálů i nováčků. 

Měkký materiál sítě netrénuje pouze rovnováhu a koordinaci těla,  
ale nabízí i ideální zajištění proti pádu, resp. jeho zmírnění.  
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4. krok

3. krok

1. krok

2. krok

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!  např. 38030-01 = šňůra, zelená

 = 01 = zelená

 = 04 = modrá

 = 06 = černá

 = 07 = červená

  = 08 = béžová

HUCK – Isilink

Možnosti použití:

Možnost upevnění a nastavení bez kovových prvků 
nemá hranice 

Č. 38030  Šňůra Isilink, z vysokopevnostního polypropylenu, síla  
cca 3 mm. Mez pevnosti: cca 80 daN 
Metr/kotoučová cívka: 1000 m 
Barva:   2.309 Kč / role

Č. 38040  Jako výše, ale síla cca 4 mm. Mez pevnosti: cca 100 daN 
Metr/kotoučová cívka: 600 m 
Barva:   2.559 Kč / role

Č. 38060  Jako výše, ale síla cca 6 mm. Mez pevnosti: cca 160 daN 
Metr/kotoučová cívka: 500 m 
Barva:   2.684 Kč / role

Č. 38080  Jako výše, ale síla cca 8 mm. Mez pevnosti: cca 290 daN 
Metr/kotoučová cívka: 250 m 
Barva:   2.652 Kč / role

Č. 38100  Jako výše, ale síla cca 10 mm. Mez pevnosti: cca 360 daN 
Metr/kotoučová cívka: 150 m 
Barva:   2.684 Kč / role 

Ceny netto bez DPH
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Ceny netto bez DPH

Č. 290

Č. 280 Č. 281 Č. 2803

Švihadla pro gymnastiku a závody

Lanová švihadla z konopí

Č. 250  Švihadlo ze šedého konopí, uprostřed zesílené na 10 mm,  
s uzly na koncích; délka 250 cm. 
  539 Kč / 10 kusů

Č. 280  Švihadlo ze šedého konopí, uprostřed zesílené na 10 mm,  
s uzly na koncích; délka 280 cm. 
  562 Kč / 10 kusů  

Č. 280/300  Švihadlo jako č. 280, ale délka 300 cm. 
  578 Kč / 10 kusů

Č. 290  Lanové švihadlo ze šedého konopí, délka 8 m,  
střed zesílený na 12 mm,  
na koncích smyčky a karabinové háčky. 
  227 Kč / kus

Č. 291  Lanové švihadlo z šedého konopí jako výrobek č. 290,  
ale délka 6 m, oboustranně smyčky. 
  213 Kč / kus  

Č. 2803  Švihadlo, délka 280 cm, jako výrobek č. 280, ale se dřevěnými 
rukojeťmi a obrtlíky, nastavitelná délka lana. Barva dřevěných 
rukojetí: přírodní, lakované. 
  156 Kč / kus

Č. 281  Švihadlo ze šedého konopí, uprostřed zesílené na 11 mm,  
s uzly na koncích; délka 280 cm – obzvlášť dobrá kvalita. 
  593 Kč / 10 kusů
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Č. 295

Č. 35090

Gymnastická švihadla v aktuálních módních barvách 

Č. 295  Gymnastická švihadla v aktuálních módních barvách pletená 
podle mezinárodních předpisů, síla cca 9 mm,  
délka 300 cm a průběžně stejné tloušťky. 
     57 Kč / kus

Č. 297  Gymnastická švihadla v aktuálních módních barvách pletená 
dle mezinárodních předpisů, síla cca 9 mm, délka 330 cm  
a průběžně stejné tloušťky. 
     69 Kč / kus

Č. 2950  Švihadla jako výrobek č. 295, ale 10 ks barevně tříděných,  
balená v PE sáčku.  
    531 Kč / 10 ks

Č. 35090  Švihadlo jako výrobek č. 295,  
na cívkách à 100 m. 
  1.763 Kč / 100 m

Tabulka barev pro výrobky č. 295 / 297 / 35090

Barva-č. 121 =  módní modrá

Barva-č. 117 =  módní zelená

Barva-č. F2  =   módní světle 
zelená

Barva-č. F3  =  módní žlutá

Barva-č. 102 =  módní oranžová

Barva-č. F1  =  růžová

Barva-č. 188 =  módní fialová

Barva-č. 900 =  módní bílá

Barva-č. 114 =  módní červená

Barva-č. 600 =   

Barva-č. 610 =   

(Barva-č. 600 + 610 pouze pro výrobek č. 295!)

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy! 

Č. 2950
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Beaded Jump Rope

Lana Double Dutch

Neon Rope jako dvojitá švihadlová lana Double Dutch 

Neon Rope

Rope

Pozor: Švihadla a švihadlová lana na této straně  
nejsou vhodná pro děti mladší 3 let!  

Zcela nová výzva pro všechny nadšence švihadel: Double Dutch.  
Není zapotřebí pouze schopnosti koordinace od skákajících, ale i točení lanem je odpovědným úkolem.

Neon Rope, aktuální švihadlo pro moderní formu skoku přes švihadlo. 
Nabízíme plastové švihadlo ve 4 neonových barvách a 4 různých velikostech.  
Při objednávce uveďte prosím číslo barvy!

Novodobé švihadlo z nylonového lana s barevně odsazenými,  
plastovými články, které jsou navlečené jako šňůra perel, s černými  
rukojeťmi. Vedle nápaditého vzhledu je především třeba vyzvednout  
hravě lehké chvění švihadla.

Č. 306  Neon Rope jako dvojité švihadlové lano Double Dutch,  
v příslušné délce 6 m. 
(barvy viz tabulka barev „Neon Rope“) 
  312 Kč / pár  

Č. 307  Neon Rope, délka 2,13 m  88 Kč / kus

Č. 308  Neon Rope, délka 2,43 m  91 Kč / kus

Č. 309  Neon Rope, délka 2,73 m  94 Kč / kus

Č. 310  Neon Rope, délka 3,00 m  97 Kč / kus 

Č. 320  Švihadlo – perlová šňůra, délka 3 m 
Barva: 34   97 Kč / kus   

Neon-Ropes

 = F1  = neonová růžová

 = F3  = neonová žlutá

  = F4  = neonová oranžová

 = F40 = neonová modrá

Tabulka barev
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Přetahovací lano

Battle Rope

Č. 3320  Battle rope z polyesteru, síla cca 32 mm, pletené, s plastovým 
zakončením na obou koncích. 
Délka: 10 m 
Barva 06:   2.949 Kč / kus

Č. 3325  Battle rope jako č. 3320-06, avšak: 
Délka: 15 m 
Barva 06:   4.095 Kč / kus

Přetahovací lana

Přetahovací lana z velmi pružného polypropylenu, síla cca 20 mm,  
s červenými značkami a plastovým zakončením, barva konopí.  

Přetahovací lana z velmi pružného polypropylenu, síla cca 25 mm,  
s červenými značkami a plastovým zakončením, barva konopí. 

Přetahovací lana z velmi pružného dlouhého konopí, síla cca 33 mm,  
s červenými značkami a plastovým zakončením. 

Č. 3310 10 m délka  1.061 Kč/ kus

Č. 3312 12 m délka  1.124 Kč/ kus

Č. 3314 14 m délka  1.170 Kč/ kus

Č. 3410 délka 10 m  1.311 Kč / kus

Č. 3412 délka 12 m  1.404 Kč / kus

Č. 3414 délka 14 m  1.545 Kč / kus

Č. 3415 délka 15 m  1.623 Kč / kus

Č. 3423 délka 23 m  2.075 Kč / kus 

Č. 3515 délka 15 m  3.432 Kč/ kus

Č. 3523 délka 23 m  4.368 Kč/ kus

Kulaté lano

Č. 3300  Kulaté lano z velmi pružného polypropylenu, síla  
cca 20 mm, se zakončením, délka 16 m, barvy konopí. 
  1.592 Kč / kus 

Č. 3320 Battle rope

NOV
INK

A
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Balanční lano

Č. 366  Balanční lano z polypropylenu, ø cca 70 mm, délka 2 m. 
Jiné délky na přání! 
Barva:   2.184 Kč/ kus

Č. 366-04

Balanční cvičení posilují nohy a zvyšují dynamiku pohybu. 

Šplhací lana pro tělocvičny

Vybavení: nahoře s držákem, dole s plastovým potahem.  
Uváděná délka: celková délka lana včetně držáku. 

Šplhací lana pro tělocvičny, z dlouhého konopí nejlepší kvality, velmi pružná.

Č. 37400 délka 4,00 m, ø 33 mm  1.716 Kč/ kus

Č. 37450 délka 4,50 m, ø 33 mm  1.802 Kč/ kus

Č. 37500 délka 5,00 m, ø 33 mm  1.919 Kč/ kus

Č. 37550 délka 5,50 m, ø 33 mm  1.966 Kč/ kus

Č. 37600 délka 6,00 m, ø 33 mm  2.044 Kč/ kus

Č. 37000 každý další metr    244 Kč/ bm

Č. 36001  Všechna šplhací lana dodáváme za  
příplatek i se zpětným vinutím jako uzlem. 
    250 Kč / kus 

Č. 36400

Jiné délky na přání!
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Lonžovací lana

Č. 402  Kompletní sada se 70 cm dlouhými koženými řemeny, bez 
úvazku. Kruhy z vrstveného dřeva, lana z ocelového drátu 
potažená plastem s nalisovaným a tlumeným zavěšením  
s kuličkovými ložisky, nastavitelná do 3 cm. 
Cena pro závěsnou výšku 5,50 m  
(jiné závěsné výšky možné).  8.268 Kč/ sada

Č. 400  Cvičební kruhy z vrstveného dřeva, přírodní barvy,  
síla 28 mm, průměr 24 cm. 
  2.294 Kč/ pár

Č. 401  Kompletní sada s kruhy z vrstveného dřeva a řetězem,  
z 16 mm tlustých lan z dlouhého konopí se závažím.  
K dodání v jakékoli požadované délce.  
Cena při celkové délce 12 m. 
  6.708 Kč/ sada

Č. 330  Lonžovací lana z cca 12 mm silného, speciálně pleteného  
polypropylenového lana, oboustranně opatřená spojem. 
Barva:     188 Kč / bm

Č. 332  Lonžovací lano ve vylepšeném provedení, z cca 12 mm  
silného vysokopevnostního polyesterového lana.  
Mez pevnosti cca 3000 daN, oboustranně opatřené spojem.  
Toto provedení má omezenou roztažnost a nepatrný oděr. 
Barva:     203 Kč / bm

Č. 2015  Hliníkové bezpečnostní karabiny, mez pevnosti v podélném 
směru cca 22 kN. 
    289 Kč / kus

Sady cvičebních kruhů pro gymnasty

Cvičební kruhy

Cvičební a houpací kruhy pro tělocvičny

Č. 402

Č. 401
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Č. 303  Šňůra na zavěšení míče, z cca 5 mm silného pleteného  
nylonu, délka 12 m, karabina s řetězovým obrtlíkem a smyčka.  
    266 Kč / kus 

Č. 380  Pás široký cca 5 cm, prodyšný, střídavě červený a bílý, 
délka 8,80 m, na obou koncích s nastavitelnou přezkou. 
  1.794 Kč / kus

Opletená červeno bílá gumová šňůra, síla cca 6 mm, oboustranně  
s plastovými háčky, všestranně použitelná pro gymnastiku a hry.

Č. 370 délka 8 m    213 Kč / kus 
Č. 371 délka 10 m    247 Kč / kus 
Č. 372 délka 12 m    278 Kč / kus  

Č. 375  Opletená červeno bílá gumová šňůra, síla cca 6 mm,  
nekonečná, s plastovým uzávěrem, nastavitelná,  
délka 20 m.     531 Kč / kus

Č. 318  Pás na prellball z nylonové tkaniny potažené  
plastem, pro 2 hráče. Délka pásu 6 m, se smyčkami  
na obou stranách, střídavě červeno bílý.  
Šířka pásu cca 2,5 cm.    936 Kč / kus

Č. 319  Pás na prellball jako výrobek č. 318, ale pro 4 hráče,  
délka pásu 8 m.   1.170 Kč / kus  

Č. 300  Šňůra na odbíjenou z cca 5 mm silné pletené nylonové šňůry, 
každých 20 cm střídavě červená a bílá,  
s oboustrannými smyčkami.    624 Kč / kus

Č. 316  Pás na odbíjenou dle nejnovějších předpisů, propouštějící  
vítr, střídavě červený a bílý, z polyetylenové tkaniny, s volně  
vtaženou napínací šňůrou k plynulému vypnutí.  
Délka pásu 19,80 m, šířka pásu cca 5 cm. 
  1.950 Kč / kus

Č. 317  Pás na odbíjenou, propouštějící vítr, střídavě červený a bílý, 
z polyetylenové tkaniny, na obou koncích jezdec k plynulému 
vypnutí. Délka pásu 19,80 m, šířka pásu cca 5 cm. 
  1.950 Kč / kus 

Šňůry na zavěšení míče

Gymnastické šňůry

Gymnastický kruh (kouzelný kruh)

Pás na prellball

Pás pro hru vsedě

Šňůry na odbíjenou, délka 21 m

pro dva nebo čtyři hráče

pro sport tělesně postižených

Č. 316

Č. 370 – 372  
a  375

Č. 300

Č. 317

Č. 303

Č. 380

Č. 318/319

Jiné délky na vyžádání! 
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Turnajové sítě na beachvolejbal pro hřiště 9 × 18 m

Turnajové sítě na beachvolejbal pro hřiště 8 × 16 m

Naše značení hřiště č. 555 (strana 9.3) je nastavitelné  
na 8 × 16 m a tím vhodné pro tento výrobek. 

Turnajové sítě s postranními všitými polyesterovými tyčkami. Barva sítě černá.  
Rozměry: 9,50 × 1 m, velikost ok 10 cm, kolem dokola 75 mm široký, barevný lem.  

Světový svaz FIVB se rozhodl v roce 2001 zavést na zkoušku vedle 
způsobu počítání Rally-Point u plážového volejbalu i zmenšené hřiště. 
Rozměry hřiště jsou u mezinárodních turnajů pouze již 8 × 16 m  
namísto 9 × 18 m. 
K tomu jsou zapotřebí i jiné rozměry volejbalových sítí (8,50 × 1 m)  
a jiná značení hřiště (8 × 16 m). 

Turnajové sítě s postranními všitými polyesterovými tyčkami. Barva sítě černá. 
Rozměry: 8,50 × 1 m, velikost ok 10 cm, kolem dokola 80 mm široký,  
barevný lem.  

Č. 5044-06-F1  Turnajová síť na beachvolejbal z polyesteru, síla  
cca 3 mm, bezuzlová, nahoře s kevlarovým lanem 11,70 m, 
dole se 4 mm silným napínacím lanem, výztuž okrajů z polyesteru 
4-bodové zavěšení 
a 4 napínací šňůry s rychlouzávěrem, se zkušební značkou  
DVV Beach. Kolem dokola s lemovkou v neonové růžové.  
  2.900 Kč / kus 

Č. 5044-06-F40  Turnajová síť na beachvolejbal z polypropylenu, síla  
cca 3 mm, bezuzlová, nahoře s kevlarovým lanem 11,70 m,  
dole se 4 mm silným napínacím lanem, výztuž okrajů  
z polyesteru, 4-bodové zavěšení 
a 4 napínací šňůry s rychlouzávěrem, se zkušební značkou  
DVV Beach. Kolem dokola s lemovkou v modré.  
  2.900 Kč / kus

Č. 514-06-F3  Turnajová síť na beachvolejbal z polyesteru, síla  
cca 3 mm, nahoře s kevlarovým lanem 11,70 m, dole  
se 4 mm silným napínacím lanem, výztuž okrajů  
z polyesteru se skelnými vlákny a 4 boční napínací šňůry.  
Kolem dokola s lemovkou v neonové žluté a nahoře  
s reklamním potiskem Huck.  
  2.450 Kč / kus  

Č. 512-06-F3  Turnajová síť na beachvolejbal z polypropylenu, síla  
cca 3 mm, bezuzlová, nahoře s kevlarovým lanem 10,70 m, 
dole s gumovým lanem, boční výztuž krajů z polyesteru se 
skelnými vlákny, 4-bodové zavěšení a 4  napínací šňůry  
s rychlouzávěrem. Kolem dokola s lemem 80 mm 
v neonové žluté. 
  2.400 Kč / kus 

pro výrobek č. 
5044-06-F1 a 
5044-06-F40
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Tréninkové sítě na beachvolejbal pro hřiště 9 × 18 m

Tréninkové sítě na beachvolejbal pro hřiště 8 × 16 m  

Sítě pro volný čas a tréninkové sítě v předpisových rozměrech: 8,50 × 1 m, 
velikost ok 10 cm, nahoře s 10,70 m dlouhým napínacím lanem.  
S barevným lemem.  

Sítě pro volný čas a tréninkové sítě v předpisových rozměrech: 9,50 × 1 m, 
velikost ok 10 cm, nahoře s ocelovým lanem délky 11,70 m (ø 3 mm ).  
S barevným lemem. 

Č. 509-06  Síť na beachvolejbal z cca 2 mm silné černé polyetylenové 
šňůry. Nahoře s 50 mm širokým lemem a nylonovým 
napínacím lanem (bez ocelového lana). 
Barva:     1.046 Kč / kus

Č. 509-05-F40  Síť na beachvolejbal ve žluté barvě z polypropylenu  
cca 2,3 mm, bezuzlová. Nahoře s 80 mm širokým lemem  
v modré.  
   1.170 Kč / kus  

Č. 513-06  Síť na beachvolejbal z cca 2 mm silné černé polyetylenové 
šňůry.  Kolem dokola se75 mm širokým lemem v různých 
neonových barvách.  
Barva:     1.800 Kč / kus

Č. 513-05  Síť na beachvolejbal ve žluté barvě z polypropylenu  
cca 2,3 mm, bezuzlová. Kolem dokola s 80 mm širokým 
lemem v modré.  
Barva:   2.169 Kč / kus

Č. 9084  Sítě na beachvolejbal č. 513-06-F3 a 513-06-F40 a  
513-05-F40 mohou být dodány za příplatek i s kevlarovým 
lanem.  
    250 Kč / kus

Č. 508-06  Síť na beachvolejbal z cca 2 mm silné černé polyetylenové 
šňůry. Nahoře 50 mm široký lem v různých neonových barvách 
a napínací ocelové lano.  
Barva:     850 Kč / kus  

Č. 518-06  Síť na beachvolejbal z cca 2 mm silné černé  
polyetylenové šňůry. Kolem dokola 75 mm  
široký lem v různých neonových barvách, nahoře ocelové lano, 
dole polyetylenová napínací šňůra.   
Barva:    1.750 Kč / kus  

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!

 = F1  =  neonová růžová

 = F3  = neonová žlutá

 = F40 = neonová modrá

Č. 513-05-F40

Nyní nabízíme také tréninkové sítě ve žluté barvě s modrým lemem. 

Sady sloupků pro sítě na beachvolejbal viz strana 9.6. 

Značení hřišť viz strana 9.3.
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Příslušenství pro rekreační beachvolejbal

Č. 5028  Sada antén na beachvolejbal, jednodílné, se zkušební  
značkou DVV, délka 1,80 m, komplet s kapsou ve žluté barvě,  
z povrstvené polyesterové tkaniny a značkovací pás. 
Barva:   1.124 Kč / pár

Č. 5027  Kapsa pro antény na beachvolejbal z povrstvené polyesterové 
tkaniny se značkovacím pásem, vysokofrekvenčně svařované. 
Barva:     718 Kč / pár

Č. 556  Značení hřiště na beachvolejbal, provedení profi, 9 × 18 m, 
s přestavitelnými rohovými prvky z plastu 
(přestavitelné na 8 × 16 m), 50 mm široký pás z PP  
a značení ve středu. Komplet se 4 kotevními deskami do písku  
a gumovými lany. 
Barva:   2.886 Kč / kus

Č. 555  Značení hřiště na beachvolejbal, 9 × 18 m, s přestavitelnými 
rohovými prvky z plastu (přestavitelné na 8 × 16 m),  
50 mm široký pás z PES a značení ve středu.  
Komplet se 4 plastovými kotvami délky 23 cm a gumovými lany. 
Barva:   1.872 Kč / kus  

Č. 554  Značení hřiště, jako výrobek č. 555,  
ale v rozměru: 8 × 16 m  
Barva:   1.841 / kus

Č. 5029  Volejbalové antény, dvoudílné, délka 1,80 m, komplet  
s kapsou jako výrobek č. 5028-05. 
Barva:   1.217 Kč / pár

Č. 50271  Kapsa pro volejbalové antény pro beachvolejbal,se suchým 
zipem pro jednoduché a rychlé připevnění na síť (bez antén). 
Barva:     780 Kč / pár

Č. 550  Značení hřiště 9 × 18 m (nepřestavitelné), z PES pásu, šířka  
50 mm, se smyčkami na každém rohu a značením ve středu. 
Navinuté na plastovém motáku. Komplet se 4 zemními kotvami. 
Barva:   1.607 Kč / kus

Č. 553  Značení hřiště na beachvolejbal jako č. 550-04, ale  
ve velikosti 8 × 16 m (nepřestavitelné).  
Barva:   1.560 Kč / kus

Č. 552  Značení hřiště 9 × 18 m (nepřestavitelné), z pásu šíře 25 mm, 
se smyčkami na každém rohu. Navinuté na plastovém motáku. 
Komplet se 4 zemními kotvami. 
Barva:    1.248 Kč / kus

Č. 560  Sada do písku obsahuje: 
– 4 trojúhelníkové destičky do písku s napínací šňůrou  
 k upevnění sloupků. 
– 4 kulaté destičky do písku s gumovým lanem k upevnění  
 značení hřiště. 
– 2 kulaté destičky jako podložky pro sloupky. 
   1.233 Kč / sada

Č. 540  Taška na volejbalovou síť z lehké nylonové tkaniny.  
Ideální pro přepravu a úschovu volejbalových sítí. 
Délka: 1,05 m, průměr: 25 cm 
    375 Kč / kus

Příslušenství pro profi beachvolejbal

Zakrytí hřišt na beachvolejbal, viz strana 7.4!

Č. 556-04

Č. 555-04 (detail)

Č. 550-04 Č. 560

Č. 540

Č. 5027-05

Č. 50271

NOV
INK
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Č. 5250  Sada na beachvolejbal  
obsahuje:

  2 sloupky cca 2,50 m, třídílné, s upevňovacím kusem.

 4 rychloupínací pásy, 25 mm.

  2 kevlarová napínací lana 6 m k napnutí mezi rychloupínacími 
pásy, síť a sloupky. 

  síť na beachvolejbal, 9,5 × 1 m, s 10,40 m kevlarovým 
napínacím lanem, se širokým lemem v neónové žluté  
(výrobek 514A-06-F3). 

  značení hřiště, šířka 50 mm, v modré barvě, 9 × 18 m 
(přestavitelné na 8 × 16 m).

  4 speciální šrouby do písku. 
  14.664 Kč / sada

 Sadu dodáváme v tašce.

Č. 5200  Sada pro volný čas  
pro běžné hřiště obsahuje: 

  2 ocelové lakované sloupky (ø 29 mm), třídílné,  
s nastavitelnými upínacími šňůrami a 4 zemními kotvami. 
Maximální výška sloupků: 2,45 m

  síť na beachvolejbal, 9,5 × 1 m,  
se širokým lemem v růžové 

  značení hřiště, šířka 25 mm 
v červené barvě, 9 × 18 m

  upevňovací sada do písku 
   6.818 Kč / sada

 Sadu dodáváme v tašce. 

Kompletní sady na beachvolejbal

Č. 5250

Č. 5200

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!

 = 04 = modrá  = 05 = žlutá  = 07 = červená

Sada č. 5250, 
bez svíravého spoje

Řešení přepravy kompletních sad  
na dovolené a ve volném čase od firmy Huck.  

Tato sada pro volný čas představuje základní vybavení pro rekreační 
hráče na běžném hřišti.  
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Sady na rekreační volejbal a nohejbal pro běžné a malé hřiště 

Síť, sloupky a značení hřiště kompletně v sadě. Síť k dodání s barevným lemem, ve 3 aktuálních barvách.  
Zábava pro volný čas na pláži, louce a hřišti. 

Sada pro běžné hřiště obsahuje:

1 volejbalová síť pro rekreační sport ze cca 2 mm silné PE šňůry,  
délka 9,50 m, výška 1 m, velikost ok 100 mm, černá.

1 značení hřiště, 9 × 18 m, z 25 mm širokého červeného pásu,  
se smyčkami na každém rohu, navinuté na plastovém motáku, 4 zemní kotvy.

1 sada sloupků, obsahuje 2 ocelové lakované sloupky (ø 29 mm),  
třídílné, s nastavitelnými upínacími lanky a 4 zemní kotvy.  
Maximální výška sloupku: 2,45 m

Č. 5150 barva lemu: 
     3.729 Kč/ sada

Sada pro malé hřiště obsahuje:

1 volejbalová síť pro rekreační sport ze cca 2 mm silné PE šňůry,  
délka 6 m, výška 1 m, velikost ok 100 mm, černá.

1 značení hřiště, 5,18 × 13,40 m, ze 25 mm širokého PES pásu,  
se smyčkami na každém rohu, navinuté na plastovém motáku,  
4 zemní kotvy.

1 sada sloupků, obsahuje 2 ocelové lakované sloupky (29 mm ø), 3dílné,  
s nastavitelnými upínacími šňůrami a 4 zemními kotvami.  
Maximální výška sloupku: 2,45 m.

Č. 5100 barva lemu 
     3.417 Kč/ sada

Sady dodáváme v tašce.

barva lemu Sady dodáváme v tašce.
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Beachbadminton

Příslušenství pro rekreační badminton

Č. 606-06  Síť na beachbadminton z nylonu, cca 1 mm, černá,  
6 × 0,76 m, s nylonovým napínacím lanem.  
Lem ve 3 různých barvách: 

 barva lemu 
       780 Kč / kus

Č. 830-01  Badmintonová síť pro rekreační sport, z polyetylenové 
pleteniny, výška cca 70 cm a délka cca 6 m (viz foto). 
Barva: zelená s bílou hranou   359 Kč / kus

Č. 520  Sada sloupků, obsahuje dva ocelové sloupky  
(ø 29 mm) s práškovým lakem, třídílné,  
s nastavitelnými upínacími šňůrami a 4 zemní kotvy.  
Pro badminton, indiacu, kroužkový tenis. 
Maximální výška sloupku: 2,45 m 2.106 Kč/ sada

Č. 606-06-F3: Síť na beachbadminton

Č. 830-01: Badmintonová síť pro rekreační sport

Č. 520: Sada sloupků
Při objednávce vždy uvádějte číslo barvy! 

 = F1  =  neonová růžová

 = F2  = neonová zelená

 = F3  =  neonová žlutá
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Sada pro rekreační badminton a nohejbal

Síť, sloupky a značení hřiště kompletně v sadě.  
Lem sítě k dodání ve 3 aktuálních barvách.  
Ideální zábava pro volný čas v každém věku.

Sada obsahuje:

1 síť pro rekreační sport se cca 1 mm silnou nylonovou napínací šňůrou,  
délka cca 6 m a výška 76 cm, velikost ok cca 38 mm. 
Barva sítě: černá

1 značení hřiště, 5,18 × 13,40 m, z červeného polyesterového pásu, šířka  
25 mm, se smyčkami na každém rohu, navinuté na plastovém motáku.  
Komplet se 4 zemními kotvami.

1 sada sloupků, skládá se ze dvou lakovaných ocelových sloupků (ø 29 mm), 
třídílné, s nastavitelnými upínacími šňůrami a 4 zemní kotvy.  
Maximální výška sloupku: 2,45 m.

Č.  6060 Barva lemu: 
     3.417 Kč / sada

Č. 6060-F2

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!  

 = F1  = neonová růžová

 = F2  = neonová zelená

 = F3  = neonová žlutá

  = 06  = černá

Sady dodáváme v tašce.

barva lemu
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Č. 6200-01 Č. 8200

Č. 8430-06

se zapracovanými polyesterovými tyčkami se zapracovanými polyesterovými tyčkami

Č. 6200-01  Badmintonová síť pro rekreační sport z polyetylenové 
pleteniny stálé vůči plísni. Zapracované polyesterové tyčky  
se skelnými vlákny, skládací, krátká přepravní délka.  
Lehké a rychlé sestavení. 

Nový druh sportu, který si našel své příznivce ve Španělsku a Jižní Americe,  
je nyní na vzestupu i v Německu. 

Hra podobná tenisu, pro hřiště o rozměru 20 × 10 m.

   1.233 Kč / kus 

Balení: v atraktivním prodejním kartonu se 3 fotografiemi použití. 

Sada obsahuje: 

1 badmintonová síť pro rekreační sport (délka sítě: cca 6 m, výška sítě:  
cca 70 cm) se zapracovanými polyesterovými tyčkami  
Délka tyček: cca 1,80 m (90/90) Síla tyček: cca 12 mm.  
2 upínací lana, 4 zemní kotvy

Č. 8200  Vyrobená z polyetylenové pleteniny stálé vůči plísni.  
Zapracované polyesterové sloupky se skelnými vlákny,  
které jsou elastické v ohybu, mají tu výhodu, že jsou vždy  
pevně spojené se sítí a nemohou se tak ztratit.  
Síť lze přitom snadno a rychle postavit.  
Sada se 2 upínacími lany a 2 zemními kotvami.

   968 Kč / sada 
 
Délka sítě: cca 6 m 
Výška sítě: cca 0,80 m 
Délka tyček: cca 1,10 m 
Síla tyček: cca 12 mm

Badmintonová síť pro rekreační sport 

Síť pro tenis s pálkami

Síť pro dětský tenis na trávníku 

Zvlášť vhodné pro rekreační sport a camping!

Při objednávce uveďte prosím vzdálenost sloupků!

Č. 8430  Síť na tenis s pálkami z vysokopevnostního polypropylenu, síla 
cca 3 mm, bezuzlová, velikost ok cca 45 mm.  
Délka sítě: 10 m, výška sítě: cca 92 cm, nahoře s ocelovým lanem 
v PVC plášti 3,5/4,5 mm a lemovkou z PES 100 mm  
(přeložená 50 mm). 
Barva:   2.278 Kč / kus

Č. 9052  Nastavitelná páska s plastovou přezkou z čisté polyesterové 
tkaniny a s nerezovými karabinami.  
    312 Kč / kus 
(další příslušenství, viz strana 5.4)

Potištěný lem sítě na vyžádání!
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Turnajová síť na beachtenis

Tréninkové sítě na beachtenis

Značení hřiště

Č. 8231-06  Turnajová síť na beachtenis z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 3 mm, velikost ok: 45 mm,  
kolem dokola s olemováním v neonové žluté, nahoře  
160 mm (přeložené 80 mm), po stranách a dole 80 mm 
(přeložené 40 mm), nahoře s kevlarovým napínacím lanem, 
délka 11,70 m, po stranách s polyesterovými tyčkami  
a 4-bodovým zavěšením, se 4 napínacími šňůrami  
s rychlouzávěrem. 
Rozměr: 9,50 m × 1 m 
Barva: F3   4.306 Kč / kus 

Č. 8220-06  Tréninková síť na beachtenis z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 2,3 mm, velikost ok 45 mm, nahoře se 
160 mm širokým olemováním  (přeložené 80 mm) v neonové 
žluté a s kevlarovým napínacím lanem, délka 
11,70 m, dole s 12 m dlouhým PA lanem tloušťky 5,5 mm, 
na 2 rozích s očky a vázacími šňůrami (bez polyesterových tyček).  
Rozměr: 9,50 × 1 m 
Barva: F3   2.028 Kč / kus

Č. 8221-06  Tréninková síť na beachtenis z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 2,3 mm, velikost ok 45 mm, kolem 
dokola s olemováním v neonové žluté, nahoře  
160 mm (přeložené 80 mm), po stranách a dole 80 mm 
(přeložené 40 mm), nahoře s kevlarovým napínacím lanem,  
délka 11,70 m, dole s 12 m dlouhým PA lanem tloušťky 5,5 mm, 
na 4 rozích s očky a vázacími šňůrami, navíc po stranách  
s polyesterovými tyčkami.  
Rozměr: 9,50 × 1 m 
Barva: F3   3.198 Kč / kus 

Č. 8222-06  Tréninková síť na beachtenis jako č.8221-06, ale:  
Rozměr: 8,50 m × 1 m 
Barva: F3   3.042 Kč / kus 

Č. 555  Značení hřiště, 9 × 18 m, s přestavitelnými rohovými prvky 
z plastu (přestavitelné na 8 × 16 m), 50 mm široký PES pás  
a značení ve středu. Komplet se 4 plastovými kotvami délky  
23 cm a napínacími gumovými lany. 
Barva:   1.872 Kč / kus

Č. 554  Značení hřiště, jako výrobek č. 555,  
ale s rozměry: 8 × 16 m.  
Barva:   1.841 Kč /kus

Č. 8231-06-F3
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Ceny netto bez DPH

Kompletní sada na beachtenis Beach kombi sada 

Č. 8250  Sada na beachtenis obsahuje:

  2 sloupky cca 1,90 m, třídílné, s upevňovacím kusem

 4 rychloupínací pásy, 25 mm

  2 kevlarová napínací lana 6 m,  
k upnutí mezi rychloupínacími pásy, sloupky a sítí

  síť na beachtenis, 9,5 × 1 m (s kevlarovým napínacím  
lanem 10,40 m), kolem dokola s lemem v neónové žluté  
(naše č. 8221A-06-F3)

  značení hřiště, šířka 50 mm, v modré barvě, 9 × 18 m 
(přestavitelné na 8 × 16 m)

 4 speciální šrouby do písku

   14.976 Kč / sada

Tuto sadu lze variabilně použít pro: 
beachvolejbal/beachtenis/beachbadminton

Č. 6220  Beach kombi sada obsahuje:

  2 ocelové lakované sloupky, třídílné,  
nastavitelné kotvicí šňůry a 4 zemní kotvy 
maximální výška sloupků: 2,45 m

  kombinovaná síť, 8,50 × 0,90 m z polypropylenu, síla  
cca 1,5 mm, černá, velikost ok 30 mm, lem v neonové žluté  
značení hřiště, síla 5 mm, v žluté, 8 × 16 m

   5.772 Kč / sada

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!

Č. 8250 Č. 6220

Každou sadu dodáváme v tašce.

 = 04 = modrá  = F3  =  neonová žlutá



9.11
Ceny netto bez DPH

Be
ac

h 
& 

Fu
n 

9.
11

Beachházená Značení hřiště

Č. 1195  Značení hřiště na beachházenou, 27 × 12 m, s přestavitelnými 
rohovými prvky z plastu a polyesterovým pásem šířky  
50 mm. Počet pásů jako u výrobku č. 1196-07.  
Komplet s gumovými lany a kotevními destičkami  
do písku. 
Barva:   3.495 Kč / sada

Č. 1196  Značení hřiště na beachházenou, 
27 × 12 m, profi provedení, obsahuje: 
– 2 pásky á 27 m pro postranní čáry 
– 2 pásky á 12 m pro čáry za brankovištěm 
– 2 pásky á 12 m pro brankoviště ze zesíleného PP pásu 50 mm 
– 8 rohových prvků z plastu zesílených skelnými vlákny 
– 8 kotevních destiček do písku s gumovým lanem 
Barva:   4.150 Kč / sada    

Č. 111-05

Č. 1196-07

Rozměry:  3,10 × 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, dole 100 cm.

Č. 114  Brankové sítě na beachházenou z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 4 mm, velikost ok: 10 cm. 
Barva:     750 Kč / kus 

Č. 111  Brankové sítě na beachházenou z vysokopevnostního 
polypropylenu, 
síla cca 4,75 mm, s plástvovými oky.  
Barva:   1.927 Kč / kus 

��
�

��� ��

���

hřiště

br
an

ko
vé

 po
le brankové pole

Zátěžová olověná šňůra

Č. 1193  Zatížení řetězem pro brankové sítě pro halovou házenou,  
800 g/m. Řetěz je obalen plastovou hadicí a na koncích je opatřen 
háky a vázací šňůrou.  
Pro sítě s dolní hloubkou branky 1 m.  
Délka: 5 m  1.716 Kč / kus

pásek
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Beachsoccer Značení hřiště

Č. 1519  Bezuzlová branková síť na beach soccer z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 4 mm, velikost ok 120 mm. 
Rozměry: 5,70 × 2,25 m, hloubka nahoře 80 cm,  
dole 150 cm. 
Barva:   1.350 Kč / kus 

Č. 151  Bezuzlová branková síť na beachsoccer z vysokopevnostního 
polypropylenu, síla cca 4 mm, velikost ok 120 mm.  
Rozměry: 5,15 × 2,05 m, nahoře a dole 1 m. 
Barva:      900 Kč / kus

Branky mají zpravidla šířku 5,50 m. Uveďte prosím při objednávce sítí na 
beach soccer rozměry i hloubku branky.   
 
Č. 10175  Zatížení řetězem pro brankovou síť č. 1519, obsahuje řetěz,  

800 g/m, opláštěný plastovou hadicí. 
Naše hloubka branky 150 cm 
Délka: 8,70 m  2.777 Kč / kus

Č. 10192  Značení hřiště „International” pro beach soccer,  
36,50 ×  27,50 m, ze 100 mm širokého pásu v modré, rohy  
s nastavitelnými plastovými prvky vyztuženými skelným  
vláknem pro 100 mm pás. Sada obsahuje:

  2 pásy á 36,50 m pro postranní čáry s 11 m pásy pro čáry za 
brankovištěm již spojenými na obou stranách s rohovými 
prvky (oba 36,50 m pásy mají 2 upevněné 11 m pásy). Tyto pásy 
mají na každé straně očko pro gumovou smyčku k upevnění na 
sloupek branky. Viz nákres!

   4 gumové smyčky pro upevnění postranních pásů na sloupky 
branky 

  6 kotevních destiček do písku s gumovým lanem pro 4 rohy  
a na střed postranních pásů (postranní pás má ve středu očko  
k upevnění kotevní destičky do písku) 
Barva:   10.140 Kč / sada

Č. 10191  Značení hřiště „Competition“ na beachsoccer, 
36,50 × 27,50 m, ze 100 mm širokého pásu v modré, 
prošité rohy, obsahuje:

  2 pásy á 36,50 m pro postranní čáry 
2 pásy á 27,50 m pro čáry za brankovištěm 
4 kotevní destičky do písku s gumovým lanem 
Barva:   9.438 Kč / sada

Branková síť pro beachsoccer se zatížením řetězem ve speciálním provedení

Č. 10192-04 (Detail: 1 pás s rohovými prvky, kotevními destičkami a gumovým lanem)Při objednávce vždy uveďte číslo barvy!

 = 01 = zelená

 = 04 = modrá

 = 05 = žlutá

 = 07 = červená

 = 09 = fialová 

Pásy jsou v rozích sešité v jedno značení, celková délka 36,50x27,50 m! 5,
50

 m Značení hřiště 
výrobek č. 10192-04

11
 m

36,50 m

11
 m

= umístění  
kotevních  

destiček do písku

= umístění  
gumových lan
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Sítě se pokud možno nenatahují přes oblouky, ale do branky pomocí 
doplňkového lanka v prostoru rámu branky. Alternativně lze sítě na oblouky 
navléct. Zde je však potřeba nákres branky k určení šířky oka a velikosti!

Sítě s kosočtvercovými oky viz strana 10.4!

Č. 212-045  Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 5 mm, bezuzlová.  
Velikost ok: cca 45 mm 
Barva:       185 Kč / m²

Č. 212F045  Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 5 mm, v nehořlavém provedení.  
Velikost ok: cca 45 mm. 
Barva:     281 Kč / m²

Č. 214-045   Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 4,2 mm, bezuzlová.  
Velikost ok: cca 45 mm 
Barva:   138 Kč / m²

Č. 209-045    Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca 3 mm, bezuzlová.  
 Velikost ok: cca 45 mm 
Barva:        90 Kč / m²

Rozměry ochranné sítě: na m2 - podle přání zákazníka

Brankové a ochranné sítě pro malá hřiště a multifunkční venkovní sportoviště
Pro volně přístupná multifunkční sportoviště jsou stanovena podle normy EN 15312 až do výšky 3 m tato omezení velikosti ok:

– u čtvercových ok sítí nesmí být velikost ok větší než 50 mm 
– u kosočtvercových ok sítí nesmí být velikost ok větší než 100 mm 

Rozměry: 3,10 × 2,10 m, hloubka nahoře 80 cm, dole 100 cm 

Č. 126  Branková síť pro malá hřiště z vysokopevnostního poly-
propylenu, síla cca 5 mm, bezuzlová, s elastickým krajovým 
lanem. Velikost ok: cca 45 mm. 
Barva:   5.800 Kč / pár

 Č. 110  Branková síť pro malá hřiště z vysokopevnostního poly-
propylenu, síla cca 4 mm, bezuzlová, s elastickým krajovým 
lanem v části rámu branky. Velikost ok: cca 45 mm 
Barva:   1.700 Kč / kus

Rozměry:  5,15 × 2,05 m, hloubka nahoře 80 cm, dole 150 cm.

Č. 1545-045  Branková síť pro malá hřiště z vysokopevnostního poly-
propylenu, síla cca 4 mm, bezuzlová, s elastickým krajovým 
lanem v části rámu branky. Velikost ok: cca 45 mm 
Barva :   2.855 Kč / kus

Náhradní sítě pro malá hřiště 13 x 20 m

Č. 2230  Záchytná síť míčů z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 
5 mm, bezuzlová, velikost ok cca 45 mm, 
pro čelní stranu 13 x 2 m nad mantinelem 2 m, s výřezem 
pro branku 3 x 1 m.  
Barva:   8.580 Kč / kus

Č. 2231  Síť pro malá hřiště – hlavní část 3,10 x 2 m 
z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 5 mm, bezuzlová, 
velikost ok cca 45 mm. 
Barva:   2.496 Kč / kus

Č. 2232  Síť na vrátka (pro výrobek 2231), 2 x 0,70 m 
z vysokopevnostního polypropylenu, síla cca 5 mm, bezuzlová, 
velikost ok cca 45 mm. 
Barva:   1.545 Kč / kus

Tyto sítě jsou navíc v prostoru rámu branky vybaveny doplňkovým lanem.
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Ceny netto bez DPH

Při přestavbě konvenčních hal/tenisových hal na indoor soccer a jiné druhy fun sportů jsou zapotřebí sítě na ochranu diváků, resp. zařízení.

Příplatek za menší množství 
na jednotlivou síť:

sítě pod  1 m² + 200 % 
sítě pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % 
sítě pod 20 m² +  20 %

Pro vypnutí a zavěšení 

sítí doporučujeme naše ocelová lanka na obou stranách s očnicemi  
a napínákem:

Č. 2097  Lanko ocelové, s PVC opláštěním,  
síla 5/7 mm.  29 Kč / bm

Č. 2100  Lanko ocelové, pozinkované,  
síla 6 mm.  26 Kč / bm

Č. 2101  Napínák pro 6 mm lanko 
  90 Kč / kus

Vysvětlivky k tabulce barev na straně 9.15!

Urban-Volleyball-Court von der Firma Funtec.

Č. 212-100  Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca. 5 mm, velikost ok 100 mm. 
Barva:     101 Kč / m²

Č. 200-100   Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca. 2,3 mm, velikost ok 100 mm. 
Barva:    39 Kč / m²

Č. 200-120  Ochranná síť z vysokopevnostního polypropylenu,  
síla cca. 2,3 mm, velikost ok 120 mm. 
Barva:      32 Kč / m²

jako dodatečná ochrana a také  
k upevnění do stávajících systémů ohraničení nebo mantinelů:

Č. 2116  Lemování sítě z polyesterového pásu, šířka 100 mm 
(přeložený: šířka 50 mm)   
Barva:   80 Kč / bm
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Při objednávce vždy uveďte číslo barvy! 

 = 01 = zelená

 = 015 = tmavě zelená

 = 02 = bílá

 = 03 = oranžová

 = 04 = modrá

 = 06 = černá

 = 66 = stříbná

 = 76 = terakotová

 = 86 = krémová

Č. 222  Basketbalová síť ze cca 3 mm silné polyetylenové šňůry. 
Barva:      78 Kč / kus

Č. 223  Basketbalová síť ze cca 3 mm silné nylonové  
pletené šňůry. 
Barva:       78 Kč / kus

Č. 227  Basketbalová síť, tříbarevná, ze cca 4 mm 
 silné polypropylenové pletené šňůry. 
Tříbarevná 3F:     156 Kč / kus

Č. 4677-2  Basketbalová síť, odolná proti rozříznutí a roztržení,  
z lana Herkules ø 5 mm (viz strana 7.1). 
Barva:    1.919 Kč / kus 

Streetbasketbal –  
příprava pro uliční hry

Síť do každého počasí 
zvlášť vhodná pro venkovní hřiště 

Sítě pro míčové sporty, které nelze ani v zimě při špatných 
povětrnostních podmínkách vyměnit, resp. je nyní není třeba  
již vyměňovat. 

Č. 912  Síť do každého počasí z polyesterové tkaniny s povrchovou 
úpravou, cca 9,5 × 0,75 m, velikost ok cca 40 mm, použitelná  
i jako síť pro multifunkční sportoviště, nahoře s ocelovým 
lanem cca 11,7 m a hranou olemovanou PVC, lem po stranách,  
na všech 4 rozích vázací šňůry. 
Barva:   4.524 Kč / kus  

Sluneční plachty 
pro pískoviště, koupaliště, atd.

Naše sluneční plachty jsou vyrobené z prodyšné a nepromokavé  
PE tkaniny a snižují sluneční záření. Zabraňují úpalu, tvorbě plísní, 
hnilobě a vyznačují se dlouhou životností. 

Č. 722  PE tkanina, cca. 200 g/m², olemovaná, s očky ve vzdálenosti 
0,50 m, navíc s obvodovou páskou. 
Barva:            163 Kč /m²

Plachty dodáváme téměř ve všech individuálních rozměrech a tvarech! 
Vy plánujete - my vyrobíme podle Vašich představ!

Příplatek za menší množství à jednotlivá síť: 
sítě pod  1 m² + 200 %   pod  5 m² + 100 %   pod 10 m² +  35 % 
sítě pod 20 m² +  20 %
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Kdo by neznal problém prostřižených a opálených sítí na veřejných hřištích a sportovištích. 

Samozřejmě je možné použít plot z drátěného pletiva nebo mřížový plot. Každopádně však tyto výrobky nemají téměř  
žádnou vlastní ochranu proti hluku a způsobují při jejich využívání při hrách s míčem atd. silný hluk, který ruší sousedy.

Textilní produkty jsou ideální pro ochranu proti hluku, ocelové nebo drátěné pro ochranu proti vandalismu.

Aby bylo možné splnit oba požadavky, vyvinuli jsme 3 různé produkty, které v závislosti na síle ocelové vložky zajišťují různou ochranu proti vandalismu a hluku. 

Všechny produkty nabízejí díky ocelové vložce, resp. drátěnému lanu vyšší ochranu proti vandalismu než čistě textilní sítě !

produkt
síla  

ocelové vložky
textilní plášť celková síla pevnost ok

ochrana proti 
vandalismu

ochrana proti 
hluku

„Mahulan Steel"  
(vysokopev. PP)

1,25 mm  
(pramen)

3,5 mm 4,75 mm cca 2,5 kN x  
(nízká)

xxx  
(vysoká)

Síť s clipy 2,5 mm  
(drátěné lano)

2,5 mm 5 mm cca 0,5 kN xx  
(střední)

xx  
(střední)

Dralo® 1,5–6 mm  
(drátěné lano)

bez 1,5–6 mm cca 0,8–3,5 kN xxx  
(vysoká)

xx  
(střední)

Sítě proti vandalismu

„Mahulan Steel“

Zde jsme vyvinuli zcela nový produkt. 
Strojově vyrobená ochranná síť s drátěnou vložkou 
z ušlechtilé oceli (pramen) 
(DBGM 20 206 011 018) s výrobním označením 
„Mahulan Steel“.  

Síť s clipy

Pletené polyesterové lano s ocelovou vložkou  
2,5/5 mm, které je spojeno plastovými 
uzlovými clipy do sítě se čtvercovými oky. 
Díky opláštění má jemný povrch.  

„Dralo®“

Dralo® nová síť z drátěného lana:  
– jemný design 
– zničitelná pouze mimořádnou silou 
– bez výrazného hluku při kontaktu s míčem  

Antivandalová síť z PA a ocelového lana1,8/2,5 mm ( strana 10.8 ). Vyrobeno ve spolupráci se společností FUNTEC

Ceny netto bez DPH
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Bezuzlová síť s vložkou z ušlechtilé oceli „Mahulan Steel“ jako záchytná síť míčů
Tato bezuzlová síť se opticky téměř neliší od našich běžných textilních sítí, má však vložku z pramene drátu z ušlechtilé  
oceli na ochranu proti vandalismu, a přesto vysoce tlumí vlastní hluk. Měkká síť s tvrdým jádrem.

Velikost ok:  cca 105 mm, čtvercové postavení ok 
( ve 3 různých standardních šířkách) 

Velikost ok:  cca 60 mm, čtvercové postavení ok 
( ve 2 různých standardních šířkách)  

Č. 9830-105   Bezuzlová ochranná síť „Mahulan Steel“,  
z vysokopevnostního polypropylenu v nehořlavé tkané úpravě, 
síla materiálu cca 1,25/4,75 mm, velikost ok cca 105 mm. 
Pevná šířka sítě: 3 m 
Barva:   546 Kč / m²

Č. 9840-105   Bezuzlová ochranná síť „Mahulan Steel“,  
z vysokopevnostního polypropylenu v nehořlavé tkané úpravě, 
síla materiálu cca 1,25/4,75 mm, velikost ok cca 105 mm. 
Pevná šířka sítě: 4 m 
Barva:   546 Kč / m²  

Č. 9820-105  Bezuzlová ochranná síť „Mahulan Steel“, 
z vysokopevnostního polypropylenu v nehořlavé tkané úpravě, 
síla materiálu cca 1,25/4,75 mm, velikost ok cca 105 mm. 
Pevná šířka sítě: 2 m 
Barva:   609 Kč / m²

Č. 9830-060   Bezuzlová ochranná síť „Mahulan Steel“,  
z vysokopevnostního polypropylenu v nehořlavé tkané úpravě, 
síla materiálu cca 1,25/4,75 mm, velikost ok cca 60 mm. 
Pevná šířka sítě: 3 m 
Barva:   921 Kč / m²

Č. 9840-060   Bezuzlová ochranná síť „Mahulan Steel“,  
z vysokopevnostního polypropylenu v nehořlavé tkané úpravě, 
síla materiálu cca 1,25/4,75 mm, velikost ok cca 60 mm. 
Pevná šířka sítě: 4 m 
Barva:   921 Kč / m²  

Při objednávce vždy uveďte číslo barvy! 

 = 015 = tmavě zelená
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Příplatek za menší množství 
à jednotlivá síť: 

sítě pod  1 m² + 200 % 
sítě pod  5 m² + 100 % 
sítě pod 10 m² +  35 % 
sítě pod 20 m² +  20 %

Mahulan Steel:

– jemný design 
– zničitelná pouze mimořádnou silou 
–  bez výrazného hluku při  

kontaktu s míčem  
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Rozměry: šířka 1,80 m, výška 1,20 m, hloubka nahoře a dole 70 cm.

Č. 9966  Bezuzlová  mini branková síť „Mahulan Steel“ 
z vysokopevnostního polypropylenu v nehořlavé úpravě, síla 
materiálu cca 1,25/4,75 mm, velikost ok cca 60 mm, čtvercové 
postavení ok, včetně napínacích lan s opláštěním.  
(viz výkres) 
Barva:   11.232 Kč / kus

Č. 9966-015

Bezuzlové brankové sítě z polyesteru  „Mahulan Steel“ s vložkou z ušlechtilé oceli

Náhradní napínací lana pro brankové sítě 3 × 2 m

Č. 46644  Napínací lano z ocelového lana s PA opláštěním, síla  
cca 3/4,5 mm, vč. 2 šroubových svorek, jedna strana  
se zalisovanou smyčkou (pro výrobek č. 9964-01).  
Délka: 1 kus á 3,50 m  
(pro zadní horní hloubku branky / červená značka) 
     328 Kč / kus

Č. 46645  Napínací lano z ocelového lana s PA opláštěním, síla  
cca 3/4,5 mm, vč. 2 šroubových svorek (pro výrobek č. 9964-01). 
Délka: 1 kus à 12,50 m  
(pro rám branky a dolní hloubku branky /žlutá značka) 
     936 Kč / kus 
Tímto lanem je síť upevněna oko za okem na rám branky. 

Rozměry: šířka 7,50 m, výška 2,50 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm. 

Rozměry: šířka 3 m, výška 2 m, hloubka nahoře 90 cm, hloubka dole 110 cm. 

Č. 996  Bezuzlová branková síť „Mahulan Steel“,  
z vysokopevnostního polypropylenu, v nehořlavé tkané úpravě, 
síla materiálu cca 1,25/4,75 mm, velikost ok cca 100 mm, 
čtvercové postavení ok, včetně napínacích lan  
s PA opláštěním (viz nákres). 
Barva:   25.896 Kč / kus

Č. 9964  Bezuzlová branková síť „Mahulan Steel“,  
z vysokopevnostního polypropylenu, v nehořlavé tkané úpravě, 
síla materiálu cca 1,25/4,75 mm, velikost ok cca 100 mm, 
čtvercové postavení ok, včetně napínacích lan  
s PA opláštěním (viz nákres). 
Barva:   11.544 Kč / kus 

Náhradní napínací lana pro č. 996-01 na vyžádání! 

Pozor: Z důvodu životnosti sítí by brankové sítě měly být zavěšovány pouze v 
rámci branek!  Síť v žádném případě nepřetahujte přes konstrukci. 

Rozměry: šířka 5,15 m, výška 2,05 m, hloubka nahoře 80 cm, hloubka dole 150 cm.

Č. 9965  Bezuzlová branková síť „Mahulan Steel“, z vysokopevnostního 
polypropylenu v nehořlavé úpravě, síla materiálu cca 1,25/4,75 
mm, velikost ok cca 100 mm, čtvercové postavení ok, včetně 
napínacích lan s opláštěním (viz výkres).  
Barva:   16.224 Kč / kus

NOV
INK

A
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Branková síť z Dralo®

Branková síť s ocelovou vložkou

Č. 4064  Branková síť z materiálu Dralo® z pozinkovaných lan 
z ocelového drátu, síla cca 3 mm. 
Velikost sítě: šířka 3 m, výška 2 m, hloubka nahoře 0,90 m a 
hloubka dole 1,10 m. 
Velikost ok: cca 10 cm, čtvercové postavení ok. 
Včetně montážní sady napínacího lana chránícího proti krádeži. 
  31.044 Kč / kus  

Č. 4664  Branková síť, pletené polyesterové lano s ocelovou 
vložkou (síť s clipy), cca 2,5/5 mm, vhodná pro branky  
na házenou dle normy DIN EN 749 se síťovým obloukem.  
Velikost sítě: šířka 3 m, výška 2 m, hloubka nahoře a dole 0,90 m.  
Velikost ok: 10 cm, kosočtvercové postavení ok.  
Barva:   17.472 Kč/ kus

Nyní značně vylepšená: navíc s nataženými ochrannými napínacími lany  
z drátěného lana s PA opláštěním, síla cca 4,5 mm, viz také strana 10.3.

NOVINKA: S doplňkovou ochranou proti oděru v krajové části z velmi kvalitních 
polyamidových oček (viz malé foto). 

Č.  4064 Napínací lano chránící proti krádeži 

Ochrana proti oděru pro č. 4664

Pozor: Z důvodu životnosti sítí by měly být  
brankové sítě č. 4064 a č. 4664 zavěšovány.  

Síť zde v žádném případě nepřetahujte přes síťové oblouky! 

Č. 4664-01
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Volejbalové sítě s ocelovou vložkou 

Volejbalové sítě z Dralo®

Č. 4674  Kompletní volejbalová souprava, připravená k montáži,  
s kulatými dřevěnými sloupky a bočními napínacími lany, 
volejbalová síť z pleteného polyesterového lana s ocelovou 
vložkou (síť s clipy),  cca 2,5/5 mm,  
1 m × 9,50 m, velikost ok: 100 mm (dodávka ze závodu).  
Barva:   62.088 Kč/ kus

Č. 4674-1  Volejbalová síť z pleteného polyesterového lana  
s ocelovou vložkou (síť s clipy), cca 2,5/5 mm a velikost  
ok 100 mm.  
Velikost sítě je dle mezinárodního předpisu 1 m × 9,50 m. 
Barva:   42.120 Kč / kus 

Volejbalová síť odolná proti řezu v nápaditém designu.

Č. 4074-1  Volejbalová síť z pozinkovaných lan z ocelového drátu 
(Dralo®), cca ø 2 mm, velikost ok 100 mm. Velikost sítě je dle 
mezinárodního předpisu 1 m × 9,50 m. 
K upevnění se standardními volejbalovými sloupky. 
Lem ze 160 mm široké tkaniny s povrchovou úpravou s reklamním 
nápisem Huck. 
  27.300 Kč/ kus 

Č. 4074-2  Volejbalová síť jako č. 4074-1, ale z ocelového drátu s PA 
opláštěním 1,8/2,5 mm, v zelené (viz malé foto). 
  32.760 Kč / kus

nabízejí různé možnosti používání a díky uzlovým spojům HUCK v nejrozmanitějších velikostech ok a variabilním velikostem mají využití  
ve všech sportovních oblastech.  

Č. 4674

Č. 4074-2

Další informace o výrobku (Dralo®) naleznete od strany 10.7. 

Značení hřiště výrobek 555-04 viz strana 9.3.

Volejbalová souprava s ocelovými sloupky na vyžádání!
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Č. 4305-045  Záchytné sítě jako předchozí, avšak: 
s otvorem ok cca 45 mm.  
Barva:   4.524 Kč / m²

Spádová hřiště jako multifunkční hřiště na sídlištích
Multifunkční hřiště mají na sídlištích důležitou sociální funkci.  
Místo, kde se schází mládež a může se sama nebo v týmu sportovně vyžít beze strachu z rozbitých oken nebo podobně. 

Vybavená sportovními sítěmi proti vandalismu nabízejí tato hřiště nejen dlouhou životnost, nýbrž zvyšují i kvalitu bydlení. 

Č. 4305-100  Záchytné sítě z pleteného polyesterového lana s ocelovou 
vložkou (síť s klipy), cca 2,5/5 mm, s otvorem ok 100 mm. 
Vhodná k uzavření hřiště nebo  
také jako záchytná síť míče. 
Barva:   2.886 Kč / m2 

Při použití záchytné sítě míče jako sítě na ochranu proti vandalismu 
tlumí naše síť Herkules lépe hluk  než drátěné pletivo nebo ocelový 
mřížový plot.

Hladina emisí hluku byla měřena dle normy EN ISO 11202.   

NOV
INK

A
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Velikost ok  
50 x 200 mm ve 

formátu na výšku

Velikost ok  
50 x 100 mm ve 

formátu na výšku

5,00 m

5,00 m

+ 2,00 m

Do 2,00 m výšky sítě:

velikost ok 50 x 100 mm. 
Tato cenově výhodná velikost ok   

znesnadňuje lezení

Od 2,00 m výšky sítě:

velikost ok 50 x 200 mm. 
Tato cenově výhodná velikost ok   

je pro míče zcela dostačující.

+ 0,10 m

Modulový systém záchytných sítí míčů z materiálu DRALO®
Modulový systém záchytných sítí míčů z materiálu Dralo® se skládá ze základního modulu o standardní šířce a výšce 5 m. 
Lze objednat libovolný počet rozšířovacích modulů o výšce a šířce 5 m.

Základní modul obsahuje dva sloupky, síť včetně příčné tyče pro horní hranu, napínací lana a montážní příslušenství. 
Ke každému rozšiřovacímu modulu jsou přiloženy další sloupek, síť a všechny potřebné drobné díly.

Napínací zařízení (nahoře) vyvinuté speciálně pro tento systém umožňuje maximální stabilitu, přestože je příčný profil velmi lehký. 
Toto rovné zakončení je velmi důležité i pro optický vzhled sítě.

Montáž polí sítě (síť + příčný nosník) snadno zvládne 1 osoba ve zdvihací pracovní plošině. 
Systém umožňuje elektivní montáž s komponentami, které jsou odolné proti vandalismu a mají dlouhou živostnost.

Provední s různými velikostni ok (dole 50 x 100 mm, od 2 m výšky 50 x 200 mm) má zabránit lezení na síť při současné úspoře hmotnosti. 
Dle normy EN 15312 nesmí horizontální velikost ok u záchytných sítí míčů překročit 50 mm, aby znesnadňovali lezení.

Č. 46500  Základní modul záchytných sítí míčů z materiálu Dralo® 
Šířka: 5 m, výška: 5 m   Cena na vyžádání 

Č. 46500-1  Rozšiřovací modul záchytných sítí míčů z materiálu Dralo® 
Šířka: 5 m, výška: 5 m    Cena na vyžádání 

–  Spolehlivé zachytávání míčů:  
díky pevnému spojení síťových uzlů 

–  Odolný proti vandalismu: díky 
použití sítě z ocelového lana  

–  Snadná montáž: díky praktické 
velikosti modulu

Č. 46500-2  Příslušenství pro 90° rohový modul  
   Cena na vyžádání 
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Ocelové lano opláštěné PA, 1,8 / 2,5 mm, MW: 50 x 100 mm

MW 
25 x 

25 mm

MW 
50 x 

50 mm

MW 
75 x 

75 mm

MW 
100 x 

100 mm

MW 
125 x 

125 mm

MW 
150 x 

150 mm

MW 
200 x 

200 mm

MW 
50 x  

100 mm

MW 
50 x  

200 mm

1,5 mm ø

2,0 mm ø

2,5 mm ø

3,0 mm ø

4,0 mm ø

5,0 mm ø

MW 
50 x 100 mm

MW 
100 x 100 mm

MW 
50 x 200 mm

2,5 mm ø

Sítě proti vandalismu z ocelového lana 
s opláštěním 1,8/2,5 mm

Sítě proti vandalismu
Sítě proti vandalismu z materiálu Dralo® se vyznačují moderním a atraktivním vzhledem.  
Tyto strojově zhotovované sítě z ocelového lana jsou vyráběny ve čtvercovém postavení ok. I přes svoji stabilitu mají přátelský vzhled.  
Nabízíme je jako brankové sítě i jako ochranné sítě (jako např. záchytné sítě míčů).

Při objednávce ochranných nebo záchytných sítí prosím uveďte, zda mají být sítě v pozinkovaném nebo nerezovém provedení.  
Sítě dodáváme v následujících velikostech ok (MW) / průměrech lan (ø): 

NOV
INK

A
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Ceny a jiné barvy na vyžádání
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u v w x y

Oko v síti

Příčné lano Podélné lano

Sítě z materiálu DRALO® jsou volitelně k dodání se:

u smyčkou s očkem v  fitingem  
s vnitřním závitem

w závitovým fitingem x fitingem s očkem y fitingem s vidlicí 

Síly lomu použitých ocelových lan

Zjištěné síly posunu  
na podélném a příčném lanu 

pozinkovaná ocelová lana ocelová lana z ušl. oceli, materiál 1.4401

lano 
v mm

konstr. minimální- 
nosnost

lano 
v mm

konstr. minimální- 
nosnost

1,5 mm 7 ×  7  1,5 kN 1,5 mm 7 ×  7  1,7 kN

2,0 mm 7 ×  7  2,5 kN 2,0 mm 7 ×  7  2,5 kN

2,5 mm 7 ×  7  4,1 kN 2,5 mm 7 ×  7  3,9 kN

3,0 mm 7 ×  7  5,7 kN 3,0 mm 7 ×  7  5,6 kN

4,0 mm 7 ×  7 10,2 kN 4,0 mm 7 ×  7  9,6 kN

5,0 mm 7 × 19 14,7 kN 5,0 mm 7 × 19 14,9 kN

6,0 mm 7 × 19 21,2 kN 6,0 mm 7 × 19 20,9 kN

8,0 mm 7 × 19 37,6 kN 8,0 mm – –

lano   
v mm

hliníkové svorky 
na poz. lanech

hliníkové svorky 
na nerez. lanech

nerezové svorky 
na nerez. lanech

1,5 mm  80 kg   80 kg  90 kg

2,0 mm 100 kg  170 kg 170 kg

2,5 mm 110 kg  170 kg 170 kg

3,0 mm 150 kg  300 kg 250 kg

4,0 mm 200 kg  430 kg 330 kg

5,0 mm 300 kg  500 kg 350 kg

6,0 mm 400 kg  750 kg 360 kg

8,0 mm 900 kg 1200 kg –
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Berger-Huck s.r.o., Vanišova 552, 533 74 Horní Jelení, ČR 

zastoupená jednatelem společnosti Ing. Pavlem Krnáčem zrealizuje Vaši 
objednávku na základě následujících obchodních podmínek: 

Kupující uznává tyto obchodní podmínky okamžikem udělení zakázky. Odchylné 
podmínky objednavatele jsou pro nás nezávazné i tehdy, pokud jim výslovně 
neodporujeme.

Ceny: 
Ceny se rozumí netto. DPH v nyní platné výši 21 % bude přičteno. Kupní vztah 
nabude platnosti poté, co akceptujeme Vaši objednávku. Kupující dostane od 
prodávajícího potvrzení objednávky s informacemi k zakázce.

Reklamace, vrácení zboží: 
Zboží je možné vrátit pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží zákazníkem, po 
předchozí dohodě s prodávajícím. Zboží nesmí být použité a musí být vráceno 
v originálním balení se všemi příslušnými doklady včetně písemného uvedení 
důvodu vrácení.

Speciální výrobky a výrobky vyrobené nebo upravené podle požadavků kupujícího 
jsou zásadně vyloučeny z výměny a vzetí zpět, pokud nevykazují vady.

Písemné stížnosti týkající se hmotnosti, počtu nebo kvality je možné uplatnit  
do 8 dnů od přijetí dodávky. Jinak jsou stížnosti na zřejmé vady vyloučeny.  
Pro výpočet lhůty v délce osmi dnů je směrodatný příjem stížnosti u prodávajícího.

Vrácené zásilky budou přijímány jen po předchozí písemné dohodě, jinak bude 
příjem odmítnut. Vrácená zásilka, která bude poslána na dobírku, nebude 
převzata.

Záruky: 
Platí zákonná ustanovení. Naše sítě jsou textilní výrobky, jejichž vlastnosti mohou 
být ovlivněny UV zářením. Proto jsou všechny sítě upraveny UV stabilizátorem, 
který ale představuje pouze doplňkovou ochranu. Záruka se vztahuje jen na 
vlastnosti zaručené v novém stavu, které samozřejmě zahrnují běžný přídavek  
UV-stabilizátorů. 
U bezpečnostních sítí pro ochranu osob je třeba z tohoto důvodu nutně dbát na 
výrobcem předepsané kontrolní zkoušky (zkušební šňůry).

Speciální výroba na přání zákazníka: 
Speciální výrobky jsou zásadně vyloučeny z výměny a vzetí zpět, pokud nevykazují 
vady. Pokud mají sítě ve zvláštním provedení čtvercové uspořádání ok, je technicky 
nemožné dodat všechny velikosti sítě bez připojovacího švu.Všechny sítě se 
vyrábějí v co největší možné šíři s diagonálním uspořádáním ok, které se následně 
převádí na čtvercové. Takto vzniklým švům nelze technicky předcházet  
a nepředstavují snížení kvality. Naše ceny jsou nezávazné do té míry, že pokud 
dojde k významným změnám cen surovin a mezd, není již dán stejný základ 
kalkulace. Naše ceny se rozumí „místo odeslání Horní Jelení“, včetně balení.

Platební podmínky: 
dobírka, hotovost , 100% zálohová faktura , není-li dohodnuto jinak . Při zpoždění 
s platbou účtujeme 1 % úroků měsíčně od 31. dne po datu vystavení faktury.

Výhrada vlastnictví: 
Veškeré námi dodávané zboží zůstává až do úplné úhrady pohledávek naším 
vlastnictvím. Pokud je zboží před zaplacením prodáno dále, platí pohledávka 
z kupní ceny za postoupenou na nás. Zástavu a každé další omezení našeho 
vlastnického práva je třeba okamžitě oznámit.

Místo plnění: Místem plnění pro dodávky je Horní Jelení.

Technické změny: 
Vyhrazujeme si technické změny, které slouží dalšímu vývoji našich výrobků.

Ochranná práva: 
Vyhrazujeme si práva a vlastnictví na všechny vzhledy, výrobky, katalogové 
ilustrace, nabídku na internetu, nákresy, skeče a další dokumenty. Pro jakékoli 
používání nebo kopírování třetí stranou je zapotřebí písemné povolení.

Ochrana osobních údajů: 
Používáme a uchováváme Vaše informace jen k nutné realizaci obchodu. Kdykoliv 
máte právo odmítnout přijímání dalších reklamních nabídek posláním stížnosti na 
email info@berger-huck.cz. Zamezíme dalšímu posílání nevyžádané pošty, 
jakmile to bude možné.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České 
republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré 
údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti 
a neposkytujeme je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá 
společnost Berger-Huck s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, 
který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. 
b) a v § 5 odst. 6.

Export: 
Objednávky ze zahraničí zpracováváme jako poptávku zboží. Jestliže máme 
partnery ve státě, odkud přišla objednávka, postoupíme objednávku našemu 
partnerovi.

Dopravné a manipulace: 
Pro objednávky doručitelné na českém území je standardní manipulační poplatek 
pro jednotlivé balíky zboží do 30 kg 180 Kč včetně DPH a pro zboží o vyšší váze 
účtujeme dle ceníku přepravní firmy.

Nadměrný náklad kalkulujeme individuálně ke každé zakázce. Budeme Vás 
kontaktovat pro sjednání ceny za dopravu.

Termín dodání: 
Dodací lhůta činí cca 2 týdny od obdržení objednávky, pokud je zboží skladem.

Dodací lhůty stanovené kupujícím a jejich přijetí neznamenají příslib dodání. 
Z překročení termínu dodání nelze vyvozovat nároky náhrady. Vyšší moc, jako 
stávky u nás nebo u našich subdodavatelů, nás osvobozují od povinnosti dodávat. 
Pokud nebude dodávka možná, pak se v případě nastolení výše uvedených 
podmínek přiměřeně prodlužuje dodací lhůta.

Katalogové zobrazení:  
Berger-Huck s.r.o. poskytuje přesné popisy a obrázky výrobků. Vyhrazujeme si však 
právo technických změn zobrazení a popisu výrobků na základě jejich neustálého 
vývoje.

Prodejní a dodací podmínky platné od 1.1. 2020 

Poznámky:
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Výrobek č Popis Barva
Síla- 

materiálu (mm)
Velikost- 
ok (mm)

Hmotnost 
g/m²

Nejvyšší tažná- 
síla ok (kN)

200-020 vysokopev. polypropylen, bezuzlový      2,3 20 180 0,80
200-025 vysokopev. polypropylen, bezuzlový 2,3 25 145 0,80
200-030 vysokopev. polypropylen, bezuzlový  2,3 30 135 0,80
200-045 vysokopev. polypropylen, bezuzlový     2,3 45 90 0,80
200-100 vysokopev. polypropylen, bezuzlový    2,3 100 50 0,80
200-120 vysokopev. polypropylen, bezuzlový    2,3 120 35 0,80
201-020 vysokopev. polypropylen, bezuzlový  1,8 20 130 0,60
201-025 vysokopev. polypropylen, bezuzlový  1,8 25 100 0,60
201-030 vysokopev. polypropylen, bezuzlový 1,8 30 85 0,60
1202-020 vysokopev. polypropylen, bezuzlový   1,0 20 50 0,20
1202-030 vysokopev. polypropylen, bezuzlový   1,0 30 30 0,20
1202-050 vysokopev. polypropylen, bezuzlový   1,0 50 20 0,20
1203-010 vysokopev. polypropylen, bezuzlový  (diagonal) 1,5 10 150 0,25
203-020 vysokopev. polypropylen, bezuzlový 1,5 20 80 0,25
203-028 vysokopev. polypropylen, bezuzlový 1,5 28 44 0,25
203-030 vysokopev. polypropylen, bezuzlový  1,5 30 50 0,25
203-050 vysokopev. polypropylen, bezuzlový 1,5 50 35 0,25
203-060 vysokopev. polypropylen, bezuzlový 1,5 60 30 0,25
203-100 vysokopev. polypropylen, bezuzlový 1,5 100 15 0,25
204F008 vysokopev. polypropylen, bezuzlový  (hexagonal) 1,8 8 260 0,27
205-100 vysokopev. polypropylen, bezuzlový 2,8 100 60 1,00
205-120 vysokopev. polypropylen, bezuzlový 2,8 120 50 1,00
207-045 vysokopev. polypropylen, bezuzlový  3,5 45 200 1,40
207-100 vysokopev. polypropylen, bezuzlový  3,5 100 100 1,40
207-120 vysokopev. polypropylen, bezuzlový  3,5 120 70 1,40
209-030 vysokopev. polypropylen, bezuzlový 3,0 30 260 1,10
209-045 vysokopev. polypropylen, bezuzlový        3,0 45 148 1,10
209-100 vysokopev. polypropylen, bezuzlový     3,0 100 75 1,10
209-120 vysokopev. polypropylen, bezuzlový    3,0 120 65 1,10
210-035 polyester, bezuzlový  4,0 35 350 2,00
210-045 polyester, bezuzlový  4,0 45 285 2,00
210-100 polyester, bezuzlový  4,0 100 150 2,00
210-120 polyester, bezuzlový  4,0 120 100 2,00
212-030 vysokopev. polypropylen, bezuzlový 5,0 30 490 3,00
212-045 vysokopev. polypropylen, bezuzlový       5,0 45 400 3,00
212-060 vysokopev. polypropylen, bezuzlový    5,0 60 300 3,00
212-070 vysokopev. polypropylen, bezuzlový  5,0 70 275 3,00
212-100 vysokopev. polypropylen, bezuzlový         5,0 100 200 3,00
212-120 vysokopev. polypropylen, bezuzlový  5,0 120 170 3,00
213-100 vysokopev. polypropylen, bezuzlový 6,0 100 360 4,20
214-045 vysokopev. polypropylen, bezuzlový 4,2 45 230 1,80
215-030 vysokopev. polypropylen, bezuzlový  4,0 30 330 1,60
215-045 vysokopev. polypropylen, bezuzlový      4,0 45 210 1,60
215-100 vysokopev. polypropylen, bezuzlový       4,0 100 110 1,60
215-120 vysokopev. polypropylen, bezuzlový      4,0 120 90 1,60
216-035 polyester, bezuzlový 3,0 35 230 1,25
216-045 polyester, bezuzlový 3,0 45 185 1,25
216-100 polyester, bezuzlový 3,0 100 90 1,25
216-130 polyester, bezuzlový 3,0 130 70 1,25
PL210-120 kyselina polymléčná 4,0 120 130 1,00

Technické údaje



K A T A L O G  P R Ů M Y S L O V Ý C H  S Í T Í

Průmyslové a ochranné sítě
pro nejrůznější oblasti použití

all protection

nets made by HUCK

Berger-Huck s.r.o.
Vanišova 552 
533 74 Horní Jelení, CZ 

Telefon: + 420 466 673 306 
 + 420 466 673 182

Fax: + 420 466 673 305 
e-mail: info@berger-huck.cz

Ochranné stavební sítĕ
Na bezpečnostní sítě firmy HUCK se můžete spolehnout!

K A T A L O G  O C H R A N N Ý C H  S T A V E B N Í C H  S Í T Í

Zde najdete další výrobky firmy Huck

Pro ochranu ve stavebnictví: Stavební ochranné sítě Huck pro 
všechny případy

V našem speciálním katalogu stavebních ochranných sítí najdete 
detailně sítě, které jsou potřebné pro stavby. Záchytné sítě, boční 
ochranné sítě, ale i všechno o naší montáži a pronájmu záchytných sítí. 

V případě potřeby si jednoduše vyžádejte tento katalog.

Pro dětská hřiště: lanová technika Huck

Naši nabídku zařízení dětských hřišť jsme také 
v tomto roce dále rozšířili. Výrobky z této oblasti, 

jako sítě pro lezení, houpačky, síťové mosty, 
lanové žebříky, lana pro šplhání a další zařízení 

pro hry ze sítí najdete v našem katalogu  
„HUCK-lanová technika“.

Objednejte si tento speciální katalog. 

Pro průmysl: Průmyslové sítě –  
svět sítí pro techniku a životní  prostředí

Zvedání, uvazování, nakládání, zakrývání, zajišťování  
– do světa techniky svět sítí patří. Téměř žádný jiný materiál 

nesplňuje různorodé požadavky na provoz, tak variabilně  
 a z hlediska nákladů výhodně, jako síť. 

Objednejte si náš speciální katalog!
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9.7-9.8 Badminton - příslušenství   
4.2 Badminton - sady 
4.3  Badminton - tréninkové sítě 
4.1 Badminton - turnajové sítě 
7.1 Basketbalová síť Anti Whip 
7.1+9.15 Basketbalové sítě 
8.4 Beaded Jump Ropes 
9.6 Beachbadminton 
9.11 Beachházená 
9.10 Beach kombi sada 
9.12 Beach soccer 
9.9+9.10 Beachtenis 
9.2 Beachvolejbal - trénink sítě 
9.1 Beachvolejbal - turnajové sítě 
6.9 Bezpečnostní sítě  
10.4 Brankové sítě 
1.1-1.6 Brankové fotbalové sítě 
1.1,1.6-1.7,1.10 Brankové fotbalové sítě  
 dvoubarevné 
 v klubových barvách 
1.12 Brankové sítě pro futsal 
2.7 Brankové sítě pro halový hokej 
2.1-2.6 Brankové sítě pro házenou + 
 dvoubarevné sítě 
2.7 Brankové sítě pro in-line hokej 
7.3 Brankové sítě pro  
 kolovou/kolové pólo 
7.2 Brankové sítě pro lední hokej 
1.7-1.10 Brankové sítě pro fotbal    mládeže 
2.8 Brankové sítě pro pozemní hokej 
7.3 Brankové sítě pro vodní pólo 
1.13 Cvičná stěna střel na bránu 
5.7+5.8 Dělicí sítě 
6.8 Dělicí závěsy sportovních hal 
7.5 Disk - ochranné sítě 
8.4 Dvojitá lana pro přeskok  
 Double Dutsch 
2.8 Florbal 
1.13+1.14 Fotbalové příslušenství 
8.2+8.4 Gymnastická švihadla  
8.8 Gymnastické šňůr 
1.5+1.9 Hustě pletené fotbalové brankové 
3.6+9.4 Kapsy na uchycení volejbalových antén

7.7 Kriket - ochranné sítě a záchytné sítě 
8.8 Kulaté lano 
8.8 Lana pro míčové hry vsedě 
8.2+8.4 Lana pro přeskok 
8.6 Lana pro šplh 
8.7 Lonžovací lana 
10.1-10.3 Mahulan Steel 
9.13+9.14 Malá hřiště 
1.11 Minibrankové sítě 
10.7 Modulový systém záchytných sítí míčů 
9.13+9.14 Multifunkční sportoviště 
2.4 Napínací šňůry pro sítě na házenou 
4.3 Napínací zařízení pro badminton 
3.6 Napínací zařízení pro volejbal 
5.8+6.10 Nehořlavé provedení sítí 
8.4 Neon Ropes 
6.5-6.6 Ochranné sítě a záchytné sítě –  
 příslušenství 
7.2 Ochranné sítě diváků 
6.1-6.4 Ochranné sítě –  
 informace o výrobcích 
7.8 Ochranné sítě pro baseball 
7.5+7.6  Ochranné sítě pro hod kladivem 
8.8 Pás pro prellbal 
1.14 Pásek pro upevnění sítě  
8.5 Přetahovací lana 
5.10 Reklamní nápisy na zástěnách  
 pro tenisová hřiště 
1.14 Řetěz pro zatížení brankových  
 sítí/fotbal 
2.6 Řetěz pro zatížení brankových  
 sítí/házená 
8.7 Sady gymnastických kruhů  
5.6+9.10 Sítě pro dětský tenis 
7.3 Sítě pro indiacu 
7.4 Sítě pro kroužkový tenis 
7.7 Sítě pro lanová centra 
3.5 Sítě pro volejbal vsedě 
1.13 Sítě na míče  
10.1-10.9 Sítě proti vandalismu 
10.1-10.9 Sítě s ocelovou vložkou 
9.15 Sítě street & fun games 
10.7-10.9 Sítě z ocelového lana Drallo 

9.5+9.7 Síť pro nohejbal 
9.5+9.7 Síť pro tenis s pálkami 
9.15 Sluneční plachta 
6.5 Standardní záchytné sítě 
8.1 Šňůry Isilink 
8.8 Šňůry pro míčové hry vsedě 
8.8 Šňůry pro zavěšení míče 
8.9 Šňůry pro zavěšení míče/pásy 
8.2-8.4 Švihadla 
8.6 Talíř lana 
5.1-5.3 Tenisové sítě 
5.6+9.10 Tenisové sítě pro dětský tenis 
9.8 Tenisové sítě pro dětský  
 tenis na trávě 
5.4 Tenisové sítě - příslušenství 
5.5 Tenisové vlečné sítě 
3.6 Volejbal - ramínko na síť 
3.6+9.3 Volejbal - taška na síť 
3.5+9.3 Volejbalové antény 
3.3 Volejbalové dlouhé sítě 
10.5 Volejbalové sítě, sítě  
 proti vandalismu 
3.4 Volejbalové tréninkové sítě 
3.1-3.3 Volejbalové turnajové sítě 
3.1-3.2 Volejbalové turnajové sítě  
 se zkuš. zn. I 
3.3 Volejbalové turnajové sítě  
 se zkuš. zn. II 
4.3 Záchytné sítě míčů pro badminton 
6.7,  Záchytné sítě míčků pro  
 indoor soccer 
2.6 Záchytné sítě  
 pro brankové sítě házené 
7.9 Záchytné sítě míčků  
 pro golfová hřiště 
7.10 Záchytné sítě pro squash boxy 
7.10 Záchytné sítě šípů 
7.3 Zakrytí doskočišť  
5.9 Zástěny pro tenisová hřiště 
7.11 Závěsné sedačky 
7.11 Závěsné sítě 
5.4 Zemní kotva – Duckbill 
9.4,9.11-9.12 Značení hřiště

Strana Výrobek Strana Výrobek Strana Výrobek

Heslový rejstřík



Berger – Huck s.r.o.
výroba sportovních sítí

Vanišova 552
CZ-53374 Horní Jelení

Telefon: + 420 466 673 306
Telefax: + 420 466 673 305

E-Mail: info@berger-huck.cz
www.berger-huck.cz • www.huck.cz

Na sportovní sítě HUCK  
 se můžete spolehnout!

Jděte online s HUCK:

www.huck.cz




