
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБОРУДВАНЕТО

ВИД МАТЕРИАЛ ЦВЯТ РАЗМЕРИ

метал PVC черен 260/120/15см

метал PVC черен 75/60/10см

Покрита скамейка за резерви дължина 3 м

Баскетболен кош

Черна, с бяло филе. стандартни за състезания 

 Цвят – бял стандартни за състезания 

Врати за футбол бял цвят 732/244 см

Парапет матални профили сиви

Пейки за зрителите

сив, черен

Обект: „Реконструкция на общински спортен комплекс в 
           село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол 

           в село Калище, община Ковачевци”
Подобект:  Реконструкция на общински спортен комплекс, с. Ковачевци – Стадион

Електронно табло за резултати с 
дистанционно за футбол

Електронно табло за резултати с 
дистанционно за 
волейбол/баскетбол

- стоманена конструкция, покрита 
с поликарбонат
- прахово боядисана
- седалки от лакирана масивна 
дървесина или пластмасови
- 6 седящи места

Стълбът да е от стомана, 
квадратен профил 15x15x0,3 
см, , втулка с дължина 60 см. 
Таблото да е от алуминиеви 
профили, 35 мм дебелина. Ринг 
от масивна стомана, поцинкован, 
вътрешен диаметър 450 мм. 
Мрежата се закрепва със 
стоманена тел. При натиск от 65 
кг кошът да се накланя. 
Подходящ за употреба навън.

според състезателните
Изисквания

височина на ринга 305 см
Размер на таблото 120x90 см

волейболна мрежа

Стоманена корда с гумирано 
покритие за окачване. 

Мрежа 100 % полиамид,
 филе 100% полиамид.

Подходяща за външна употреба

стълбове за опъване на 
волейболна мрежа

Профил от метал.
Подходящи за външна употреба

- овален алуминиев профил 
120х100 мм с канал за 
кукичките, държащи мрежата 
- цената е за комплект от две 
врати
- мрежи могат да се поръчат 
допълнително

Височина 100 см от терен на 
които се монтират

дърво и метал
Дървените елементи да са 
импрегнирани с влагоустойчив 
и противопожарен грунд

сив за метала
Тъмен орех за дървото

Инвалидна платформа
Верижен транспотьор 
За инвалидни колички

метал PVC
Захранване – 24V две батерии,  

зареждани директно с 230 V
Наклон на изкачване/ спускане – 

макс. 35°
Номинален товар – 130 кг

Минимална ширина на 
стъпалата  820 мм
Мин. дълбочина на етажната 
площадка – 970 мм
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