
1 

 
 
 
 
 

INSTRUKCJA  MONTAŻU  I  UŻYTKOWANIA 

 
BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ 3x1,55 m 

BOX   (przenośna, aluminiowa) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



2 

 

Spis treści 
 

I. Wykaz części składowych bramki do piłki nożnej: ................................................................................................ 3 
II. Ogólny opis produktu ........................................................................................................................................... 5 
III. Przeznaczenie........................................................................................................................................................ 5 
IV. Sposób montażu ................................................................................................................................................... 5 
V. Użytkowanie ....................................................................................................................................................... 16 
VI. Pakowanie ........................................................................................................................................................... 16 
VII. Gwarancja ........................................................................................................................................................... 16 
VIII. Wsparcie i obsługa techniczna ............................................................................................................................ 16 
 

 

 
 
 

 
 

 



3 

 

I. Wykaz części składowych bramki do piłki nożnej: 
 

Lp. Nazwa elementu Nr indeksu Rys. poglądowy 
Ilość dla 1 

bramki 
Ilość dla 2 

bramek 

1. Poprzeczka bramki 114490 

 

1 szt. 2 szt. 

2. Słupek bramki  129831 

 

2 szt. 4 szt. 

3. 
Łącznik poprzeczki  
i słupka 

106583 

 

2 szt. 4 szt. 

4. 
Rura dolna szkieletu 
(długość rury  
731 mm) 

124270 

 

2 szt. 4 szt. 

5. 
Rura górna szkieletu 
(długość rury  
731 mm) 

 

2 szt. 4 szt. 

6. 
Ramię boczne szkieletu  
(wysokość 1591 mm) 

 

2 szt. 4 szt. 

7. 
Pozioma rura tylna 
prosta (długość rury  
3120 mm) 

 

1 szt. 2 szt. 
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8. Blacha narożna LEWA 

123409 
(kpl. L+P) 

 

1 szt. 2 szt. 

9. Blacha narożna PRAWA 

 

1 szt. 2 szt. 

10. 
Zawias dolny część 
zewnętrzna 

123410 

 

2 szt. 4 szt. 

11. 
Zawias dolny 
LEWY/PRAWY część 
wewnętrzna 

131549 

 

2 szt. 4 szt. 

12. Zapinka siatki (biała) 002578 

 

57 szt. 114 szt. 

13. Zaczep siatki (szary) 101196 

 

35 szt.    70 szt. 

14. Zaślepka profilu 80x80 114401 

 

2 szt. 4 szt. 

15. 
Śruba imbusowa M8x16 
wg DIN 912 

112286 
 

8 szt. 16 szt. 

16. 
Śruba imbusowa M8x20 
wg DIN 912 

108576 

 

4 szt. 8 szt. 

17. 
 

Śruba imbusowa M8x45 
wg DIN 912 

108579 
 

8 szt. 16 szt. 

18. 
Śruba imbusowa M8x50 
wg DIN 912 

116371 
 

4 szt. 8 szt. 

19. 
Śruba zamkowa z łbem 
grzybkowym M8x80 wg 
DIN 603 

105295 
 

2 szt. 4 szt. 

20. 

Wkręt ze łbem 
stożkowym z gniazdem 
sześciokątnym M8x30 
samohamowny  
wg DIN 7991 

106622 

 

16 szt. 32 szt. 

21. 
Wkręt metryczny z gn. 
imbusowym M8x55  
z niskim szerokim łbem 

104802 
 

2 szt. 4 szt. 
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22. 
Podkładka 8  
wg DIN 125 - A 

102743 
 

22 szt. 44 szt. 

23. 
Podkładka poszerzona 8 
wg DIN 9021 

111515 

 

4 szt. 8 szt. 

24. 
Nakrętka samohamowna 
M8 wg DIN 985 

112199 

 

14 szt. 28 szt. 

25. 
Nakrętka kwadratowa 
M8 wg DIN 557 

104794 
 

12 szt. 24 szt. 

26. 
Nakrętka motylkowa M8 
wg DIN 315 

112823 

 

2 szt. 4 szt. 

27. Siatka na bramkę   1 szt. 2 szt. 

28. Klucz płasko-oczkowy 13 000876 
 

1 szt. 1 szt. 

29. Klucz imbusowy 5 000874  1 szt. 1 szt. 

30. Klucz imbusowy 6 000875  1 szt. 1 szt. 

 
 

II. Ogólny opis produktu 
 

Wymiary Światło bramki: 3x1,55 m (wymiar wewnętrzny). Głębokość szkieletu (mierzona do początku łuku): 80 cm. 

Certyfikat Certyfikat zgodności z normą PN-EN 749:2006 - Nr 22/08/2018/07/00 

Opis Bramka do piłki nożnej (3,0x1,55 m). Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego, wewnętrznie 

wzmocnionego, kwadratowego (80x80 mm), malowanego proszkowo. Narożniki bramki spawane – słupki 

łączone są do poprzeczki za pomocą aluminiowych łączników. Szkielet bramki stalowy, zabezpieczony 

antykorozyjnie. 

 

III. Przeznaczenie 
 

Bramka jest przeznaczona wyłącznie do gry w piłkę nożną na obiektach otwartych lub salach sportowych. 

 

IV. Sposób montażu 
 

Bramka jest symetryczna. W poniższej instrukcji montażu został opisany montaż tylko jednej (prawej) strony bramki. 
Drugą stronę bramki należy wykonać analogicznie do pierwszej. 
Montaż opisany w punktach 1-8 wykonujemy w pozycji poziomej – światło leży na podłodze.  
UWAGA! Zabezpieczyć światło bramki przed porysowaniem (np. za pomocą koca). 
 
 
Narzędzia i sprzęt wymagany do montażu: 
- miara, 
- sprzęt ochronny BHP, 
- opcjonalnie  wkrętarka. 
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1. Montaż nakrętek w poprzeczce 
Włożyć w zamek po obu stronach poprzeczki (1) po cztery nakrętki kwadratowe M8 (25). 

 
                                                   

 

 
 



7 

 
2. Montaż światła bramki 
2.1. W słupki bramki (2) wprowadzić łączniki (3) i mocować je śrubami stożkowymi samohamownymi M8x30 (20).  
2.2. Poprzeczkę bramki (1) nasunąć na skręcone ze słupkami łączniki (3) i po wsunięciu skręcić śrubami (20).  
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3. Montaż zawiasów górnych 
W narożnikach światła bramki zamontować zawiasy górne (9,8) poprzez przykręcenie śrub M8x16 (15) do wcześniej 
włożonych w zamek profilu nakrętek kwadratowych (25). Pod łeb śruby M8x16 (15) włożyć podkładkę 8 (22). 
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4. Wstępny montaż zawiasów dolnych 
Elementy zawiasu dolnego (10) oraz (11) należy wstępnie zmontować poprzez wkręcenie śrub M8x20 (16) w nakrętki 
kwadratowe M8 (25). Pod łeb śruby M8x20 (16) włożyć podkładkę poszerzoną 8 (23). Zostawić luz!  
Następnie wsunąć zespół zawiasu dolnego w zamek profilu słupka (2).  
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5. Montaż szkieletów i założenie zaczepów na łuki 
Na poziome odcinki ramion bocznych (6) założyć zaczepy mocujące siatkę (13): 1 szt. w części dolnej i 1 szt. w części 
górnej szkieletu.  
Następnie skręcić dwa boki szkieletów składające się z: 
- rury dolnej szkieletu (4),  
- rury górnej szkieletu (5),  
- ramienia bocznego (6) 
- normaliów: 4 śruby M8x45 (17), 4 podkładki 8 (22), 4 nakrętki samohamowne M8 (24) wg poniższego schematu.  
Na rurę dolną szkieletu (4) oraz rurę górną szkieletu (5) założyć po 4 szt.  zaczepów mocujących siatkę (13). 

 
Należy zwrócić uwagę, aby ucha zaczepów były skierowane do wewnątrz bramki. 

 
Bok szkieletu prawy jest lustrzanym odbiciem boku szkieletu lewego. 
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6. Montaż łuków do światła bramki 
Górę łuku (5) zamontować do światła bramki za pomocą śrub imbusowych M8x50 (18), podkładek 8 (22) oraz nakrętek 
samohamownych M8 (24).  Dół łuku (4) zamontować do światła bramki za pomocą wkręta z płaskim łbem M8x55 (21), 
podkładki 8 (22) i nakrętki samohamownej M8 (24).  
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7. Montaż zaślepki profilu i dokręcenie dolnego zawiasu 
Zamontować zaślepki profilu 80x80 (14) do dołu słupka (2). Łeb wkręta (21) ustawić na równo z zaślepką.  
Dokręcić wszystkie wkręty (21) i śruby (16) w zawiasie dolnym. 
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8. Montaż rury tylnej i dokręcenie zastrzałów 
Na poziomą rurę tylną (7) założyć 15 zaczepów (13). Rurę z zaczepami przykręcić do łuków (6) za pomocą śrub 
zamkowych M8x80 (19) i nakrętek motylkowych (26). Ustawić kąt prosty między łukami a światłem bramki.  
Należy zwrócić uwagę, aby ucha zaczepów były skierowane do wewnątrz bramki. 
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9. Montaż siatki 
W przednie obrzeże siatki założyć zapinki (12), zapinki wpiąć w zamek światła bramki. Dolne obrzeże siatki zaczepić w 
zaczepy siatki (13) znajdujące się na rurach szkieletu.   
 
Uwaga: siatkę należy każdorazowo zakładać wewnątrz szkieletu bramki. 

 
 

10. Montaż bramki do podłoża 
Bramkę należy zabezpieczyć przed przewróceniem poprzez przymocowanie jej do podłoża: 
- w przypadku naturalnej murawy należy przymocować bramkę za pomocą kołków kotwiących/szpilek, 
- w przypadku sztucznej murawy należy zastosować specjalne obciążenie. 
 
11. Demontaż 
Demontaż bramki należy wykonać w odwrotnej kolejności. 
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V. Użytkowanie 
1. Umocowana siatka powinna lekko zwisać tak, aby wpadająca do niej piłka nie mogła odbić się od elementów 

konstrukcyjnych szkieletu. Siatka nie powinna być nałożona na ramiona boczne, tylko wisieć pomiędzy nimi 
(wewnątrz bramki). 

2. Przed rozpoczęciem użytkowania, a także w czasie eksploatacji bramek należy okresowo sprawdzać i dokręcać 
wszystkie punkty zamocowań. 

3. WAŻNE: Bramka pod żadnym pozorem nie może stać na posadzce/podłożu nie zabezpieczona przed 
przewróceniem (nie przytwierdzona do podłoża wg pkt. 10 niniejszej instrukcji). 

4. Dopuszcza się użytkowanie bramek zarówno w halach sportowych, jak i na obiektach otwartych. Ze względu na 
podatność niektórych elementów bramki na korozję zaleca się magazynowanie jej w suchych pomieszczeniach.  

5. Bramka jest przeznaczona wyłącznie do gry w piłkę nożną i nie może być używana do innych celów. 
6. Zabrania się wspinania na konstrukcję i siatkę lub obciążania ich w jakikolwiek sposób.  

VI. Pakowanie 
Światło bramki, elementy złączne i siatki pakowane są w karton, a szkielet owijany jest folią.  

VII. Gwarancja 
1. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego/daty faktury. 
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez producenta lub 

upoważnione przedstawicielstwo serwisowe. 
3. Gwarancja nie są objęte: 

- czynności do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: 
konserwacja, utrzymanie czystości, okresowe dokręcanie węzłów zamocowań itp. 
- uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne spowodowane niewłaściwą eksploatacją i konserwacją (np. stosowanie 
niewłaściwych środków do czyszczenia, samodzielne próby naprawy usterek) 
- uszkodzenia powstałe z winy użytkownika bądź osób trzecich (w tym akty wandalizmu). 

4. Pozostałe sprawy nie ujęte w warunkach gwarancji regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. OBSŁUGA GWARANCYJNA. 

W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie sprzedaży w okresie gwarancji, kupujący niezwłocznie powiadomi o 
tym fakcie producenta, a producent w ciągu 14 dni rozpozna reklamację i zaproponuje termin usunięcia usterki/-ek. 
Zawiadomienie producenta o wykryciu wady może zostać dokonane jedynie w formie pisemnej (listownie, faksem 
lub e-mailem). Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz jeżeli to możliwe dokumentację 
zdjęciową. Dane kontaktowe w celu dokonania zgłoszenia wystąpienia usterki: INTERPLASTIC Roger Żółtowski, 
Tuchom ul. Gdyńska 45, 80-209 Chwaszczyno;  E-mail: info@interplastic.pl lub nr faksu 58 511 29 80. Zgłoszenia 
przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Termin zgłoszenia wysłanego po 
wskazanych godzinach rozpoczyna swój bieg od następnego dnia roboczego. Usunięcie wad i usterek stwierdza się 
protokolarnie. 

6. OBSŁUGA POGWARANCYJNA. 
W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy po okresie gwarancji, kupujący zawiadomi pisemnie 
producenta o powyższym fakcie (jak wyżej), a producent w ciągu 21 dni rozpozna usterkę i zaproponuje sposób oraz 
koszt naprawy. Po zaakceptowaniu przez kupującego warunków naprawy, strony ustalą termin usunięcia wad. 

VIII. Wsparcie i obsługa techniczna 
W przypadku pytań dot. wyrobu i części zamiennych oraz wątpliwości przy montażu prosimy o kontakt:  

help@interplastic.pl 

mailto:info@interplastic.pl

