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INSTRUKCJA 

MONTAŻU  I  UŻYTKOWANIA 

SŁUPKÓW DO SIATKÓWKI 
STALOWYCH Ø76 mm  

z aparatem napinającym dwuczęściowym 

 

zgodnie z normą PN-EN 1271 
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I. Wykaz części składowych 
 

1. Słupki stalowe, profil stalowy Ø76 mm cynkowane lub cynkowane i lakierowane – 2 szt.  
2. Listwa z napinaczem śrubowym głównym i dolnym – 1 kpl. 
3. Listwa bierna górna i dolna – 1 szt.  
4. Korba do naciągu – 1 szt. 
5. Siatka do siatkówki – 1 szt. 
6. Tuleja stalowa Ø90 mm – 2 szt. 
7. Pokrywa tulei stalowa – 2 szt. 
Opcjonalnie: 
8. Antenki jednoczęściowe z pokrowcem – 1 kpl. 
9. Osłony słupków do siatkówki – 1 kpl. 
10. Stanowisko sędziowskie – 1 szt. 

 
 
II. Ogólny opis produktu 

 
Słupki uniwersalne do siatkówki, badmintona i tenisa, wykonane z profilu okrągłego stalowego Ø76 mm. Słupki są cynkowane 
ogniowo i/lub malowane metodą proszkową na kolor szary RAL 9006. Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z elementami 
biernymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki). Słupki posiadają regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1,07 m do 
2,43 m, co umożliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkówkę juniorów, kobiet i 
mężczyzn. Spełniają wymogi normy EN 1271. Do kompletu oferujemy tuleje stalowe o gł. 350 mm oraz pokrywy tulei. Słupki 
posiadają certyfikat bezpieczeństwa B. 
 
III. Przeznaczenie 

 
Słupki są przeznaczone do użytkowania zarówno w pomieszczeniach zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych, jaki i na obiektach otwartych z zastrzeżeniem, iż na zewnętrznych boiskach mogą być użytkowane tylko na czas 
gry, gdyż wskutek działania wody korozji może ulec mechanizm napinacza śrubowego.  
 
IV. Sposób montażu fundamentu słupów do siatkówki 

 
Osadzanie tulei: 

1. W podłożu w przygotowanych otworach osadzić tuleje pod kątem ~2o odchylenia od piony w kierunku na zewnątrz pola 
gry w rozstawie osiowym 11 m +/- 0,5 m (zgodnie z rysunkiem nr 1).  

2. Dla tulei montowanych na boiskach zewnętrznych górna krawędź tulei powinna licować się z poziomem zerowym 
boiska.  

3. Zaleca się minimalne wymiary fundamentu pod tuleję: 600x600 mm, głębokość 800 mm oraz klasę betonu min. C-20.  
4. Słupki można osadzać w tulei i eksploatować dopiero po całkowitym wyschnięciu betonu (min. 5 dni) 

Mocowanie siatki: 
5. Linkę nośną siatki zaczepiamy na górnym haku listwy biernej, a drugi koniec przyczepiamy za pomocą karabińczyka do 

linki stalowej. Śruba napinacza powinna znajdować się w najwyższym położeniu. 
6. Wysokość zawieszania siatki: mężczyźni 2,43 m; kobiety: 2,24 m; juniorzy m. 2,35 m, juniorzy k. 2,20 m, Dla badmintona: 

1,55 m, dla tenisa ziemnego 1,07 m 
7. Kręcąc korbą nałożoną na przegub znajdujący się na dole śruby napinającej naprężamy linkę nośną siatki 
8. Po naprężeniu linki nośnej naciągamy siatkę za pomocą dolnych sznurków naprężających, przywiązując je do zaczepów 

tak, aby siatka ułożyła się symetrycznie do osi wzdłużnej boiska. 
 



Strona 3 / 4 
 

 
 

   

 

V. Użytkowanie słupków 
 

1. Słupki są przeznaczone są zarówno do użytku wewnętrznego jak i na obiektach otwartych do gry w siatkówkę, 
badmintona i tenisa. 

2. Zaleca się:  
- każdorazowe popuszczenie napinacza siatki po zakończeniu gry 
- demontaż słupków w przypadku ich nie używania i magazynowanie ich w suchym, zamkniętym pomieszczeniu 
- stosowanie osłon na słupy 

3. Zabrania się wspinania na słupki lub siatkę, lub obciążania całej konstrukcji w jakikolwiek sposób, popuszczania 
napinacza podczas gry 

 
VI. Gwarancja 

 
1. Słupki oraz elementy napinające siatkę są objęte 24 miesięczną gwarancją.  
2. Siatki do siatkówki, tenisa i badmintona są objęte 12 miesięczną gracją. 
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania np., uszkodzenia mechanicznego 

słupka czy aparatu napinającego, przecięcia lub podpalenia siatki, niezgodnego z zaleceniami producenta montażu. 
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RYSUNEK NR 1 – ZESTAW DO SIATKÓWKI 
 

 
 
 


