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I. Wykaz części składowych: 

 

Lp. Nazwa elementu Ilość dla 1 kompletu 

1. Słupki aluminiowe kwadratowe 80x80 mm  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. 

II. Ogólny opis produktu 

Indeks 104467 

Wymiary Przekrój 80x80 mm, dł. całkowita 3000 mm 

Waga Ok. 36 kg 

Kolor Czerwony (RAL 3020) 

Certyfikat Certyfikat zgodności z normą i uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa nr 
P/1199/13 

Opis Słupki do siatkówki wykonane z profilu kwadratowego (80x80mm) ze stopu aluminium, 
wzmocnionego wewnętrznie. Profil w kształcie litery C zapewnia wysoką sztywność na zginanie i 
małą strzałkę ugięcia. Słupki są malowane metodą proszkową na kolor czerwony RAL 3020. 
Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z biernymi elementami napinającymi, drugi z 
napinaczem śrubowym siatki). Aparat napinający siatki blokowany mimośrodowo, w całości ukryty 
wewnątrz profilu. Korba napinająca w komplecie. 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 
PN-EN 1271.  

 
Wyroby komplementarne:  

Nazwa Indeks J.m. Ilość Opis 

Tuleja 
aluminiowa 
(zewn.) 

111139 Szt. 2 Tuleja aluminiowa do profilu 80x80 mm, wymiar wewnętrzny 82x82 mm, 
wymiar zewnętrzny 88x88 mm. Długość całkowita tulei: 352 mm, głębokość: 
350 mm. 

Tuleja 
aluminiowa 
(wewn.) 

111149 Szt. 2 Tuleja aluminiowa do profilu 80x80 mm, wymiar wewnętrzny 82x82 mm, 
wymiar zewnętrzny 88x88 mm. Długość całkowita tulei: 337 mm, głębokość: 
335 mm. 

Rama 
podłogowa z 
deklem (na halę) 

001904 Szt. 2 Rama podłogowa stalowa, cynkowana galwanicznie. Oklejona wykładziną 
sportową (tożsamą z wykładziną zainstalowaną na hali) bądź okleiną 
drewnopodobną w kolorze dębu, klonu lub buku. W komplecie z oklejonym 
(jak wyżej) deklem maskującym wykonanym z pleksi (z wklejonymi 
magnesami przeciwdziałającymi wypadaniu dekla z ramy). Średnica 
całkowita ramy 215 mm, średnica dekla 180 mm. 

Pokrywa tulei 
(na boisko 
zewnętrzne) 

101433 Szt. 2 Pokrywa ze stali nierdzewnej do tulei 82x82 mm, gr. blachy 1,5 mm.  

Siatka do 
siatkówki 

 Szt. 1 Siatki polipropylenowe. Kolor czarny lub biały.  

Antenki do siatki  Kpl. 1 Antenki z włókna szklanego, z kieszeniami 

Przymiar do 
mierzenia 
wysokości siatki 

105330 Szt. 1 Przymiar wysokości siatki z wysuwanym ramieniem. Materiał: aluminium 
lakierowane proszkowo. Przymiar posiada skokową regulację z zaznaczonymi 
wysokościami obowiązującymi dla każdej kategorii wiekowej (200, 210, 215, 
224, 235, 243 cm).  

Wieszak na 
siatkę 

0002500 Szt. 1 Wieszak na siatkę wykonane ze stali nierdzewnej (pręt ø6 mm), z uchwytem 
(rękojeścią) z tworzywa sztucznego (poliamid).  

Adapter 
aluminiowy 

 Szt. 2 Umożliwia instalację słupków Senoh z certyfikatem FIVB w tulei słupków 
80x80mm 



 

III. Przeznaczenie 

 
Słupki do siatkówki są przeznaczone wyłącznie do rozpięcia siatki oraz gry w siatkówkę na obiektach otwartych lub 
w salach sportowych (z zastrzeżeniem, iż na boiskach zewnętrznych mogą być użytkowane wyłącznie podczas gry, 
gdyż wskutek działania wody może ulec korozji mechanizm napinacza śrubowego). Przy zastosowaniu 
odpowiedniej dla danej dyscypliny siatki i opuszczeniu mechanizmu do właściwej wysokości słupki można 
wykorzystać do gry w tenisa ziemnego lub badmintona.  

IV. Sposób montażu 

Osadzanie tulei: 
1. W podłożu w przygotowanych otworach osadzić tuleje (rysunek nr 4) pod kątem ~2˚ odchylenia od pionu w 

kierunku na zewnątrz pola gry w rozstawie osiowym 11 m +/- 0,5 m (zgodnie z rysunkiem nr 1, 2, 3).  
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: 500x500 mm, głębokość 800 mm oraz klasę betonu 

min. B-15.  
4. Słupki można osadzać w tulei i eksploatować dopiero po całkowitym wyschnięciu betonu (min. 5 dni) 

Mocowanie siatki: 
1. Linkę nośną siatki zaczepia się na górnym haku listwy biernej, a drugi koniec za pomocą karabińczyka do linki 

stalowej. Śruba napinacza powinna znajdować się w najwyższym położeniu. 
2. 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. Należy stosować siatkę przeznaczoną dla danej dyscypliny! 
3. Kręcąc korbą nałożoną na przegub znajdujący się na dole śruby napinającej naprężyć linkę nośną siatki 
4. Po naprężeniu linki nośnej naciągnąć siatkę za pomocą dolnych sznurków naprężających, przywiązując je do 

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

Demontaż słupków należy dokonać w odwrotnej kolejności. Tuleje podłogowe po demontażu należy zaślepić 
pokrywami tulei (na boiskach zewnętrznych) lub deklem ramy podłogowej (na boiskach wewnętrznych). 

V. Użytkowanie 

1. Słupki są przeznaczone są zarówno do użytku wewnętrznego jak i na obiektach otwartych do gry w 
siatkówkę, badmintona i tenisa przy zastosowaniu odpowiedniej dla danej dyscypliny siatki. 

2. Każdorazowo, po zakończeniu użytkowania należy popuścić napinacz. 
3. Nie używane słupki należy zdemontować i magazynować w suchym pomieszczeniu. 
4. Okresowo smarować aparat napinający smarem grafitowym. 
5. Zabrania się wspinania na słupki lub siatkę, obciążania całej konstrukcji w jakikolwiek sposób oraz zbyt mocnego 

napinania siatki (co może grozić zerwaniem linki) 

VI. Pakowanie 

Słupki są pakowane w kompletach (po dwa słupki) i zabezpieczone do transportu poprzez owijanie folią 
pęcherzykową oraz folią stretch.  

VII. Gwarancja 

1. Producent udziela gwarancji na okres 12 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 czynności, 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 21 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 146, 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 ustalają 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  
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RYSUNEK NR 1 – ZESTAW DO SIATKÓWKI 

 



 

RYSUNEK NR 2 – SPOSÓB OSADZENIA TULEI - przekrój boczny

 
RYSUNEK NR 3 – SPOSÓB OSADZENIA TULEI - rzut z góry 
 

 



 

RYSUNEK NR 4 – WIDOK TULEI - ustalenie śruby w halach, górna krawędź tulei 15 mm poniżej podłoża 
 

 
 


