Floorballové mantinely

Rosco RSA

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Systém floorballových mantinelů Rosco RSA se skládá ze tří typů dílů – 1 m dlouhý
díl, 2 m dlouhý díl a obloukový díl. Výška mantinelů je 0,5 m. Díly do sebe lze snadno
zasadit a upevnit.

Univerzální systém je velmi praktický, hrací

Jednotlivé díly se skládají z předního nárazového štítu, podstavce, horního madla,
dvou bočních dílů a elastického lana, které zajistí dva díly k sobě.

pole lze složit za pár minut a mantinely jsou

Typy mantinelů

i snadno uskladnitelné.

Barvy

Active

PRŮMYSL A STROJÍRENSTVÍ

Heavy
8 kg

STANDARDNÍ ROZMĚRY
2 m dlouhý

1 m dlouhý

Supra

10.3 kg

5.3 kg

12 kg

Heavy

9 kg

5 kg

10.5 kg

Active

8 kg

4.1 kg

10.5 kg

Typy dílů

Hmotnost

Supra

Výška

9 kg

Oblouk

10.3 kg

Obloukový

500 mm
Polypropylen

Materiál

VLASTNOSTI

Bílý, černý, modrý

Odstín

Všechny typy mantinelů
jsou IFF ceritikované

robustní, pružný, odolný

venkovní (Supra)

povrch vhodný i jako reklamní plocha

i vnitřní (všechny typy)

vhodný do interiérů (všechny typy)

ohraničení nejen

i exteriérů (Supra)

floorballové hrací plochy

snadná montáž, opravení dílů, skladování

mantinely pro školy

Dělící mantinely SPLITTER
Hřiště 40 x 20 m
Počet ks

2m

52

1m

4

Obloukový

4

8x2m+1x1m

Typ dílu

18 x 2 m + 1 x 1 m

Jiné rozměry hřiště dle požadavků zákazníka možné.

POUŽITÍ

Speciálním druhem mantinelů jsou dělící prvky, díky
kterým je možné rozdělit hrací plochu na dvě a více.
Pro rozdělení hřiště 40 x 20 m na dvě menší
je potřeba 10 ks dílů.

REKLAMA

tak ideální pro výrobu mantinelů.

OBALY A LOGISTIKA

polypropylenu. Materiál je velmi odolný a je

Dělící prvky lze snadno připojit. Dělící mantinely
mají z obou stran hladkou stěnu.
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Rosco RSA jsou vyrobeny z kvalitního

STAVEBNICTVÍ

IFF certifikované floorballové mantinely

