2

2

1

1

Врати за хандбал/футзал

4

Волейболни колове /мрежи 3

Баскетболни конструкции
за захващане към
стена и таван
Мобилна баскетболна
конструкция

1

10

1

11

12

14

4

8

14

12

7

13

3

6

13

2

9

11

Дървена спортна настилка

Спортна ПВЦ настилка

Разделителна мрежа

Седалки / Мобилни
трибуни

Електронни Табла
9
10

Пейки

Шкафчета

Гимнастически
уреди за деца

Катерачна стена

8

7

6

5

Разчертаване на спортна зала
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Универсални Решения за Спорта

“Азимут спорт” ООД е сработен колектив от експерти, който се занимава повече от 8 години с изграждане на спортни обекти. Ние обичаме спорта! С течение
на времето спортът се превърна в наша мисия. Мисия,
която да покаже, да спомогне и да даде възможност
всеки да спортува и то по най-добрия, най-модерен,
най-оптимален и най-полезен начин. От училището до
Олимпиадата, зад това желание стоят години опит и
партньорства с най-добрите в бранша, свързани с изграждането на спортни съоръжения.

Професионализмът на „Азимут“ и нашите партньори е
доказан - баскетбол, волейбол, тенис, футбол, хандбал,
футзал, лека атлетика, гимнастика и много други спортове- с най-доброто оборудване, настилки, табла, трибуни, ноу-хау и разработки, които спомагат спорта да
върви напред.
Този каталог има за цел да улесни Вашата работа, да Ви запознае с тенденциите и да Ви предостави на разположение синтезирани идеи на опитни експерти от целия свят в
сферата на спорта.

Благодарим Ви!
Екипа на Азимут Спорт

Арена „Армеец"

стадион „Берое“

Арена "Ботевград"

Зала „Колодрума“
e-mail: office@azimutgroup.org
тел. + 359 (894) 681 438 l +359 (893) 602 733

ÌÎÁÈËÍÈ
ÍÀÑÒÈËÊÈ

Sp orts Floo ring

HARO ROME 20

МОБИЛНА СПОРТНА НАСТИЛКА
Мобилната спортна подова настилка „Haro Rome 20“
представлява разглобяема спортна настилка, подходяща
за мултифункционални зали с предназначение за
провеждане на различни мероприятия. Продуктът се
отличава със специалната си патентована система за
заключване, което допринася за по-лесното и бързо
разглобяване и сглобяване. Монтажът на „Rome 20“ се
извършва върху равна основа.

HARO ROME TENNIS
МОБИЛНА ТЕНИС НАСТИЛКА

Мобилната спортна настилка „Haro Rome Tennis” e
доказано качествен продукт. Системата се комбинира
с акрилно спортно покритие, което създава нови
възможности за провеждане на големи турнири
по тенис. За извършването на монтаж на спортна
система „Rome“ за провеждане на състезания върху
площ от 800кв.м. са необходими 6 човека, които
за 4 часа извършват монтажа и съответно за 3 часа
демонтажа на настилката.
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ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÈ
ÍÀÑÒÈËÊÈ

Sp orts Floo ring

HARO STOCKHOLM 10
СТАЦИОНАРНА СПОРТНА НАСТИЛКА

Спортната дървена настилка „Haro Stockholm 10“ е професионален и икономически изгоден продукт. Монтажът
се извършва директно върху бетон, като основата може
да не е идеално равна. Спортната подова настилка „Haro
Stockholm“ се отличава от останалите настилки с висококачествения спортен паркет с дебелина от 12.60мм, вложен в системата. Дебелината на износоустойчивия краен слой на паркета е 3.60мм. Настилката се запечатва с
финишен предпазващ слой спортен лак “PERMADUR”.

HARO BERLIN 12 F
СТАЦИОНАРНА СПОРТНА НАСТИЛКА

Спортната подова настилка „Haro Berlin 12 F“ представлява скачена двойна гредоредна система. Настилката
може да се монтира върху основа, която не е идеално
равна. Износоустойчивото крайно покритие на системата се запечатва с финишен предпазващ слой спортен
лак “PERMADUR”.

HARO LONDON 35

ЕЛАСТИЧЕН СПОРТЕН ПОД

Спортната подова настилка “Haro London 35“ представлява скачена двойна гредоредна система. Монтажът се
извършва директно върху бетон, като основата може да
не е идеално равна. Продуктът „London 35“ се изработва
от високо качествени OSB плоскости, които равномерно разпределят натоварването по настилката. Крайното синтетично покритие на системата, което може да
бъде каучук, линолеум или ПВЦ, се залепва върху OSB
поръхността с помощта на специализирано лепило.
Настилката притежава отлична еластичност и пропорционално разпределя натоварването.

e-mail: office@azimutgroup.org l тел. +359 (894) 681 438 l +359 (893) 602 733
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ÏÎÊÐÈÒÈÅ ÇÀ ÑÒÅÍÀ
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LIGHT 19
HARO Sports представя HARO Protect Light 19 на пазара, който продукт поставя нови стандарти за предпазване на стени. Протекторите за стени се произвеждат
в два стандартни размера и 15 различни дизайна. Повърхността е изключително лесна за поддръжка и почистване, също така притежава и акустични свойства.
Протекторите за стени спомагат за намаляване риска
от нараняване на спортистите, което допринася и за
по-добрите условия на игра, създават комфорт и стил
на спортния обект.

ÇÀÂÚÐØÂÀÙÈ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÊÚÌ
ÍÀÑÒÈËÊÈ
ВЕНТИЛАЦИОНЕН ПЕРВАЗ
Практично решение със следните предимства:

 фабрично сглобен перваз;
осигурява безопасност и вентилация на подовата настилка;
водонепромукаема защита на пода

ДЕЛАТАЦИОННА ФУГА
Делатационна фуга за плавно преминаване от спортна
настилка към друг вид настилка.

ПОДОВИ КАПАЦИ
Подови капаци за спортно оборудване – проектирани,
като неразделна част от спортните подови настилки.
Капаците са водоустойчиви и водонепропускливи,
както и труднонараними.
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Sports and Cover Floors

ÌÎÁÈËÍÎ ÏÎÊÐÈÒÈÅ ÇÀ
ËÅÄÅÍÈ ÏÎÂÚÐÕÍÎÑÒÈ

SPEED LOCK ICE COVER PRO
МОБИЛНО ПОКРИТИЕ ЗА ЛЕДЕНИ ПОВЪРХНОСТИ /ПЪРЗАЛКИ/

“SPEED LOCK ICE COVER PRO” е мобилна настилка на
модули с размери 2400 (1200) х 600мм. Системата е
изградена от горен слой – 2мм фабрично запечатано и
с висока устойчивост гумено покритие, среден слой –
18мм специален многопластов брезов дървен материал,
изолационен слой – 45мм полистирол пенопласт и
долен слой – 0,4мм усилено ПВЦ. Продуктът е с дебелина
от 67мм, поради което притежава отлични изолационни
качества и пожароустойчивост клас Bfl-s1. Характеризира
се с лесен и бърз монтаж чрез заключващата се система,
съставена от специални алуминиеви профили.

ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÍÀ ÂÎËÅÉÁÎËÍÀ
ÌÎÁÈËÍÀ ÑÏÎÐÒÍÀ ÍÀÑÒÈËÊÀ

SPEED LOCK M1

TARAFLEX SPORT EVOLUTION 7,00MM

Мобилната волейболна настилка „Speed lock M1“,
представлява спортна система на модули с размери 2470
(1235) х 613 (673)мм. Системата е изградена от горен
слой - 7мм “Taraflex Sport Evolution” (сертифицирано
от FIVB спортно подово покритие), среден слой –
18мм специален многопластов шперплат, основен
слой - 18мм специална ПУ пяна. Спортната система е
със завършващо покритие „Taraflex Sport Evolution“ сертифицирана за употреба при провеждане на
професионални волейболни състезания ПВЦ настилка.
Тествана е за реакция на огън и притежава клас Cfl-s1.
Дебелината на системата е 43мм (±2мм). Волейболната
система позволява бърз монтаж и демонтаж, което я
прави перфектното решение за многофункционални
зали. Към системата се предлагат специализирани
мобилни метални палети, улесняващи преместването и
складирането на модулите.
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ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÍÀ
ÌÎÁÈËÍÀ ÄÚÐÂÅÍÀ
ÑÏÎÐÒÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ

SPEED LOCK S20

МОБИЛНА СПОРТНА НАСТИЛКА

Професионалната настилка „SPEED LOCK S20“ представлява
последно поколение мобилна спортна система поради завършващото й покритие от фабрично обработен и лакиран, специализиран за спорт, масивен паркет с дебелина
от 3.6мм. Системата се произвежда на модули с размери
2470 (1235) х 613 (673)мм, изградени от горен слой - 3.6мм
масивен паркет, среден слой: 15мм специален многопластов шперплат и основен слой: 18мм специална ПУ пяна.
„SPEED LOCK S20“ е сертифицирана от FIBA /LEVEL 1/ система, предназначена за провеждане на състезания от най-висок ранг и тествана за реакция на огън, притежаваща клас
на горимост Cfl-s1. Настилката е подходяща също така за
спортове като волейбол, хандбал, футзал и др. Дебелината
на системата е 37.00мм. Бързият монтаж и демонтаж правят
тази спортна система задължителен елемент на всяка многофункционална спортна зала. Към системата се предлагат
специализирани мобилни метални палети, улесняващи преместването и складирането на модулите.

Изпълнени обекти със система „Speed Lock S20”
в България са:
Арена „Армеец“ - гр.София
Арена „Ботевград“-гр.Ботевград
Зала „Универсиада“ - гр.София
Зала „Колодрум“ - гр.Пловдив.

ÏÂÖ ÍÀÑÒÈËÊÈ

СПОРТНА ПВЦ НАСТИЛКА OMNIFLEX
Спортната ПВЦ настилка „Omniflex“ е специализирана
спортна настилка, която е подходяща за практикуването
на различни видове спорт в една зала. Настилката е
подходяща както за малки физкултурни салони, така и за
многофункционални спортни комплекси. Характеризира
се с изключителна здравина, лесна поддръжка и добри
шумоабсорбиращи качества. ПВЦ настилката се
предлага в различни дебелини, което допринася за поголяма безопасност от нараняване на спортуващите.
Универсалната ПВЦ настилка „FATRA” е подходяща за
всички прилежащи към спортния или учебен комплекс
помещения. Най-често ПВЦ настилка „Fatra“ се използва
за коридори, съблекални, складове, медицински кабинети, ложи и др. Настилката е подходящо подово покритие за стационарни и мобилни трибуни.

e-mail: office@azimutgroup.org l тел. +359 (894) 681 438 l +359 (893) 602 733
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ÏÂÖ ÍÀÑÒÈËÊÈ

СПОРТНА ПВЦ НАСТИЛКА
„Gerflor Taraflex“ е световен лидер в производството на
професионални спортни ПВЦ настилки. Моделите „Sport
M Evolution“ и „Performance“ притежават сертификат от
FIVB за провеждане на турнири от най-висок ранг.

ÀÊÐÈËÍÈ ÍÀÑÒÈËÊÈ

АКРИЛНА НАСТИЛКА COURTSOL
Акрилните настилки „Courtsol“ се отличават с безкомпромисните си качества за игра на тенис на корт.
Системите са ITF сертифицирани. Акрилните системи
“Courtsol” са перфектното бюджетно решение за изграждане на многофункционални настилки за различни
видове спорт.
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ÈÇÊÓÑÒÂÅÍÀ ÒÐÅÂÀ
ÇÀ ÇÀËÈ

XTREME TURF NFF 32 ACT GLOBAL
“Xtreme Turf NFF 32” e изкуствена тревна настилка, неизискваща посипка, поради високата гъстота на влакната и високия показател Dtex 12000/6. Тревната настилка е изключително подходяща за полагане в спортни зали и закрити
пространства. Продуктът е производство на предпочитан партньор на ФИФА /FIFA Prefered producer/, тестван е и
признат за едно от най-добрите естествени тревни покрития за футбол, ръгби и бейзбол.

XTREME GRASS
Продукът „Xtreme Grass“ представлява хибридна система - комбинация между изкуствена и естествена трева. Използва се за подсилване на силно износените
зони като вратарската площ и центъра на игрището.
Подходящ продукт за футбол, бейзбол, ръгби, голф и
други спортове, подобряващ визията и свежестта на
естествената трева. „Xtreme Grass“ увеличава игровите
часове на стадиона.
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ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÈ
ÒÀÁËÀ

ТАБЛА BT6015 И BT6015 ALPHA
Електронно информационно табло, подходящо за мултифункционални спортни зали „BT6015“ или неговата
разновидност BT6015 Alpha са просто и достъпно решение, което дава възможност за показване на ключова информация за повечето спортове. Таблата са с
размери L1150 x H750 x W80мм. Притежават вградена
сирена от 120dB; дисплей-таймер за местно време,
точки, тайм аут индикатори, брой периоди, отборни
нарушения и индикатори за нарушения. Имат също
така и индикатори за сервиз и спиране на игра, както
и за спечелен сет. Информационното табло „BT6015
Alpha“ се различава от „BT6015“ с опцията си за изписване на имена на отбори.

ТАБЛО BT6130 ALPHA
„BT6130 Alpha“ е информационно табло, проектирано
специално за спортове, изискващи допълнителен дисплей за показване на резултат от геймове/сетове като
бадминтон, тенис и волейбол. „BT6130 Alpha“ е продукт,
предназначен за големи зали, поради размерите си и
високо яркостните светодиоди. Таблото се характеризира с размери L2300 x H2000 x W80мм. Притежава
вградена сирена от 120dB, както и дисплей-таймер за
местно време, точки, тайм аут индикатори, брой периоди, отборни нарушения и индикатори за нарушения.
Има също така и индикатор за сервиз и спиране на игра,
както и за спечелен сет, резултат от предходни сетове и
последно индивидуално нарушение; избор/изписване/
на имена на отбори или съобщение.

ТАБЛО BT6530 ALPHA
“BT6530 Alpha” е мултифункционално информационно
табло, което притежава опция за отбелязване на номерата на играчите, персоналните им фалове и броя на
отбелязаните точки. “BT6530 Alpha” притежава сертификат FIBA LEVEL 2. Таблото се характеризира с размери L4580 x H2000 x W80мм. Притежава вградена
сирена от 120dB, както и дисплей-таймер за местно
време, точки, тайм аут индикатори, брой периоди,
отборни нарушения и индикатори за нарушения. Има
също и индикатори за: сервиз, спиране на игра, спечелен сет, резултат от предходни сетове, индивидуално
и последно индивидуално нарушения с показване на
номера на играча, точки на играч и избор /изписване/
на имена на отбори или съобщение.
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Sport

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÈ
ÒÀÁËÀ

Sport

BT6730 ALPHA 14P H15 FIBA LEVEL 1
Професионалното информационно табло „BT6730 Alpha
14P H15“ е подходящо за професионални спортни зали,
в които ще се провеждат международни състезания по
баскетбол, волейбол, хандбал. „BT6730 Alpha 14P H15“
притежава сертификат FIBA. Този модел информационно
табло беше монтиран в спорни зали Арена „Ботевград“
и Арена “Дупница“. Таблото се характеризира с размери L6830 x H3220 x W80мм. Позволява изписването на
имена на 14бр. играчи от отбор с височина на буквите
15см. Осветеността на основната клавиатура може да се
регулира по всяко време на играта. Имената на отборите, играчите, както и номерата им могат да се изписват от
компютър или основната клавиатура, инсталирани към
таблото. Компютърният софтуер, който се предоставя
към този модел информационно табло управлява изписването на имената освен на отборите, играчите, номерата им, а и съобщения и реклами.

BT6730 ALPHA 15H 12P VIDEO 7M2
„BT6730 Alpha 15H 12P VIDEO 7M2” e перфектното съчетание на мултифункционално информационно табло
и видео дисплей. Освен за показване на резултат и статистика по време на мач, съгласно изискванията на международните спортни федерации, таблото има функция
да излъчва на дисплея реклами, повторения или пряко
предаване на срещата. По време на концерти или други
мероприятия в спортната зала дисплеят може да работи
самостоятелно като видео стена. „BT6730 Alpha 15H 12P
VIDEO 7M2” притежава сертификат FIBA LEVEL 1. Продуктът се характеризира с размери L7430 x H4020 x W80мм
с видео дисплей 7м х 2м, видео процесор, софтуер и
видимост до 150м.

Стрелка за нападение

Табло за 24 сек

Четиристранен куб за 24сек

Лед ленти за баскетболно табло

e-mail: office@azimutgroup.org l тел. +359 (894) 681 438 l +359 (893) 602 733
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ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÈ
ÒÀÁËÀ

Sport

BODET LED PERIMETER
Рекламният видео LED дисплей на Bodet се състои от няколко видео модули с размери 1280x800х180мм. Характеризира се с ниска консумация на енергия, регулиране
на яркостта за свеждане до минимум на отблясъците и
широк зрителен ъгъл – 140°. Продължителност на живота – 100 000 часа. Тегло 45кг на модул, резолюция
128х80 пиксела.

„TOUCHSCREEN“ КЛАВИАТУРА ЗА ПОКАЗВАНЕ НА РЕЗУЛТАТ
Новият продукт на Bodet – Scorepad, позволява показване на резултата от мача на TV екран. Клавиатурата е
със 7-инчов touchscreen, което улеснява ползването й.
Притежава настройки за избор на спорт, цвят на екипите, имена на екипите и играчите, цвят за изписване
на резултата за всеки отделен спорт и др. . Продуктът
може да се използва както в спортни зали, така и за
спортове на открито. Възможност за WIFI свързване,
USB вход. Клавиатурата разполага и с HDMI изход за
връзка към компютър.

АУДИО СИСТЕМА ЗА ЗАЛИ, СТАДИОНИ И СПОРТНИ ИГРИЩА
„Harmonys“ е аудио система за озвучаване в спортни
зали, училища, спортни игрища и стадиони. Произвежда както програмирани звуци, така и публични съобщения и аварийни сигнали. Функционира чрез компютърна
мрежа, което й осигурява лесно инсталиране. Моделът
за затворени помещения може да се монтира на стена
или таван и е с максимална височина на звука от 90db.
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Вариантът за открити обекти е с максиално ниво на звука 110db. Комплектът включва и контролна кутия, служеща за ръчно активиране на звуците и съобщенията.
Системата се откроява с лесно управление, възможност
за запаметяване на звуците и съвместимост с всякакви видове аудио източници (WEBRadio, WEBMusic, USB,
SD Cards, CD и др.).

e-mail: office@azimutgroup.org l тел. +359 (894) 681 438 l +359 (893) 602 733

ÁÀÑÊÅÒÁÎËÍÈ
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

SCHELDE SUPER SAM 325 /FIBA LEVEL 1/
Напълно преносима баскетболна система “SCHELDE
Super SAM 325” с проекция 325 см. Продуктът е сертифициран за провеждане на състезания от най-висок клас
и притежава сертификат FIBA LEVEL 1. Баскетболната
конструкция има вградена „Dynamic Sub Frame®“ (DSF)
система, която гарантира перфектния й баланс. „DSF“
системата автоматично позиционира баскетболната конструкция в правилната за игра височина и разпределя теглото/натоварването чрез U-образна рамка.

ден с ринг с амортисьор
и мрежа; табло с размери
180см х 105см и дебелина
12мм; комплект обшивки/протектори за
таблото и конструкцията;
комплект
противотежести.

Super SAM 325" баскетболни конструкции са одобрени и избрани за провеждането на Олимпийските игри
в Рио де Жанейро през 2016г., което е знак за Олимпийско качество.
Продуктът се характеризира със специален механизъм
за сгъване на конструкцията, чрез ръчно управление.
Баскетболната конструкция е съставена от - кош, снаб-

SCHELDE SAM 225 CLUB
Напълно преносима баскетболна конструкция „SCHELDE
SAM 225 CLUB” с проекция 225 см. Сертифицирана за
състезания от ранга на FIBA LEVEL 3. Сгъването и разгъването на конструкцията се извършва за няколко секунди само
от един човек. Кошът е снабден с APF (Authomatic Pedestal
Feed) система, която автоматично позиционира конструкцията. Тази система елиминира риска от нараняване на
спортната подова настилка.
Продуктът се характеризира със специален механизъм
за сгъване на конструкцията, чрез ръчно управление.
Баскетболната конструкция е съставена от - кош, снабден
с ринг с амортисьор и мрежа; табло с размери 180см х
105см и дебелина 12мм; комплект обшивки/протектори
за таблото и конструкцията; комплект противотежести.

SCHELDE LITTLE SAM CLUB
Напълно преносима баскетболна конструкция „SCHELDE
Little SAM Club” с проекция 155см. Конструкцията е
подходяща за училища и тренировъчни зали. Кошът е
снабден със SAM (Spring Assisted Mechanism) механизъм. Конструкцията лесно се транспортира и съхранява.
Продуктът се характеризира със специален механизъм
за сгъване на конструкцията, чрез ръчно управление.
Баскетболната конструкция е съставена от - кош, снабден с пречупващ се ринг; табло с размери 120см х 90см;
комплект обшивки/протектори за конструкцията; комплект противотежести.
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ÁÀÑÊÅÒÁÎËÍÈ
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

SUPER SAM 3X3
Баскетболнатa конструкция “SCHELDE SAM 3x3” е единствената конструкция, одобрена и сертифицирана за
провеждане на състезания под егидата на FIBA 3X3.
Напълно преносима баскетболна система с проекция
225см. Продуктът се предлага в жълто-черна цветова
комбинация или изцяло в черен цвят. Характеризира
се с устойчивостта си на атмосферни влияния (дъжд
и UV лъчи). Конструкцията е оборудвана с допълнителни подвижни противотежести за свободностоящо
ползване, като не е необходимо самата конструкция
да се анкерира. През зимата кошът може да използва в
закрити помещения/зали. Оборудван е с място за поставяне на рекламни банери.

МОНТАЖ НА СТЕНА
Фирма „Schelde Sports“ разполага с широка гама от
баскетболни конструкции за монтаж на стена. Конструкциите могат да бъдат с електрическо или ръчно
управление, да се прибират настрани или нагоре, да
се регулира височината или ширината им или да са
статични. Баскетболните конструкции за монтаж на
стена се произвеждат по поръчка.

ОКАЧВАНЕ КЪМ ТАВАН
Обикновено спортните зали са доста натоварени, от
което следва, че ефективността на залата е доста важен
фактор при избор на спортно оборудване. Когато става въпрос за баскетбол, една от опциите за оборудване
е баскетболна конструкция, която се монтира на тавана
и е с електрическо управление. Този тип баскетболна
конструкция може да се спуска при игра и да се прибира към тавана, като максималната височина на окачване
е 10м. Спускането и прибирането на коша се осъществява бързо и безпроблемно с помощта на 400V мотор.
Системата се произвежда съгласно изискванията на европейски стандарт EN360 с механизъм Dualtube, което
я прави по-устойчива, напълно безопасна и премахва
всички вибрации по време на игра. Конструкцията е
одобрена от FIBA и притежава LEVEL 2.

e-mail: office@azimutgroup.org l тел. +359 (894) 681 438 l +359 (893) 602 733
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ÁÀÑÊÅÒÁÎËÍÈ
ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

ПОМОЩНИ КОШОВЕ С МОНТАЖ НА СТЕНА
Тези конструкции са подходящи за малки физкултурни салони и зали, използвани за провеждане на тренировки. Функцията на модела да се прибира към
стената освобождава пространство и не пречи при
провеждането на други спортове. Регулирането на височината прави коша подходящ за употреба от спортуващи на всяка възраст. Продуктът се характеризира
с регулиране на височината за игра, която може да
бъде: 305см, 280см или 260см. Конструкцията е с
проекция 100см от стената и е снабдена с дървено
табло с размери 120см x 90см и фиксирани ринг и
мрежа към нея.

ÂÎËÅÉÁÎËÍO ÎÁÎÐÓÄÂÀÍÅ

OLYMPIC TELESCOPIC СИСТЕМА
Волейболната система на “Schelde Olympic Telescopic
Tecton” се произвежда от Tecton сплав с анодизирано
покритие. Системата съдържа една стойка с фиксиране на мрежа, една стойка с лебедка за обтягане, чиито
височини се регулират. Към комплекта се предлагат
ботуши за монтаж на стойките към пода, волейболна
мрежа и антени с джобове.

РЕФЕРСКИ СТОЛ ЗА ВОЛЕЙБОЛ ОТ НАЙ-ВИСОК КЛАС
ОТГОВАРЯЩ НА FIVB СТАНДАРТИ

Реферският стол за волейбол на “Schelde Sports” представлява устойчива конструкция, позволяваща съдията
да е прав или седнал. Продуктът се характеризира с
регулируема височина, предпазни парапети, стълба
за достъп и колела за лесно транспортиране и съхранение. Отговаря на изискванията на FIVB за провеждане на Международни състезания от високо ниво.
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ÂÎËÅÉÁÎËÍO
ÎÁÎÐÓÄÂÀÍÅ

INTERNATIONAL TELESCOPIC СИСТЕМА
Волейболната система “Schelde International Telescopic” се произвежда от Tecton сплав с анодизирано
покритие. Системата съдържа една стойка с фиксиране
на мрежа, една стойка с лебедка за обтягане, чиито
височини се регулират. Към комплекта се предлагат
ботуши за монтаж на стойките към пода, волейболна
мрежа и антени с джобове.

ВОЛЕЙБОЛНА РЕФЕРСКА ПЛАТФОРМА
Волейболната реферска платформа “Schelde” е свободностояща метална конструкция с фиксирана
височина, снабдена с два крака и колелца за лесно
транспортиране и складиране. Продуктът включва
масичка и седалка.

SPRING REGULATED EXCHANGE VOLLEYBALL SYSTEM
„Spring Regulated eXchange volleyball system“ представлява волейболна система, позволяваща по-стабилно
опъване на мрежата. Стойките са снабдени с индикатори, които позволяват по-лесното и прецизно маркиране
или измерване на височината на мрежата. Ето защо системата може да се използва както за волейбол, така и за
бадминтон и тенис.

e-mail: office@azimutgroup.org l тел. +359 (894) 681 438 l +359 (893) 602 733
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ÂÐÀÒÈ ÇÀ ÕÀÍÄÁÀË È
ÔÓÒÇÀË
Хандбалните врати „Schelde” са одобрени и сертифицирани от IHF, като са подходящи също за футзал и
хокей. Монтират се с ботуши или са свободностоящи
в зависимост от вида на спортния под. Размерите на
вратата са 300см х 200см (дълбочина в горната част–
100см, а в долната – 150см), изработени от 80мм х
80мм квадратни алуминиеви профили със заоблени
ъгли и мрежа, която се закрепва с кукички.

ÒÅÍÈÑ ÎÁÎÐÓÄÂÀÍÅ
Тенис оборудването на “Schelde” включва две стойки, от
които едната е снабдена с лебедка за обтягане на мрежата. Тенис мрежата е изключително здрава и се изработва
според изискванията за провеждане на турнири и състезания. Стойките се монтират в основата с ботуши.

ÁÀÄÌÈÍÒÎÍ ÎÁÎÐÓÄÂÀÍÅ
Мобилното бадминтон оборудване, състезателен тип
на „Schelde”, е снабдено с колела и се произвежда
в съответствие с изискванията за провеждане на
международни състезания. Стойките са изключително
стабилни. Мрежата е състезателен тип с размери
610см x 76см с големина на отвора 19мм x 19мм,
снабдена с обтяжно въже.
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ÃÈÌÍÀÑÒÈ×ÅÑÊÈ
ÓÐÅÄÈ

KLIMEILAND
Гимнастическите уреди са мобилни, лесни за регулиране и сглобяване. Много практични, включващи сгъваеми
подложки без нужда от подово захващане. Могат да се
комбинират с всякакво друго оборудване и аксесоари.

JUMPER
Jumper кутиите имат разнообразни приложения. Притежават съединителни решетки, които се прикрепят чрез
отворите на кутиите, а интегрираната платформа позволява използването на продукта на различни височини.

ØÊÀÔ×ÅÒÀ/ÑÚÁËÅÊÀËÍÈ

ACMAN
С над 60 години опит, фирма “ACMAN” е френски водещ
производител и инсталатор на оборудване за съблекални – шкафчета, пейки, душ кабини и др. Благодарение на
опита и професионализма си компанията може да удовлетвори очакванията на всеки клиент.

e-mail: office@azimutgroup.org l тел. +359 (894) 681 438 l +359 (893) 602 733
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ÑÅÄÀËÊÈ È ÒÐÈÁÓÍÈ

СЕДАЛКИ ЗА СПОРТНИ ЗАЛИ
Седалките за спортни зали и стадиони са неразделна част
от изграждането на спортни обекти. Предлагат се различни
модели - седалки с или без облегалка, сгъваеми и др.

ТЕЛЕСКОПИЧНИ ТРИБУНИ
Телескопичните трибуни сa изключително функционални за всяка спортна зала, тъй като са снабдени с колела,
позволяващи лесно придвижване, сгъване и разгъване.
Проектират се съгласно изискванията и специфичните
нужди на клиента и са перфектното решение, осигуряващо по-голям брой зрителски места в спортни и обществени обекти.

ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÍÎ ÎÁÎÐÓÄÂÀÍÅ
ÇÀ ÁÎÉÍÈ ÑÏÎÐÒÎÂÅ

JUDOMAT
Специализираното Татами на фирма “Agglorex” се състои от 100% преработена полиуретанова пяна, чиято
плътност варира в зависимост от вида на спорта, който
се играе. Продуктът се изработва с винилно покритие
в различни цветове, като долната част е с антихлъзгащо
покритие. Татамито се произвежда в размери 2000мм x
1000мм, 1500мм x 1000мм и 1000мм x 1000мм. Дебелини 30мм, 40мм, 50мм, подходящи за провеждане на
международни турнири.
Памучно покритие
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ÁÎÊÑ

ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪСТЕЗАТЕЛНИ
РИНГОВЕ И ЦЯЛОСТНО ОБОРУДВАНЕ
ЗА БОКСОВИ ЗАЛИ
Ринговете се произвеждат според желанията на клиента,
като могат да се подобряват характеристиките според
желанията на клиента. Комплектът съдържа 2бр. стълби
и 2 бр. столове.

MMA

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАСТИЛКИ И КЛЕТКИ ЗА СЪСТЕЗАНИЯ – ТИП ОСМОЪГЪЛНИК
Клетка за бойци от UFC, ММА, BJJ(бразилско джиу-джицу), ВАЛЕ ТУДО, БОРБА и др.
Клетките тип „Осмоъгълник“ се изпълняват винаги според желанията на клиента, могат да се подобряват характеристиките за сигурност, качеството на тапицерията, мекотата на татамито.
В комплект с 1 бр. стълба и 2 бр. столове.
Повечето детайли могат да бъдат изпълнени според желанията и нуждите на клиента.

e-mail: office@azimutgroup.org l тел. +359 (894) 681 438 l +359 (893) 602 733
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KÀÒÅÐÀ×ÍÀ ÑÒÅÍÀ
ÏÈÑÒÀ
ËÅÄÅÍÀ ÏÚÐÇÀËÊÀ

МОБИЛНА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА
Мобилна лекоатлетическа писта е решението за провеждане на състезания от най-висок клас в зала, която не
е изградена единствено за това. Лекоатлетическата писта
притежава сертификат IAAF.

интегрирани в настилката.
Мултифункционалната зала може за кратък срок да бъде
превърната в домакин на олимпиада.

Дори залата да няма необходимите стандартни размери
за IAAF 200м, дайте ни основните размери на залата и
ние ще направим предложение.
Подовата рамка е изработена от поцинкован стоманен
профил. Ергономичният дизайн на заключващите елементи позволява бързо и лесно да се
скрепят между отделните елементи с
изключителна точност. Дъските за троен скок и скочището за овчарски скок са

ÊÀÒÅÐÀ×ÍÀ ÑÒÅÍÀ

ENTRE-PRISES
Катеренето е спорт, развиващ всички части на тялото. Катерачните стени могат да бъдат интересна част
от всеки комплекс, независимо дали ще бъдат традицио-нни, иновативни, с улеснени или
затрудени маршрути на изкачване.

ÌÎÁÈËÍÀ ËÅÄÅÍÀ ÏÚÐÇÀËÊÀ

MOBILE ICE RINK
Мобилните ледени пързалки се изграждат и използват основно през зимния сезон. Пързалките могат да
бъдат различни по размер, съобразен с желанията на
клиента. Мобилната ледена система изцяло е готова за
експлоатация, окомплектована с мантинели и хладилен агрегат.
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ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÍÀ ÌÐÅÆÀ
Ñ ÅËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

SINCE 1985

Разделителната мрежа е идеално решение за преграждане на спортни зали, предназначени за провеждане на различни спортни игри по едно и също
време. Подходяща е както за професионални, така и за
училищни зали. Системата за окачване на мрежата към
тавана дава възможност тя да се прибира вертикално
или хоризонтално. Разполага с две опции за управление с ключ или с дистанционно.

ÏÐÎÔÅÑÈÎÍÀËÍÎ
ÂÎËÅÉÁÎËÍÎ
ÎÁÎÐÓÄÂÀÍÅ SENOH

SINCE 1985

От 1992 г. насам професионалното волейболно оборудване с марка „SENOH“ е единственото одобрено от
Световната волейболна федерация (FIVB). Съдържа волейболни стойки от две части с ф 76.3мм с регулируема
височина, с интегриран механизъм за ръчно управление, приставка за мрежа и лебедка за обтягане. Мрежата
се произвежда в съответствие с изискванията на FIVB –
безвъзлова, дебелина 2.5мм и размер на клетката 10см x
10см. Включва антени, калъфи за антени и протектори за
волейболните стойки. Монтажът се извършва с ботуши
и стоманени ръкави, които завършват на нивото на пода
с поцинкован пръстен и капаче. Към оборудването се
предлага и официално одобреният от FIVB съдийски стол,
изработен от подсилена стомана, с размери H1850 x
L1100 x W970мм. Столът е снабден с протектори.

ÄÐÓÃÈ ÓÑËÓÃÈ
Разчертаване на спортни зали.
Доставка на професионални почистващи машини, пособия и препарати за поддръжка на спортни зали.
Монтаж и демонтаж на различни видове настилки.
Консултантски услуги.
Проектантски услуги.
Цялостно изграждане и поддръжка на външни мултифункционални спортни игрища.
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