Bramka do mini piłki nożnej 3 x 2 m, profil owalny montowana w
tulejach.
Instrukcja montażu
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Zabetonować tuleje na równi z przyszłą nawierzchnią boiska. Minimalny wymiar
fundamentu to 50 x 50 x 60 cm; rozstaw: 300 cm w świetle bramki ( 311 cm rozstaw
osiowy między tulejami)
Montaż bramki zaczynamy od połączenia słupków z poprzeczką za pomocą śrub
imbusowych; Należy wstępnie skręcić te elementy, odpowiednio dopasować, wyrównać,
a następnie dokręcić na stałe.
W momencie gdy warstwa betonu osiągnie swoją wytrzymałość, należy oczyścić tuleje
z pozostałości, a następnie włożyć w nie bramkę. Słupków nie należy wkładać na siłę.
Do zmontowanej bramki przykręcamy do zawiasów pałąki (wsporniki siatki).
Następnie należy zamontować siatkę przy pomocy zaczepów Ω z tworzywa. Mocujemy je
w poprzeczce, słupkach bramki oraz dolnej części pałąków (od wewnętrznej strony
bramki).
Siatka powinna wisieć wewnątrz bramki; na wewnętrznej stronie pałąka (w narożniku.
u góry) znajdują się stalowe, dokręcane haczyki służące do zawieszenia siatki. Zapobiega
to bezpośrednim uderzeniom piłki w elementy konstrukcyjne tylnej części bramki.
Na końcu należy zamontować rurę dolnego naciągu od zewnętrznej strony pałąka.
Przewlekamy ją przez dolne oczka siatki, następnie skręcamy z pałąkami.
Cała tylna część bramki powinna swobodnie spoczywać na podłożu, zarówno pałąki
boczne, jak i tylna poprzeczka.
Montaż należy zakończyć sprawdzeniem i dokręceniem wszystkich połączeń śrubowych.
UWAGI !
• Szpilki mocujące rurę dolnego naciągu siatki mają zastosowanie tylko na podłożu

naturalnym. Przy nawierzchniach syntetycznych (sztuczna trawa, poliuretan) nie
należy ich montować.

Instrukcja użytkowania
• Bramka do mini piłki nożnej przeznaczona jest wyłącznie do gry w tę dyscyplinę.
• Bramkę należy przenosić wyłącznie za elementy konstrukcyjne (słupki i porzeczkę
główną).
• Zabrania się przenoszenia bramki za tylną część (pałąki), wspinania na siatkę, oraz
zawieszania na elementach konstrukcyjnych.
• Każdorazowo przed rozpoczęciem gry należy prawidłowo zamocować bramkę do
podłoża oraz dokonać sprawdzenia mocowań śrubowych poszczególnych jej
części.
• Siatka jest elementem eksploatacyjnym bramki.

