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ELAN INVENTA | Predstavitev

BLAGOVNA ZNAMKA

ELAN

Na mednarodnem trgu smo prisotni 70 let in danes prodajamo svoje izdelke in
storitve v več kot 50 držav sveta.

NAJBOLJ
INOVATIVNA
ZNAMKA LETA
2012 IN 2013

Najbolj poznani smo po proizvodnji visoko kakovostnih smuči, vse bolj pa se
uveljavljamo tudi kot odličen proizvajalec in ponudnik drugih izdelkov in storitev
za šport in prosti čas. Na svetovnih trgih smo prisotni še s potovalnimi jadrnicami in mo-tornimi čolni ter z raznovrstno opremo za športne objekte.

N emalo evropskih in svetovnih prvenstev v
gimnastiki se je že v 60. in 70. letih odvijalo
prav na E lanovih orodjih.

Danes je Elan Inventa ponudnik
opreme za vse tipe zunanjih in notranjih športnih objektov.
Ponudba vključuje:
• svetovanje
• načrtovanje in projektiranje
• izdelavo po evropskih standardih
• montažo
• servis
Osnovno vodilo pri opremljanju šolskih
športnih objektov, velikih aren, otroških
iin večnamenskih igrišč in sodonih
rolkarskih parkov, je varna oprema z
ustreznimi certifikati. Številni proizvodi

so izdelani v skladu z evropskimi predpisi in standardi:
• Mednarodni ISO 9001: 2008 in
ISO 14001: 2004 certifikat kot
dokaz visoke kakovosti poslovanja.
• Tehnično varnostni certifikati
izdelkov, preizkušenih po SIST
EN, izdanih s strani Biotehnične
fakultete v Ljubljani in ZAG.
• Zgotovljen sistem kakovosti
izdelave kovinskih konstrukcij.
• Tehnični partner FIBA na
področju teleskopskih tribun
in košarkarskih konstrukcij.
Stropne in zidne košarkarske

•
•

kontrukcije ustrezajo vsem
standardom FIBA.
Certificiran partner IHF na
področju rokometnih golov.
Teleskopske tribune, pregradne
zavese in košarkarske konstrukcije so preizkušene po
standardih EN in DIN s strani
akreditiranega laboratorija TÜV.
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ELAN INVENTA | Zgodbe o uspehu

TRIBUNE
ELAN
Med velikimi projekti je s 5.500
sedeži dvorana Zlatorog v Celju, v
katero smo vgradili teleskopske in
fiksne tribune, rokometne gole in
zaščitne mreže, vse v skladu z evropskimi standardi, ki jih zahtevajo
dvorane, namenjene tudi največjim
športnim dogodkom. Dvorana je že
gostila Evropsko prvenstvo v rokometu 2004 in Eurobasket 2013.

leIPZ I G NEMČIJA

T rib une E lan so zasnovane, načrtovane in
izdelane tako, da se kar najbolje prilagajajo
arhitekt u ri prostora, v katerega so umeščene .
I zdelane so v sklad u s predpisi in standardi.
So del prireditvenih prostorov (športne dvorane, stadioni,
gledališča, predavalnice, konferenčne dvorane, kinodvorane) s
stopničasto dvigajočim prostorom za gledalce.
So kakovostne, varne, udobne in zagotavljajo primerno vidno
polje glede na prostor.
Tribune so primerne za namestitev različnih modelov in tipov
sedežnih mest. V okviru prostorskih in tehničnih možnosti je
mogoče vpeti stole vodilnih svetovnih proizvajalcev.
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Športna dvorana Boris Trajkovski
v Skopju je s 6.500 sedeži največja
športna dvorana v Makedoniji. Opremili smo jo s teleskopskimi tribunami,
športnim podom, sedeži in drugo
športno opremo.
Za Malmö Areno na Švedskem
smo dobavili teleskopske tribune z
2.500 sedeži. Arena sprejme 12.000
gledalcev na športnih dogodkih in celo
15.000 na koncertih.
Športna dvorana Spaladium v
Splitu je gostila Svetovno prvenstvo
v rokometu 2009. Poleg teleskopskih
tribun smo za to dvorano dobavili
tudi pregradne zavese, leseni športni
pod in drugo opremo. Vsa oprema v
dvorani ustreza zahtevam Mednarodnerokometne zveze (IHF) in Mednarodne košarkarske zveze FIBA.

Oprema arene Stožice s teleskopskimi tribunami je bil eden največjih
projektov tako po zahtevnosti kot obsegu in kratkih rokih. Tu se predstavljamo tudi s številno drugo opremo,
med katero je vsa najpomembnejša
tudi certificirana s strani FIBE. Stožice
so bile tudi osrednje prizorišče Eurobasketa 2013.

Friends Arena na Švedskem je
eden najmodernejših nogometnih
stadionov na svetu, zadošča vsem
standardom za organizacijo največjih
športnih dogodkov. Vgradili smo edinstvene zunanje teleskopske tribune,
izdelane po vseh zahtevanih normativih. Dvajset vrst teleskopskih tribun s
preko 2.000 sedežnimi mesti je bil tudi
za Elan Invento svojevrsten dosežek.

Nemški Leipzig ima od pomladi
2013 najsodobnejše teleskopske
tribune na svetu, poimenovane
TransFlex, ki so plod lastnega razvoja,
zapletenih tehničnih rešitev in izpolnjujejo visoke zahteve nemškega trga po
kakovosti, izvedbi in dizajnu.

OMARNE
PREVOZNE

TELESKOPSKE

DEMONTAŽNE

TIMR A ŠVEDSKA
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Zagotavljajo največje število sedežnih
mest, poleg tega pa prostor, ki ga
zasedajo, lahko koristno uporabimo,
če tribuno zložimo ročno ali s
pomočjo elektro pogona.

TELESKOPSKE TRIBUNE
Uporabna površina prostora se zelo
poveča, ko so tribune zložene.
AR EN A ST OŽIC E L J U B L J AN A

Možnost različne postavitve oz. pritrditve: ob steno, pod
balkon, samostoječe.
Izdelane so v skladu z predpisi in standardi:
• Standardom EN 13200, ki določa lastnosti tribune na
trajnih ali začasnih prireditvenih prizoriščih, vključno
s športnimi stadioni, športnimi dvoranami ter drugimi
notranjimi in zunanjimi prostori.
• Standardom ISO 3834, ki zagotavlja kontrolirano izdelavo kovinske konstrukcije.
• Standardo ISO 14001, ki določa zahteve upravljanja in
ravnanja z okoljem.
• Standard ISO 9001 zagotavlja sistem kakovosti pri projektivi, proizvodnji, dobavi in montaži športne opreme.

ARENA
•
•

•

Je lahko prilagojena objektu ter željam investitorja.
Možna je izvedba kotnih tribun, tribun s prehodi, s
stojišči, novinarskimi mizicami, delnim odpiranjem ali
zapiranjem, perforacijo lukenj za prezračevanje.
Izdelek prilagodimo željam investitorja, projektanta, z
velikim izborom dodatne opreme.

HOČ E

P L ANINA P RI SEVNICI

BASIC

PRO

•
•

•

•
•

Najenostavnejša izvedba teleskopske tribune.
Dolžina bloka je 5 ali 6 m, s korakom globine 75 ali 80
cm in višine 38 cm.
Sedežna mesta so vpeta na prednji rob vrste.
Možnosti različne postavitve: ob steno, pod balkon.

•

•
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Je nadgradnja klasične teleskopske tribune, z več dodatne opreme in poljubno izvedbo glede na prostor.
Možnost različne dodatne opreme: elektro pogon,
čelne in hrbtne ograje, različne izvedbe stranskih mask
ter velik izbor sedežnih mest.
Možnost različne postavitve: ob steno, pod balkon,
prostostoječe (prevozni bloki).

Teleskopske tribune, poimenovane
TransFlex, so plod lastnega razvoja,
zapletenih tehničnih rešitev
in izpolnjujejo visoke zahteve
nemškega trga po kAKOVOSTI, izvedbi in
dizajnu.

L EI P ZIG NE M ČIJA

TEATRO

TRANSFLEX

•

•

•
•

•

Primerna je za gledališča, konferenčne dvorane, kinodvorane, predavalnice, pri katerih je možen večji korak
tribune od 75 do 95 cm zaradi večjega udobja.
Stiki pohodnih plošč s podporami so obloženi z gumo
za zmanjšanje hrupa.
Možna je izvedba kotnih tribun, v konkavni obliki, perforacija lukenj za prezračevanje, podesta v oblogi PVC
ali tepihu in možnost osvetlitve stopnišča.
Širok izbor palete oblazinjenih sedežnih mest z nasloni
za roke ali mizicami in različne možnosti ograj.

•
•
•
•

Samostoječe teleskopske tribune ni potrebno pritrditi
ob steno ali tla.
Poleg enostavnega skladiščenja so tribune prevozne z
ene lokacije na drugo.
Mogoče je celoten blok tribune razdeliti in tvoriti dve
ločeni tribuni.
S hrbtne strani imajo tribune notranje teleskopsko
stopnišče.
Možnost notranjih tribun s teleskopskih stopniščem.

WAL D O RF S KA ŠOLA LJUB LJANA
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Mini tribune zagotavljajo sedežna
mesta do treh vrst. Možni sta izvedbi ob
steni ali prevozna tribuna z inovativnim
sistemom za shranjevanje.

OMARNA IN PREVOZNA
TRIBUNA
OMARNA
•

•
•

•
•
•

VOJ N IK

Zasnovana, načrtovana in izdelana kot idealna rešitev
za gledalce v manjših dvoranah, kjer ni prostora za
postavitev večjih teleskopskih tribun.
Moduli, dolžine 2 m, se namestijo v nizu in vsak
omogoča sedenje najmanj 12 osebam.
Ko je tribuna zaprta, je njena površina popolnoma
gladka, brez ostrih robov, kar prispeva k varnosti v
športnem objektu.
Zaprta tribuna hkrati predstavlja akustično površino aIi
mehko oblogo.
Z lepljenjem mehke zaščite, zaprte tribune predstavljajo
akustično površino ali mehko oblogo.
Rokovanje je izjemno preprosto.

PREVOZNA
•
•

•
•

•

S L OV E NSKA B ISTR ICA
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Prostostoječa kovinska konstrukcija z vgrajenimi kolesi
za prevoz in inovativnim sistemom za shranjevanje.
Namenjena za postavitev v pokritih prostorih (npr. v
šolskih telovadnicah, učilnicah, večnamenskih prostorih).
Sestavljena iz 5 različnih modulov na kolesih, skupne
dolžine 8,5 m.
Načrtovana, zasnovana in izdelana tako, da je
upravljanje enostavno, skladiščenje pa zavzema malo
prostora.
Garnituro prevoznih tribun sestavlja pet dimenzijsko
različnih tribun, pri katerih štirje sedežni in en stopniščni
blok zagotavljajo 50 sedežnih mest.

Demontažna tribuna je prostostoječa
kovinska konstrukcija, ki jo je zaradi
preprostih spojev možno postaviti ali
razstaviti v zelo kratkem času.

DEMONTAŽNA
TRIBUNA
•

•
•

•
•
•

•

BO NIF IKA KO PER

S P V V E SL ANJU B LED

Namenjena za opremo zunanjih površin ali igrišč in tudi
za postavitev v pokritih športnih objektih, prireditvenih
prostorih, gledališčih.
Zagotavlja povečanje prostih sedežev glede na potrebe.
Tribuna je narejena v skladu z zahtevami standarda
SIST EN 13200-1,2,6, standarda EN 191-1-1 Eurocode 1, standarda EN 1991-1-4 Eurocode 1.
V celoti je antikorozijsko zaščitena, zato je primerna za
zunanjo in notranjo uporabo.
Inovativni sistem omogoča hitro in enostavno montažo
in demontažo.
Sedežna mesta so ergonomično oblikovana z ali brez
naslona, zaščiteno proti žarkom UV in testirano po EN
12727:01.
Zaščiteno proti žarkom UV in preizkušeno na ZAG
Ljubljana.

L ESCE
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modelov in tipov
sedežnih mest.

V okviru tehničnih
možnosti je mogoče
vpeti tudi stole
vodilnih svetovnih
proizvajalcev.
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SISTEMI
SEDEŽNIH MEST

za namestitev različnih

TRIBUNE

Tribune so primerne

Vsa sedežna
mesta so izdelana
v skladu z visokimi
standardi.
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P rostor razdelijo na dva ali več samostojnih
delov ter tako kar najbolj pove čajo
izkoriščenost PR OST OR A.

Vse zavese Elan so zasnovane in izdelane v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi in standardi:
•
•
•
•

S standardom DIN 18032/4 o dvoplastnih zavesah v športnih dvoranah.
S standardom ISO 3834, ki zagotavlja nadzor in skladnost postopka izdelave nosilne konstrukcije
pregradnih zaves.
S standardom DIN 7892, ki predpisuje uporabo dodatne mehanske ali električne zavore oziroma
kombinacijo obeh zavor.
Neraztrgljiva in samougasljiva poliesterska tkanina je izdelana v skladu s standardom DIN 4102/B1.

12 | Magazine First Edition
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PREGRADNE ZAVESE

E LA N je izdelal in
namestil že preko 900
delilnih naprav po vsej
E vropi .
I zdelane SO iz
kakovostnih in
kontroliranih
vgrajenih materialov,
njihova u poraba in
u pravljanje z njimi pa
sta preprosta in varna.

KIDR IČ EVO SLOVENIJA
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Pregradne zavese ELAN spadajo med vgrajeno opremo in so namenjene namestitvi
v pokrite objekte. Primerne so za uporabo v športnih dvoranah, večnamenskih
dvoranah, industrijskih poslopjih, bazenih.

DVIŽNE PREGRADNE ZAVESE
NA ELEKTRO POGON
enoplastna | dvoplastna | kombinirana | mrežna

ENOPLASTNA
•
•
•

•

Namenjena je hitri in enostavni delitvi prostora na več
enot.
Omogoča optično delitev prostora.
Predvidena je predvsem za pregrajevanje industrijskih
objektov, vendar se lahko uporablja tudi v športnih
objektih.
Izdelana iz enoplastne neraztrgljive in samougasljive
poliesterske tkanine.

DVOPLASTNA
•
•
•
•

Namenjena je hitri in enostavni delitvi prostora na več enot.
Zagotavlja optično in akustično delitev prostora.
Izvedba pregradne zavese se prilagodi specifičnim lastnostim prostora z namenom, da je kar najbolj usklajena z ostalo
opremo.
Izdelana je iz dvoplastne neraztrgljive in samougasljive poliesterske tkanine ter ostalih kakovostnih materialov, ki
omogočajo varno in brezskrbno uporabo skozi celo življenjsko dobo.

FA KULTE TA ZA ŠPOR T LJUBLJANA
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KOMBINIRANA
•

•
•

Z zastorom v spodnjem delu omogoča optično
delitev prostora, medtem ko mreža v zgornjem delu
preprečuje prehajanje žog.
Ne moti osvetljevanja, ozvočenja, požarnega nadzora,
ogrevanja in zračenja dvorane.
Spodnji del zavese je izdelan do višine 2,6 m iz
dvoplastne neraztrgljive in samougasljive poliesterske
tkanine, ki ščiti dvižne dele naprave pred nezaželenimi
posegi, pred udarci žog in naleti športnikov z obeh
strani pregrade.

H O ČE

ROLO ZAVESA
•
•
•

Zapora zgornjega nivoja tribun v arenah in športnih
dvoranah.
Scenska pregrada v arenah.
Možna namestitev in uporaba kot pregradna zavesa v
športnih dvoranah.

DV O RA NA L ekhwiya DOHA - KATAR

ZAVESA ZA PREKRITJE
ZGORNJEGA RINGA
•
•

Zavesa omogoča učinkovito prekritje zgornjega ringa
tribun, ko niso v uporabi.
Izvedba se prilagodi specifičnim prostorskim in
tehničnim zmožnostim zgornjega ringa zaradi zagotavljanja optičnega in akustičnega prekritja.

AR EN A ST OŽIC E LJUBLJANA
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MREŽNA PREGRADNA ZAVESA
•
•
•
•

Predvsem namenjena kot zaščitna mreža pred gledalci (za golom, vzdolž igrišča) in tudi hitri in enostavni delitvi prostora na več enot.
Preprečuje prehajanje žog in omogoča tudi optično delitev prostora.
Celotna površina je izvedena v mreži.
Pobiralna cev v spodnjem delu zavese je mehko zaščitena.

K IDR IČ EVO

PROSTOVISEČE PREGRADNE ZAVESE
izvlečna | prostoviseča mrežna | paravanska

IZVLEČNA ZAVESA
•

•

•

•
•
•

Izvlečno zaveso se priporoča v dvoranah,
kjer je izvedba elektro dvižne zavese nesmotrna.
Zaveso višine 2,5 m in z obteženim spodnjim robom raztegnemo, s pomočjo
ročnega vitla, po žični vrvi preko dvorane.
Ob neuporabi je shranjena ob steni, lahko
pa tudi skrita v omari ali shranjena na
vozičku.
Nudi fizično in vizualno delitev.
Primernejša je za manjše dvorane.
Zavesa je obešena na žični pletenici in jo s
pomočjo vozička napnemo preko dvorane
(lahko sta tudi na obeh straneh vozička).

FAK U LT ETA ZA ŠPOR T LJUBLJANA
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PROSTOVISEČA
MREŽNA ZAVESA
•
•

•

•

•

Namenjena je zaščiti zidu ali zaščiti
gledalcev pred udarci žog.
Mreža je s posebnim drsnim mehanizmom obešena na žični vrvenici in se
enostavno zlaga ob steno.
Žična vrvenica je pritrjena na nosilno
konstrukcijo, ki se prilagodi meram
objekta.
Večinoma se taka zavesa uporablja
kot mreža izza golov, lahko pa tudi kot
pregradna zavesa prostora.
Mrežna zavesa je narejena iz najlonske
vrvice.

PARAVANSKA STENA
•
•
•

Paravanska stena je namenjena pregradi prostora.
Možnost postavitve je poljubna tako v prostoru kot po obliki.
Stena je sestavljena iz dveh segmentov, ki združena lahko tvorita različne oblike postavitve - od ravne linije do postavitve »cik-cak«.
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SP v rokometu za ženske,
Brazilija 2011
Prvič v zgodovini smo opremili
dvorane za svetovno prvenstvo na
nekem drugem kontinentu.
16 vrhunskih, s strani IHF certificiranih rokometnih golov, je bilo
predstavljenih svetovni javnosti v času
Svetovnega prvenstva v rokometu za
ženske, decembra 2011 v Braziliji.

SP v rokometu za moške,
Španija 2013

Elan Inventa

Dobro leto kasneje smo posebno
izvedbo rokometnih golov izdelali za
moško svetovno prvenstvo v Španiji.
Izdelek je bil za to priložnost v značilni
španski rumeno-rdeči barvni kombinaciji.

ŠTIRIKRAT zapored
na rokometnem

SP v rokometu za ŽENSke,
SRBIJA 2013

svetovnem
prvenstvu
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V decembru 2013 so dekleta prav
tako imela čast preizkusiti naše rokometne gole na SP v Srbiji.

ŠPORTNE IGRE

E LA NO VA O prema za
športne igre , kot so
košarka , odbojka,
rokomet, nogomet in
badminton ,
je namenjena tako za
šolsko kot za
tekmovalno uporabo .

SP v rokometu za MOŠKE,
KATAR 2015

Dvorane Bonifika v
Kopru, Zlatorog v Celju,
dvorana Podmežakla
na Jesenicah in Arena

V Katarju bo leta 2015 prav tako
svetovno prvenstvo v rokometu. Za
ta namen so v Dohi zgradili tri nove
dvorane.
Elan Inventa je v celoti opremila
dvorano Lekhwiya, v ostali dve dvorani
Lusail in Al Sadd pa smo dobavili opremo za glavne in ogrevalne dvorane.

EUROBASKET 2013,
SLOVENIJA
Tudi za EuroBasket 2013 je bila
prenova in oprema dvoran v rokah
Elan Invente. Dvorane Bonifika v
Kopru, Zlatorog v Celju, dvorana
Podmežakla na Jesenicah in Arena
Stožice so gostile 24 najboljših evropskih reprezentanc, ki so se septembra
2013 borile za prestižni naslov evropskega prvaka.

Stožice so gostile 24
najboljših evropskih
reprezentanc V KOŠARKI

Najboljši rokometaši bodo tako že
četrtič v petih letih posušali čimvečkrat
zatresti mrežo Elanovih rokometnih
golov.

Prvenstvo je bilo velik uspeh za
Slovenijo in posredno tudi za Elan
Invento.
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KOŠARKA
Oprema za košarko je zasnovana in izdelana v skladu z veljavnimi varnostnimi
predpisi in standardi:
•
•
•
•

Standard SIST EN 1270, ki določa funkcionalne in varnostne zahteve
opreme za košarko.
Standard ISO 3834, ki zagotavlja kontrolirano izdelavo konstrukcije košev
ter skladnost postopka.
Standardm DIN 7892, ki predpisuje uporabo dodatne mehanske ali
električne zavore oz. kombinacijo obeh.
V skladu s pravili FIBA (Svetovna košarkarska organizacija).

DVORANSKE KONSTRUKCIJE
•
•
•
•
•
•
•
•

TALNI PREMIČNI KOŠI
stropni dvižni koš
stenski dvižni koš
stenski odmični koš
stenski FIKSni koš
BALKONSKI DVIŽNI koš
MINI KOŠ Z REGULACIJO
MINI KOŠ ZA LETVENIK
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AR EN A ST OŽIC E
LJUBLJANA

DVORANSKE
KOŠARKARSKE KONSTRUKCIJE

TALNI PREMIČNI KOŠ
EASYPLAY OFFICIAL
•
•
•
•
•

Projekcija koša 325 cm.
Plošča sekurit z mehko zaščito spodnjega dela table.
Enostaven mehanizem za pritrjevanje, odstranjevanje ter premikanje koša.
Igralna višina obroča 305 in 260 cm.
Certifikat FIBA LEVEL 1.
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DVORANSKE
KOŠARKARSKE KONSTRUKCIJE

TALNI PREMIČNI KOŠ
Hydroplay ACE elektro
•
•
•
•
•
•
•

Projekcija 325 cm.
Prevozna konstrukcija, elektro upravljanje.
Enostaven mehanizem za pritrjevanje,
odstranjevanje ter premikanje koša.
Višina obroča od 305 do 260 cm.
V kompletu s tablo, obročem in mrežico.
Mehka zaščita stojala in table.
Certifikat FIBA LEVEL 1.

TALNI PREMIČNI KOŠ
Hydroplay Official elektro / ROČNO
•
•
•
•
•
•
•

Projekcija 325 cm.
Elektro ali ročno upravljanje.
Enostaven mehanizem za pritrjevanje, odstranjevanje
ter premikanje koša.
Višina obroča od 305 do 260 cm.
V kompletu s tablo, obročem in mrežico.
Mehka zaščita stojala in table.
Certifikat FIBA LEVEL 1.

TALNI PREMIČNI KOŠ
EASYPLAY Training
•
•
•
•
•
•
•
22 | Magazine First Edition
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Projekcija 225 cm.
Protiutež, ročno upravljanje.
Enostaven mehanizem za pritrjevanje, odstranjevanje ter premikanje koša.
Višina obroča od 305 do 260 cm.
V kompletu s tablo, obročem in mrežico.
Mehka zaščita stojala in table.
Certifikat FIBA LEVEL 3.

TALNI PREMIČNI KOŠ
Hydroplay Club elektro / ROČNO
•
•
•
•
•
•
•

Projekcija 225 cm.
Elektro ali ročno upravljanje.
Enostaven mehanizem za pritrjevanje, odstranjevanje ter
premikanje koša.
Višina obroča od 305 do 260 cm.
V kompletu s tablo, obročem in mrežico.
Mehka zaščita stojala in table.
Certifikat FIBA LEVEL 3.

TALNI PREMIČNI KOŠ
EASYPLAY Club ročno
•
•
•
•
•
•

Projekcija 225 cm.
Ročno upravljanje s pomočjo vzmeti.
Enostaven mehanizem za pritrjevanje, odstranjevanje ter premikanje koša.
Višina obroča od 305 do 260 cm.
V kompletu s tablo, obročem in mrežico.
Mehka zaščita stojala in table.

Osnovne barve mehke zaščite
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DVORANSKE
KOŠARKARSKE KONSTRUKCIJE

stropni dvižni koš
•
•
•
•

Dimenzije in pritrditve konstrukcije prilagojene objektu.
Plošča sekurit 180 x 105 cm v okvirju, spodnji rob z
mehko zaščito.
Možnost regulacije višine table: 260 ali 305 cm.
Pogon izveden s pomočjo elektromotorja, z vgrajenimi
varnostnimi stikali.

stenski dvižni koš
•
•
•
•

stenski odmični koš
Električni / ROČNI

•
•
•
•

Omogoča horizontalno zapiranje k zidu v levo ali desno
stran.
Plošča sekurit 180 x 105 cm v okvirju, spodnji rob z
mehko zaščito.
Možnost regulacije višine table: 260 ali 305 cm.
Odmik konstrukcije se upravlja s pomočjo elektro motorja ali ročno s pomočjo mehanizma.
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Plošča sekurit 180 x 105 cm v okvirju, spodnji rob z
mehko zaščito.
Možnost regulacije višine table: 260 ali 305 cm.
Pogon izveden s pomočjo elektro motorja.
Dodatno mehansko varnost konstrukcije zagotavljajo
mehanske zavore tako kot pri stropnih dvižnih konstrukcijah.

stenski FIKSni koš
•
•
•

Namenjen za fiksno pritrditev na steno.
Plošča sekurit 180 x 105 cm v okvirju, spodnji rob z
mehko zaščito.
Možnost regulacije višine table: 260 ali 305 cm.

BALKONSKI DVIŽNI koš
•
•
•

Omogoča pritrditev konstrukcije na balkon ali na balkonsko ograjo.
Plošča sekurit 180 x 105 cm v okvirju, spodnji rob z
mehko zaščito.
Možnost regulacije višine table: 260 ali 305 cm.

MINI KOŠ
Z REGULACIJO
•
•

Omogoča regualcijo višine obroča od 220 do 305 cm
(7 pozicij višine obroča).
Sekurit ali poliesterske plošče dimenzije 120 x 90 cm.

MINI KOŠ ZA LETVENIK
•

Primeren za predšolsko vzgojo in športno vzgojo prve
triade.
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ZUNANJE
KOŠARKARSKE KONSTRUKCIJE
•
•
•

TALNI PREMIČNI KOŠI
VGRADNI KOŠI
PROSTOSTOJEČI košI

TALNI PREMIČNI KOŠ
Hydroplay Club
3 NA 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekcija 225 cm.
Možna dodatna zaščita proti dežju.
Pocinkana konstrukcija z dodatno zaščito proti
vandalizmu.
Ročno upravljanje.
Enostaven mehanizem za pritrjevanje, odstranjevanje ter premikanje koša.
Višina obroča od 305 do 260 cm.
V kompletu s tablo, obročem in mrežico.
Mehka zaščita stojala in table.
Prostor za merjenje časa napada je zaščiten s
polikarbonatnim steklom.
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TALNI PREMIČNI KOŠ
EASYPLAY College
•
•
•
•
•

Projekcija 125 cm.
Pocinkana konstrukcija.
Pri igri se koš obteži z balastom.
Ročno upravljanje.
V kompletu s tablo, fiksnim obročem in mrežico.

TALNI PREMIČNI KOŠ
Streetball
•
•
•
•
•

Lakirana konstrukcija.
Pri igri se koš obteži z balastom.
Ročno upravljanje.
V kompletu s tablo, fiksnim obročem in mrežico.
Mehka zaščita stojala.
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ZUNANJE
KOŠARKARSKE KONSTRUKCIJE

VGRADNI koš
•

•

Vroče cinkano stojalo z oporama in nosilcem plošče omogoča enostavno montažo
plošče in obroča.
Kovinska stojala:
• 165 cm z standardom EN 1270 (razred C),
• 225 cm EN 1270 (razred B),
• 325 cm EN 1270 (razred A) - možna
poliestrska tabla ali akrilno steklo v
okvirju z mehko zaščito.

VGRADNI koš
ZA DOMAČO UPORABO
•
•
•
•
•

Kakovostno kovinsko košarkarsko stojalo.
Stabilno, namenjeno fiksni vgradnji na prostem.
Za montažo je potrebno pripraviti gradbeni
temelj.
Tabla iz polikarbonata, dimenzij 120 x 90 cm.
Omogoča nastavljanje višine do 305 cm.
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PROSTOSTOJEČI koš
TRIGLAV
•
•
•
•
•
•

Možno brezstopenjsko prilagajanje višine obroča z lahkim stojalom.
Ovalna tabla dimenzije 120 x 90 cm.
Možen podstavek s kolesi.
Stojalo na podstavku s koleščki.
Polnjenje z mivko ali vodo.
Možnost nastavitve višine.

KOŠARKARSKE TABLE
plošča sekurit v
okvirju
•
•

•
•

Izdelana iz kaljenega stekla debeline 10 mm s kovinskim okvirjem.
Regulator višine omogoča enostaven pomik (elektro ali
ročen) plošče z obročem na višino med 260 cm in 305
cm.
Za notranjo uporabo.
Dimenzija 180 x 105 cm.

plošča AKRIL v okvirju
•
•
•

Iz akrilnega stekla z aluminijastim okvirjem.
Za zunanjo uporabo.
Dimenzija 180 x 105 cm.

PLOŠČA POLIESTER
•
•
•

Iz armiranega poliestra in z nosilnim vložkom po celi
površini.
Za zunanjo uporabo.
Dimenzija 180 x 105 cm.

PREGIBNI IN NEPREGIBNI

OBROČI
•
•

Kovinski obroči skladni z EN 1270.
Vrste obročov:
• pregibni obroči,
• obroč FLEX,
• obroč KRPAN - za zunanje igralne površine,
• navaden obroč.

MREŽICE
•
•

Za notranjo in zunanjo uporabo.
Iz različnih materialov.

ŽOGE
•
•
•

Primerne za šolsko športno vzgojo
Za notranjo in zunanjo uporabo.
Iz različnih materialov (guma, usnje), različnih velikosti.
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S V E TO VNO PR VENST VO 2 0 1 3 ŠPANIJA

ROKOMET
•
•
•
•
•

Oprema je lahko vgrajena ali premična.
Primerna je za šolsko športno vzgojo, rekreativni nivo in tudi za tekmovanja na najvišjih nivojih.
Izdelana je z veljavnimi varnostnimi predpisi in standardi:
Standard SIST EN 749, ki določa zahteve in preskusne varnostne metode rokometnih golov.
Certificirana po pravilih IHF (Mednarodna rokometna zveza).

S V E TO VNO PR VENST VO 2 0 1 3 SRBIJA
30 | Magazine First Edition
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ROKOMETNI GOLI
IHF ROKOMETNI GOL
•
•
•
•
•
•

Certificiran gol s strani IHF.
Posebne izvedbe barvnih kombinacij.
Varno in kvalitetno vpenjanje mreže.
Čvrsta kovinska konstrukcija.
Pritrditev gola s sidri - enostavno pritrjevanje in odstranjevanje.
Enostavno zlaganje skupaj z mrežo.
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ROKOMETNI GOLI
ŠOLSKI ROKOMETNI GOL
•
•
•
•
•
•

Namenjen šolski športni vzgoji.
Za notranjo in zunanjo uporabo.
Pritrditev gola s sidri - enostavno pritrjevanje in odstranjevanje.
Možnost zlaganja.
Možnost prilagoditve globine gola.
Aluminijasta konstrukcija.

STENSKI GOL
ELEKTRO DVIŽNI GOL
•
•
•

Namenjen manjšim večnamenskim dvoranam.
Ne zahteva dodatnega prostora za shranjevanje.
Pogon izveden s pomočjo elektromotorja in
dodano protipadno zavoro.

VGRAJENI FIKSNI GOL
•

Izvedba prilagojena prostoru in željam
naročnika.
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STENSKI ODMIČNI
GOL
•

•
•

Za ta gol potrebujemo spredaj le dve talni
sidri in le enega za ob steno, ko je gol
primaknjen k steni.
Pri neuporabi se gol preko vrtišč zapre k
steni.
Možna je zaščita gola v zloženem položaju.

VOZIČEK ZA
PREVOZ
ROKOMETNIH
GOLOV
•

Namenjen je prevozu zloženih
rokometnih golov.

ROKOMETNE MREŽE
•
•

Različnih materialov in velikosti s kakovostnim sistemom vpenjanja mreže.
Primerne za notranjo in zunanjo uporabo.

ROKOMETNE ŽOGE
•
•
•

Primerne za šolsko športno vzgojo.
Za notranjo in zunanjo uporabo.
Različnih materialov ter velikosti.
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DVORANSKA ODBOJKA
Premična ali vgradna odbojkarska oprema je izdelana v skladu s standardom SIST EN 1271, ki določa funkcionalne,
varnostne in preskusne metode opreme in je v skladu s pravili FIVB (Med-narodna odbojkarska zveza).

STOJALA
ZA ODBOJKO

Vgradno vtično stojalo
•
•
•
•
•
•

Omogoča nastavitve mreže na različne višine.
Aluminijasto stojalo dimenzije fi 100 mm.
Omogoča enostavno napenjanje mreže.
Zahteva pripravljen temej za vgradnjo.
Mehka zaščita stebrov, izdelana iz poliuretanske pene.
Namenjeno za najvišji nivo tekmovanj.
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PREVOZNO
ALUMINIJASTO STOJALO
•
•
•
•

Ne zahteva pripravljenega temelja.
Prevozno podnožje stojal ALU, sidri in pokrovčki za
pritrditev v tla.
Mehka zaščita stebrov, izdelana iz poliuretanske
pene.
Primerno za šolsko športno vzgojo in rekreativni nivo.

STENSKO STOJALO
•
•
•
•
•

Aluminijasto stojalo z napenjalnim mehanizmom.
Pritrditev preko stenske konzole.
Ne potrebuje pripravljenega gradbenega temelja.
Opcija mehke zaščite stebrov.
Primerno za manjše dvorane oziroma prostore, kjer ni
mogoče izvesti gradbenega temelja za vtično stojalo.

First Edition Magazine | 35

Elan Inventa Zgodba

o športu | 34

DVORANSKA ODBOJKA
SODNIŠKO STOJALO
Z MEHKO ZAŠČITO
•

Prevozno stojalo za sodnike z regulacijo višine
stojišča in mehko zaščito.

VOZIČEK ZA STOJALA

ODBOJKARSKE MREŽE
•
•

ODBOJKARSKE ŽOGE
•
•

Primerne za šolsko športno vzgojo, za notranjo
in zunanjo uporabo.
Iz različnih materialov.
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Primerne za dvoransko in zunanjo odbojko.
Tekmovalne mreže z antenami, šolske mreže, mreže za
odbojko na mivki ali na asfaltu.

ODBOJKA NA MIVKI
ALI NA ASFALTNI POVRŠINI
•
•
•
•
•
•
•

Možnost uporabe ALU stebrov fi 100 mm z ustreznimi napenjalnimi mehanizmi.
Možnost postavitve z vtičnimi pušami (pogoj gradbeni temelj).
Možnost postavitve s križno pušo (ni potreben grabeni temelj) in nasutjem mivke v ustrezni višini (primerno za urbana
naselja, kjer se postavi začasno igrišče z nasutjem mivke).
Namestitev tekomovalnih ali šolskih mrež.
Mehka zaščita stebrov.
Črte za označitev igrišča na mivki ali zaris na asfaltni povšrini.
Rob igrišča je lahko obložen z gumi ploščami.
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NOGOMET
Oprema je primerna za šolsko športno vzgojo in rekreativni nivo.

NOGOMETNI GOLI
•
•
•

Aluminijast gol v velikostih po standardih FIFA (svetovna nogometna organizacija).
Dimenziji 732 x 244 cm ali 500 x 200 cm.
Obe dimenziji možni v vtični ali prenosni izvedbi.
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NOTRANJI FUTSAL GOL
•
•
•

Možne so različne barvne kombinacije.
Čvrsta kovinska konstrukcija.
Enostavno zlaganje.

MINI GOL
•
•
•

Velikost 120 cm x 90 cm.
Kovinska konstrukcija z antikorozivno obdelano površino.
Mrežica z velikostjo okna 45 mm x 45 mm, bele barve.

MREŽE
•
•

Primerne za zunanjo uporabo kot tudi za notranjo.
Dimenzije prilagojene izvedbi gola.

ŽOGE
•
•

Primerne za šolsko športno vzgojo, za notranjo in zunanjo uporabo.
Iz različnih materialov.
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BADMINTON
Oprema za badminton je namenjena notranji in zunanji uporabi v skladu z SIST EN 1509, ki določa
funkcionalne, varnostne in preskusne metode opreme.
Na voljo tudi loparji in žogice.

PREVOZNO STOJALO
•
•

Prevozno stojalo - kovinsko stojalo z lastno
obtežitvijo.
Možna je hitra postavitev mreže.
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VTIČNO ZUNANJE
STOJALO
•
•

Pripravljen mora biti betonski temelj.
Možna je hitra postavitev mreže.

HOKEJ
Oprema je namenjena notranji uporabi. Dvoranski hokej postaja ena najbolj priljubljenih iger pri šolski športni vzgoji.

MINI GOL
•
•
•

Velikost 120 cm x 90 cm.
Kovinska konstrukcija z antikorozivno obdelano
površino.
Mrežica z velikostjo okna 45 mm x 45 mm,
bele barve.

HOKEJSKE PALICE
IN ŽOGICE
•

Žogice in hokejske palice so primerne za
šolsko športno vzgojo, za notranjo uporabo.
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NAMIZNI TENIS
MIZE ZA NAMIZNI TENIS
•
•
•
•
•

Modeli namiznoteniških miz se razlikujejo po debelini igralne plošče in izvedbe podnožja ter dodatni opremi.
Mize so primerne za postavitev v pokritih prostorih ali tudi na prostem.
Površina je matirana iz antirefleksne prevleke, ki tudi pri igri na prostem ne odbija dnevne svetlobe in je v skladu z
Mednarodno namiznoteniško organizacijo (ITTF).
Mize so prevozne, stojala z mrežo pa so fiksno vgrajena v kompletu.
Možno je naročilo pregradnih sten za preprečevanje uhajanja žogic.
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LOPARJI, STOJALA, ŽOGICE
•

Loparji so iz materialov, ki so primerni za notranjo in
zunanjo uporabo.
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OSTALA OPREMA ZA
ŠPORTNE IGRE
Univerzalno
stojalo

stojalo
ZA SKOK V VIŠINO

•

•
•

•

Primerno za vse igre, pri katerih se uporablja
mreža (badminton, odbojka in tenis).
Možna je uporaba tudi za skok v višino.
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Stojalo ima v kompletu nosilec letvice in vgrajen višinomer.
S fiberglas letvico ali vrvico.

First Edition Magazine | 45

Elan Inventa Zgodba

o športu | 44

Vsa oprema je
izdelana v skladu
z VELJAVNIMI
evropskimi
standardi.
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PLEZALA

DVORANSKA OPREMA

V grajena DVORANS K A oprema letveniki, STROPNA plezala,
plezalne stene ter LESTVE je namenjena razgibavanjU,
izvajanjU didakti čnega programa
in razli čnI H vaj za preizk ušanje
zmogljivosti ter uvajanjU
v osnove športnega plezanja.

OPREMA ni primernA
za vgradnjo
na prostem.
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LETVENIKI
Letveniki so namenjeni za vgradnjo v športne dvorane, fitnese in domove. Uporabljajo se za ogrevanje pred vadbo, za
izvajanje raznih gimnastičnih vaj, iger …

FIKSNI LETVENIK
•
•
•

Sestavljen iz ovalnih prečk iz trdega lesa.
Stranice so iz kakovostnega lepljenega lesa.
Dimenzije: višina 260 cm, širina 90 cm.
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LETVENIKI
IZMAKNJENI LETVENIK
(WOODPECKER)
•
•
•

Zgornje tri prečke so izmaknjene za lažjo izvedbo vese.
Uporaba do 100 kg.
Dimenzije: višina 230, širina 68 cm.

LETVENIK (COLIBRI)
•
•
•

Stranice letvenika so izdelane iz prvovrstnega smrekovega lesa, 9 prečk pa iz belega
gabra.
Namenjen je predvsem otrokom mlajših starostnih obdobij in domači uporabi.
Dimenzija: višina 230, širina 68 cm.

konzolni drog
letvenika
•
•

Služi kot hitra priprava prečnega podaljška
prečke letvenika.
Uporablja se predvsem za izvajanje zgibov,
vese.
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ODMIČNI LETVENIK
•
•
•
•

Pritrdi se na steno, samostojno ali preko konzole.
Možna sta dva uporabna položaja letvenika: zaprt na steno in odprt v prostor (potreben gradbeni temelj v tleh).
Dimenzija: višina 260, širina 180 cm.
Možne so različne kombinacije.

LETVENIK ODER
OB STENI
•
•

Letvenik je možno uporabiti kot navadni letvenik.
V odprtem položaju je uporaben kot oder.
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LESTVE
ENOJNA LESTEV
•
•

Lestev je izdelana iz lesa, vodila pa so iz jeklenih
profilov, ki so pritrjena na steno.
Lestev je možno nagibati v 4 različne položaje.

DVOjna
kvadratna
lestev
•

•

Vzporedna postavitev 2 enojnih
lestev, ki tako tvorijo skupaj 18
kvadratov.
Dimenzija: višina 500 cm, širina
116 cm.
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MORNARSKA LESTEV
•
•
•

Vrv mornarske lestve je izdelana iz konoplje.
Prečke so iz trdega lesa.
Dimenzija: višina 500 cm, širina 28,5 cm.
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STENSKA PLEZALA
PLEZALNI DROG
•
•
•

Namenjen osnovnemu plezanju v višino.
Dimenzije: višina 500 cm, premer droga 4,2 cm.
Možna izvedba elektro dvižnih drogov.

PLEZALNA VRV
•
•
•

Namenjena zahtevnejšemu plezanju v višino.
Iz konoplje, zaključek vrvi iz naravnega usnja.
Dimenzije: višina 460 cm, premer 3,2 cm.

KONZOLA PLEZAL
•
•

•

Možne različne kombinacije plezal: dvo-, tri- ali petpolne
konzole za vse vrste plezal: drog, vrv, lestev.
Plezalo se s koleščkom premika po vodilu, kar
omogoča shranjevanja plezala ob steni, možno je tudi
shranjevanje plezal med letveniki.
Možna je tudi izvedba stropne elektro dvižne konzole.
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STROPNA PLEZALA
UNIVERZALNO PLEZALO
•
•
•
•

Stropna eIektro dvižna konzola (spuščena v uporabi na
višini 5,5 m, dvignjena na višini 7 m.)
KonzoIa ima 5 obesnih mest, kar omogoča namestitev
opreme.
Oprema: tri pIezaIne vrvi, dve mornarski Iestvi In dvojni
krogi.
GIavna prednost v primerjavi s klasičnimi konzolami so
večji varnostni odmiki od stene.

DVIŽNA PLEZALNA MREŽA
•
•

Enostavno dvigovanje / spuščanje mreže z elektro
motorjem.
Prednost je hitra priprava mreže ter možnost shranjevanja pod strop.
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PLEZALNE STENE
•
•
•
•

Izvedba prilagojena željam naročnika in dimenzijam objekta.
Kovinska ali lesena podkonstrukcija.
Plezalne plošče: lakirana vezana plošča, peskana vezana plošča ali poliesterska plošča.
20 - 30 pritrdilnih mest za oprimke na m².
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Oprema ni primerna za postavitev
na nepokritih športnih površinah.
Premikanje ter namestitev vse opreme je preprosto.

Vsa oprema
je izdelana
v skladu z
VELJAVNIMI
standardi.
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GIMNASTIKA

Vsa oprema ima vgrajene kakovostne materiale, izdelana z veljavnimi standardi ter po priporočilih FIG
(mednarodne gimnastične zveze).

DVORANSKA OPREMA

P REMIČNA DVO RA NSK A
O P R E MA,
G imnasti čna oprema
je namenjena tako za
šolsko športno vzgojo
kot za u porabo pri
športni gimnastiki.

SESTAVLJANJE GIMNASTIČNE
OPREME JE ENOSTAVNO,
TUDI UPORABA BO OB
UPOŠTEVANJU NAVODIL
VARNA ZA VSE UPORABNIKE.
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BRADLJE
ŠOLSKA BRADLJA
•
•
•
•
•

Stabilna kovinska konstrukcija.
Vgrajena kolesa za prevoz.
Popolna varnost pred zdrsom ali zasukom zagotovljena z vgrajenim dvojnim varovanjem dvižne osi.
Regulacija višina lestvin od 120 cm do 185 cm.
Razmik med lestvinami od 36 cm do 66 cm.
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Dvovišinska bradlja
•
•
•
•
•
•

Zelo preprosta, hitra ter varna regulacija lestvin.
Dodatna stabilnost zagotovljena z izvlekljivim
podnožjem.
Regulacija višje lestvine od 190 cm do 240 cm.
Nižje lestvine od 110 cm do 240 cm.
Razmik med lestvinama od 70 cm do 140 cm.
Vgrajena kolesa za prevoz.

Mini bradlja
(JUNIOR)
•
•
•

Namenjena predvsem začetnikom in manj
zahtevnim uporabnikom.
Regulacija višine lestvin od 100 cm do 160 cm.
Razmik med lestvinami od 31 cm do 61 cm.
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KROGI NA VRVEH
•
•
•
•

Namenjeni za izvajanje vadbe šolske gimnastike.
Narejeni iz kakovostnega lesa.
Kovinska nosilna konstrukcija ustreza standardu 12655/tip 3.
Možno vpetje v univerzalno stropno konzolo.
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skrinjE
VELIKA IN MALA SKRINJA
•
•
•
•

Velika skrinja je narejena iz več segmentov (5- ali 6-delna skrinja), ki so med seboj stabilno povezani.
Segmenti so iz kakovostne vezane plošče ter naravno lakirani z vseh strani.
Pokrov ima prevleko iz kakovostnega umetnega usnja.
Spodnji segment ima vgrajeno napravo za prevoz.
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DROGOVI
vtični DROG
•
•
•
•

Zahteva pripravljen temelj za vgradnjo.
Aluminijasta stebra omogočata postavitev prečk v
poljubni višini.
Prečka je iz kakovostnega jekla s premerom 2,8 cm.
Lestvina za vtični drog s premerom 4 cm ima jeklen
vložek.
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obstenski in
prostostoječi DROG
•
•

Navezava prečke je možna na steber-steber
ali steber-stenska konzola.
Omogoča nastavitev po višini.

baletni drog
•
•

Namenjen izvajanju baletnih prvin.
Možna je prostostoječa ali obstenska postavitev.
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GREDI
NIZKA IN VISOKA GRED
•
•
•
•

Širina 10 cm.
Izdelana iz kvalitetnega lepljenega smrekovega lesa.
Možnost tapeciranja z nedrsnim tekstilom.
Možni dve izvedbi:
• Nizka (osnovna) gred dolžine 390 cm,
višina 40 cm.
• Šolska (višja) gred dolžina 500 cm, višina
nastavljiva na 70 cm in 120 cm.
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klopI
•
•
•
•
•

Pohodna površina iz kakovostnega smrekovega
lesa.
Podnožje iz vezanih plošč.
Noge imajo vstavljen protidrsni profil.
Širina klopi 27 cm, višina 35 cm.
Možni sta izvedbi daljše (osnovne) klopi 350 cm ali
krajše 200 cm.

kOZE
•
•
•
•

Mehka obloga trupa prekrita z naravnim usnjem, ki
ne dovoljuje ugreza rok.
V kopita vgrajena kolesa za prevoz.
Višina male koze:
• od 90 cm do 130 cm.
Višina velike koze:
• od 100 cm do 150 cm.
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OdrivnE deskE
ŠOLSKA Tapecirana
•
•
•

Iz posebno oblikovane vezane plošče.
Odskočna površina prekrita s tapecirano oblogo.
Višina sprednjega dela 14 cm.

TAPECIRANA Oblazinjena

TEKMOVALNA

•
•
•

•
•

Iz posebno oblikovane vezane plošče.
Odskočna površina tapecirana z oblazinjeno oblogo.
Višina sprednjega dela 21 cm.

•
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Zgornja površina je izdelana po posebni metodi.
Na drugi strani je speta s posebnimi prednapetnimi
vzmetni.
Podnožje ima vgrajen protidrsni profil.

MALE ProžnE ponjavE
•
•
•
•
•

Iz kakovostnega kovinskega podnožja in ogrodja.
Zgornja stran ogrodja je oblazinjena.
Odskočna površina je vpeta v kakovostne gumijaste trakove ali vzmeti.
Dimenzija 112 x 112 cm (vpenjanje ponjave z gumo).
Dimenzija 125 x 125 cm (vpenjanje ponjave z vzmetmi).
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OPREMA ZA 1. TRIADO
Oprema je namenjena predvsem otrokom mlajših starostnih obdobij (od predšolskega obdobja pa do konca prve triade
osnovne šole).

Igralna kletka
•
•

Možnost različnih kombinacij postavitve.
Sestavljeno iz 5 okvirjev, velikosti 225 cm x 90 cm:
• plezalna mreža,
• 2 letvenika,
• plezalna drogova,
• plezalna vrv,
• ostalo po željah naročnika.
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TELOVADNA kletka
•
•

Zaprta kletka se uporablja kot plezalna stena.
V odprti kletki je na voljo več vsebin: eno- in dvopolna lestev,
plezalni drog, mini plezalna stena.

ODPRTA KLETKA:
• višina 300 cm
• širina 300 cm
• globina 260 cm
ZAPRTA KLETKA:
• višina 300 cm
• širina 300 cm
• globina 30 cm

DROBNA PREMIČNA
OPREMA
•
•
•
•
•
•
•
•

dvodelna skrinja s prečkami
komplet zložljivih pručk
letev s prečkami
leseni tobogan
lestev z zatičem
skrinja brez pokrova
ravnotežna gred
gimnastični triangel
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Upravljanje z blazinami in njihovo
vzdrževanje je enostavno.

Izdelki so
zasnovani in
izdelani v skladu
z veljavnimi
evropskimi predpisi
in standardi EN.
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BLAZINE

Blazine različnih dimenzij se v sestavi materialov ne razlikujejo.

DVORANSKA OPREMA

Vse blazine je možno uporabljati
samostojno ali v kombinaciji z drugo
opremo.

Vse blazine imajo
plastificirano prevleko
s protidrsno funkcijo
v skladu z varnostnimi
standardi.
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Blazine
ŠOLSKE BLAZINE
OsnovnE blazinE | blazinE za letvenikE | mehkE blazinE |
•
•
•
•
•
•

Blazine je mogoče uporabljati samostojno ali v kombinaciji z drugo opremo.
Zgornji del prevleke je iz gladkega matiranega materiala.
Spodnji iz protidrsnega materiala.
So mikrobiološko prijazne in samougasljive.
Spajajo se lahko v večjo talno površino in lahko služijo kot mehka zaščita prečk letvenikov.
Vrste blazin:
• Osnovna blazina 200 x 100 x 6 cm in 200 x 125 x 6 cm.
• Blazina za letvenik 64 x 82 x 6 cm.
• Blazine za letvenike woodpecker, colibri.
• Mehka blazina 200 x 200 x 50 ali 200 x 150 x 25 cm.
• Blazine za doskoke.

voziček za blazine
•

Kovinska konstrukcija na kolesih z dnom iz lakirane vezane plošče.
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BLAZINE
Komplet polivalentnih blazin
•
•

Namenjene za športno vadbo predvsem predšolskih otrok in učencev nižjih razredov osnovne šole.
V poljubne oblike se spajajo in povezujejo z všitimi ježnimi trakovi.

Blazine za judo

Blazine za KARATE

•
•

•
•

•
•

Zasnovane in izdelane posebej za judo.
Zgornja površina iz trpežnega, drobno nagubanega
vinila, spojenega s penastim jedrom.
Spodnja stran prevlečena s protidrsno gumo.
Dimenzije: 200 x 100 x 4 cm ali več.

•
•
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Zasnovane in izdelane posebej za karate.
Uporablja se jih za zaščito ob padcu ter označevanje
borilnih površin.
So iz kompaktnega prožnega materiala, s protidrsno
spodnjo površino, spajajo se po sistemu zloženke.
Dimenzije: 100 x 100 x 2 cm ali 100 x 100 x 4 cm (tudi
za judo).

BLAZINE ZA BRADLJE

BLAZINA ZA FITNES

Namenske blazine za vse vrste bradelj so izdelane v skladu
z varnostnimi zahtevami.
BLAZINA ZA DVOVIŠINSKO BRADLJO
• dimenzija: 232 x 82 x 6 cm
BLAZINA ZA ŠOLSKO BRADLJO
• dimenzija: 243 x 43 x 6 cm
BLAZINA ZA ŠOLSKO BRADLJO JUNIOR
• dimenzija: 220 x 40 x 6 cm

•

Lahka in kakovostna blazina je s svojimi dimenzijami primerna za uporabo v fitnesih, za
domačo uporabo in aerobiko.

Prevleka za blazine

gimnastični tepih

•
•

•
•

•

Uporablja se za spajanje 2 ali 4 velikih mehkih blazin.
Tako dobimo veliko doskočišče za skok v višino, doskok
pri prožni ponjavi.
Dimenzije prevlek: 400 x 200 x 30 cm, 300 x 200 x 20
cm ali 350 x 200 x 50 cm.

Namenjen za izvajanje osnovnih gimnastičnih prvin.
Dimenzija: 120 x 133 x 2,5 cm.

First Edition Magazine | 77

Elan Inventa Zgodba

o športu | 76

oprema za ritmiko
vrv za vlečenje
kaliper
taping deska
tehtnica
višinomer
kompresor
merski trak
merilni trak za skok v
daljino
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DROBNI REKVIZITI

Obroči

DVORANSKA OPREMA

Kolebnice

merilnik predklona
megafon
štoparica
kompas
piščalka

First Edition Magazine | 79

Elan Inventa Zgodba

o športu | 78

MEHKA OPREMA
ZA ŠPORT IN IGRO

IGRALNI PRIPOMOČKI IN
IZDELKI ZA RAZVIJANJE
OSNOVNE MOTORIKE

DROBNA OPREMA ZA
TELOVADNICE IN IGRALNICE
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ZA NAJMLAJŠE

TRIADO

DROBNI REKVIZITI

ŽOGE ZA VRTCE IN PRVO

DVORANSKA OPREMA

MEHKE ŽOGE

Vsi proizvodi so brez
toksičnih snovi,
zAobljenIH oblik, barve
in prosojni materiali so
prilagojeni otrokovim
potrebam in 3D
zaznavanju prostora.
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OSTALA DVORANSKA
OPREMA
Zapisnikarska miza
•
•
•
•

Prevozna zapisnikarska miza dolžine 200 cm, višina 110 cm,
globina 76 cm.
Ima vgrajen podest na višini 30 cm.
Po pravilih FIBA in IHF, čelna stran mize zaščitena z mehko
zaščito v barvi mize.
Ima vgrajena kolesa za prevoz.
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šolska
Zapisnikarska miza
•
•

Dimenzija 200 x 100 x 76 cm.
Zaprta s strani in od zadaj.
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OSTALA
DVORANSKA OPREMA
Omara za
shranjevanje
rekvizitov
•

•

Omara dimenzij 110 x 195 x 50
cm je namenjena shranjevanju
žog in rekvizitov.
Vrata in obod izdelana iz mreže,
police omare iz kakovostne
pločevine, možnost zaklepanja.

KOTNA Omara
za shranjevanje rekvizitov
•
•
•
•
•

Namenjena je shranjevanju žog, rekvizitov in vtične opreme.
Stena omare z vrati (z vtopljeno varnostno kljuko) je v dogovoru s projektantom opreme.
Lahko obdelana kot mehko zaščitena stena ali kot del plezalne stene.
Oprema je po naročilu.
Dimenzije po izmerah in željah naročnika.

voziček
za žoge
•

Kovinski voz z vsestransko
vrtljivimi kolesci in ključavnico.

84 | Magazine First Edition

83 | Zgodba o športu Elan Inventa

VOZIČEK IN Konzola
za shranjevanje vtičnega orodjA
•

Dvojna konzola s štirimi zaščitnimi mesti za odlaganje orodij.

dvižna košara
•

•
•
•
•
•

Sestavljena iz podkonstrukcije z elektro
dvižnim mehanizmom ter ploščadi z varnostno mrežo.
Naprava je opremljena s protipadnim varovalom.
Dimenzije 260 x 220 x 100 cm.
S shranjevanjem pod stropom sprostimo
prostor za ostale športne rekvizite.
Varnostne zahteve in testirano po DIN 7892.
Dodatni varnostni protipadni mehanizem
skladno z DIN 7892.
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OPREMA GARDEROB
GARDEROBNO stojalo
•
•
•

Kovinsko ogrodje, lesena klop, polica za odlaganje.
Ergonomsko oblikovane kljukice za obešanje, skrite za zgornjo letvijo.
Osnovne dolžine: 150, 200, 250 cm.
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garderobni boksi
•
•
•
•

•
•

Osnovne dimenzije 75 x 60 x 210 cm oziroma po
zahtevah objekta.
Izdelani iz iverice, oplaščene z melaminsko folijo
(iveral) debeline 18 mm
Robovi so zaprti z robnim trakom ABS debeline 2
mm v isti barvi kot osnovi material.
Obešalni drog in 4 kosi obešalnih kljukic, na
obešelanem drogu so 4 kosi lesenih hotelskih
obešalnikov.
Prostor z vratci, ki se zaklepajo.
Tapecirani sedežni del se dviguje, v njem je prostor
za čevlje.

GarderobnE omaricE
•
•
•

Garderobne omarice iz max plošč, odporne proti
vlagi in vodi.
Dimenzija omaric 40 x 90 cm,
globina 50 cm.
Omarice imajo cilindrično
ključavnico in se jih lahko
postavlja eno nad drugo oz.
eno ob drugo.
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ZAŠČITNE MREŽE IN
STENSKE OBLOGE
zaščitna mreža oken
•
•
•
•

Namenjena za zaustavitev žoge in preprečitev razbitja stekla.
Iz odporne UV polietilenske mreže.
Pritrditev na nosilno žično vrv.
Dimenzije po izmerah in željah naročnika.
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Mehka zaščita sten
•
•
•

Skupna debelina od 2 do 2,3 cm.
Spodnji sloj iz namenske pena.
Zgornji sloj iz velurja ali drugih materialov.

Dvižna zaščitna stena
ogledal
•
•
•
•

Sprednja površina zaščite je enaka kot mehka zaščita sten.
Nosilni kovinski okvir dvižne zaščite je voden v stranskih vertikalnih vodilih.
Dviganje in spuščanje zaščite omogoča elektropogon z varovalom.
Dimenzije po izmerah oz. željah naročnika.

Akustične obloge
stEN IN STROPOV
•

•

Dobro vpijanje zvoka po celotnem frekvenčnem območju,
edinstven sistem na osnovi vezane plošče, odporne na
udarce žoge.
Dimenzije po izmerah oz. željah naročnika.
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ŠPORTNI SEMAFORJI
Multifunkcijski SEMAFORJI
•
•
•
•
•
•

Izdelani v skladu z elektro in elektro magnetno direktivo (EC in EMC).
Aluminijasto plastificirano ohišje.
LED diode (nastavljiva svetilnost) so vtopljene v pločevino in zato odporne na udarce žog.
Športi so programirani v skladu s pravili (košarka, rokomet, odbojka, nogomet, hokej …).
Možne so različne sestave semaforjev glede na velikost dvorane in njeno namembnost.
Na voljo tudi semaforji s FIBA certifikatom.

90 | Magazine First Edition

89 | Zgodba o športu Elan Inventa

ROČNI SEMAFORJI
•
•
•

Ročno upravljanje.
Številke od 0 - 99.
Uporaba s stojalom ali brez.
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OSTALA OPREMA
PRIREDITVENI ODER

servisni oder

•

•
•
•

•
•
•

Namenjen za različne prireditve v pokritih prostorih in
na prostem.
Okvir odra je iz aluminija dimenzij 200 cm x 100 cm.
Nosilnost konstrukcije je 750 kg/m2.
Natančno nastavitev v primeru neravnega terena
omogočajo aluminijaste noge od 20 do 120 cm.
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Stranica odra višine 120 cm.
Dvodelna delovna ploščad.
Različne višine.

prireditvena OPREMA
•
•

Prireditveni stoli različnih izvedb in dimenzij.
Zložljiva miza:
• Jekleno ogrodje v črni barvi.
• Lesena plošča prevlečena z melaminsko folijo.
• Dimenzije odprte mize (120 x 80 x 72,5 cm),
zaprte (120 x 80 x 10,5 cm).

Izvlečni tuneli
•

•
•
•
•

Prilagojeni za športne objekte. Modularni sistem omogoča
neomejeno dolžino tunela in izredno lahko uporabo pri
zapiranju in odpiranju.
Širine: od 150 do 300 cm. Višine: od 180 do 240 cm.
Dolžine: od 515 cm naprej, dolžina enega modula 103
cm.
Material: PVC, 550 g/m2, ognjevarni razred cl 2.
Konstrukcija: škarjasta.

STOLI ZA REZERVNE
IGRALCE
•

Različne izvedbe in namembnost.
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FITNES OPREMA
•
•
•
•
•

Visoka kakovost in ekskluziven dizajn.
Vedno nove rešitve na področju fitnes opreme.
Zelo širok izbor opreme.
Vsa oprema ustreza zadnjim varnostnim standardom.
Več kot 30 let izkušenj na področju razvoja in oblikovanja fitnes opreme.
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ATLETIKA
Elan Inventa je ekskluzivni zastopnik za atletsko opremo POLANIK, eno najbolj razpoznavnih znamk na področju atletske opreme.

Atletska oprema
•
•
•
•

Več nivojev izdelkov, za tekmovalni, trening in šolski nivo uporabe.
Polanik je član IAAF od leta 1991.
Prisotni na mednarodnih atletskih tekmovanjih najvišjega ranga.
Preko 1.000 izdelkov v 154 kategorijah.
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opremI velikih športnih
aren, manjših šolskih
športnih dvoran,
zunanjih športnih
površin in
otroških igrišč.
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ŠPORTNI PODI

podloge namenjene

DOPOLNILNI PROGRAM

Vrhunske športne

Športni podi
so testirani
po EN 14904.
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ŠPORTNI PODI
ŠPORTNI PARKETI
•
•
•
•
•

Različni sistemi športnih parketov so namenjeni pokritim športnim objektom vseh vrst.
Sistemi se razlikujejo po različni sestavi podkonstrukcije, vrhnji sloj je vedno masivni parket, kanadski javor.
Poleg vgrajenih sistemov, večinoma namenjenih šolskim in namenskim športnim dvoranam, ponujamo tudi mobilni
sistem športnega parketa, ki se največkrat uporablja za večnamenske arene.
Večina športnih parketov iz naše ponudbe ima certifikat FIBA 1, ki ustreza najvišjim standardom.
Športni parketi so primerni za uradna mednarodna tekmovanja.
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ŠPORTNI PODI PVC
•
•
•

Modularni polipropilenski sistem za notranjo in zunanjo
uporabo.
Premazan je s posebnim premazom, ki omogoča boljši
oprijem tudi v vlažnih razmerah ali primeru dežja.
Je univerzalni mobilni večnamenski športni sistem, primeren tudi za inline hokej.

Poliuretanski
športni podI
•
•
•
•

Podlage brez vidnih spojev, vodoodporne in izredno lahke
za vzdrževanje.
Prevleke za asfaltna igrišča in atletske steze.
Tudi za večnamenska igrišča in notranje površine.
Različni premazi in debeline glede na namebnost.

First Edition Magazine | 101

Elan Inventa Zgodba

o športu | 100

Otroci
Za svojo igro vedno
izberejo tisto,
kar jim je VŠEČ že na
prvi pogled, kar jiH
RAZVESELJUJE ob igri in jim
OMOGOČA varnoST.
CER KL J E N A GOR EN J SK EM
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OTROŠKA IGRIŠČA

Igrala imajo certifikat kakovosti
skladno z varnostnim produktnim
standardom SIST EN 1176.
Certifikat o skladnosti z varnostno produktnim standardom potrjen
s strani akreditiranega laboratorija
TÜV.
Igrala so izdelana iz aluminija in
vezanega lesa, globinsko impregniranega in dodatno lakiranega z
lakom na vodni osnovi.

ZUNANJA OPREMA

G ORE NJA VAS

SLOV ENSK I J AVOR N IK

Z ljubeznijo do otrok
PONUJAMO širok IZBOR
igral in izdelkov
ZA kar največje
zadovoljstvo
maliH uporabnikoV.
B R EZJ E

HOTINJ A VAS
First Edition Magazine | 103

Elan Inventa Zgodba

o športu | 102

Najboljši kraj za druženje, kjer si
poleg športnih aktivnosti, uporabniki
izmenjujejo izkušnje ali druge opazujejo pri igri.

ekskluzivno
zastopstvo
za vrhunski program
zunanjih večnamenskih
športnih igrišč
francoskega
proizvajalca
Agorespace.
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VEČNAMENSKO
IGRIŠČE

ZA DEKLETA IN FANTE VSEH
STAROSTI

ZUNANJA OPREMA

MA L EČNIK

ZA VSE VRSTE AKTIVNOSTI
Igrišča so namenjena vsem lokalnim
prebivalcem, posameznikom kot tudi
vsem, ki so vključeni v organizirane
športne aktivnosti.
Učitelji lahko uporabljajo igrišča v
okviru svojega učnega načrta, socialni
pedagogi tam razvijajo izobraževalne
športne projekte, trenerji pa trenirajo
svoje varovance v najboljših možnih
pogojih.

VEČ ŠPORTOV VEČ ZABAVE
Zaradi svoje zasnove so
igrišča primerna za vadbo osmih
športov, omogočajo uporabo kar
največjemu številu igralcev, jim zagotavljajo obilo zabave in spoznavanje raznolikosti.

PRILAGODLJIVOST
• 8 športov in preprosta uporaba.
• Hitra namestitev mrež za odbojko,
tenis, nogomet in badminton …
• Preprosta in nezamudna višinska
nastavitev mreže (tenis, odbojka).
• Preprosta višinska nastavlitev
košarkarskih obročev.
Koncepti igrišč:
•
kovina
•
aluminij - les
•
kovina - les  
•
junior  
•
posamezni moduli

First Edition Magazine | 105

Elan Inventa Zgodba

o športu | 104

Dodatna lesena vodoodporna podkonstrukcija.
Zgornji sloj ima odlične karakteristike za uporabnika, je negorljiv, vodoodporen, sestavljen iz prešanih smol,
ojačanih s steklenimi vlakni.

ROLKARSKI
POLIGONI

Podkonstrukcija je kovinska in po
višini nastavljiva.

ZUNANJA OPREMA

R OL KARS KI PA RK BREZOVICA

Poligoni
so namenjeni
rolarjem,
rolkarjem in
BMX kolesarjem.
R OL K AR SK I PAR K EL AN , LJUBLJANA
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poligonI SO
IZDELANI v skladu
s standardoM
EN 14974:2006.
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NOVI IZZIVI

Velik projekt je izziv, ki so nam ga zaupali. Na nas je, da ga sprejmemo in zapišemo v zgodovino.

Vroča prihodnost

Naša preteklost je 70 let izkušenj, prihodnost je čisti adrenalin.

ELAN INVENTA D.O.O.

Begunje na Gorenjskem 1
4275 Begunje na Gorenjskem
Slovenija
Tel
Fax
Email

04 53 51 333
04 53 51 107
infoinventa@elan.si

www.elan-inventa.com
www.elan-seatingsystems.eu
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