
Projekt Venkovní mobilní povrchy - nabídka dodavatelů

ceník platný k 1. 1. 2023

Dodavatel

SPINFLO s.r.o.

Toužimská 889

199 00 Praha - Letňany

NECY s.r.o.

Horní náměstí 839

763 21 Slavičín

SPORTAGON CZ s.r.o.                               

Urešova 27/1737                                                

148 00 Praha-Kunratice

300 m
2
, hřiště cca 24 x 12 m 300 m

2
, hřiště cca 24 x 12 m 300 m

2
, hřiště cca 24 x 12 m

Gerflor Powergame + Floorbee Runway 2.0 STILMAT

cenacena bez DPH

cena / m
2
 bez DPH 839,00 Kč 540,00 Kč 619,00 Kč

cena celkem bez DPH 251 700,00 Kč 162 000,00 Kč 185 700,00 Kč

cena celkem včetně DPH 304 557,00 Kč 196 020,00 Kč 224 697,00 Kč

cena včetně dopravy ano ne, dle místa dodání (cca 2 500 Kč) ne, dle místa dodání (cca 20 Kč/km)

vlastnosti

odolnost, materiál

technické údaje

rozměr dlaždice 30,5x30,5x1,9 cm 20 x 20 x 1,7 cm 330mm x 330mm x 10,5 mm

dodávaná balení volně balené na paletě volně balené na paletě volně balené na paletě

hmotnost 3,5 kg/m
2

3,6 kg/m2 3,65 kg/m
2

Záruční a dodací podmínky

záruka 24 měsíců 24 měsíců
10 let - materiálové vady, 5 let - výměna 

poškozené dlaždice

termín dodání 4 týdny 4 týdny 6 týdnů

Tvar a forma Outdoor povrchu vychází ze 

společného předchůdce dlaždice Tennis a 

Inline Outdoor. Její povrch je speciálně 

upravený pro potřeby běhání. Kvalitní 

povrch dodává stejný pocit jako na antuce. 

Stejně tak můžete dlaždici věřit na nohách, 

ať za sucha nebo za mokra. V zimním 

období může být povrch zamražen ledem a 

vzniká kluziště bez nutnosti plochu 

demontovat.

Povrch díky své schopnosti pevně držet 

nohy při změně směru a skluzu vám dává 

stoprocentní jistotu a bezpečnost ve 

sportovní obuvi nebo na boso. Je tedy 

velice vhodný pro jakékoliv běhací sporty. 

Tato plocha může být položena na tvrdý 

povrch jako je beton či asfalt, nebo na 

měkký povrch při použití geotextilie nebo 

podkladové gumy. Hrany plochy se dají 

zakrýt krajovkami Edge Ramps. Materiál je 

zdravotně zcela nezávadný, pružný, pevný. 

Díky kvalitě, odolnosti materiálu a jeho 

použitého množství je životnost plochy až 

okolo 15 let. Plochu je možno následně 

rozdrtit a použít pro výrobu plochy nové, 

materiál je 100% recyklovatelný.

Runway 2.0 je víceúčelový plastový povrch. 

Jedná se o produkt, který byl vyvíjen ve 

spolupráci s předními odborníky na plastové 

výlisky a splňuje nejnáročnější požadavky 

na kvalitu a bezpečnost. Při vývoji povrchu 

Runway 2.0 byl kladen důraz především na 

maximální možné navýšení součinitele 

smykového tření za mokra. Pružnost 

povrchu zajišťuje lepší ochranu pohybového 

aparátu sportovců.

649,00 Kč

ne, dle místa dodání (cca 20 Kč/km)

16x16x1,2 cm

volně balené na paletě

Runway 2.0 je vyroben z kvalitního 

polypropylenu. Při výrobě tohoto produktu 

nejsou použity žádné recykláty, či 

regranuláty z důvodu zaručení původu 

materiálu a garance stálých vlastností. 

Použití polypropylenu zaručuje plnou 

recyklovatelnost materiálu. Výrobek je 

odolný vůči povětrnostním vlivům, zajišťuje 

stálý odvod vody ze svého povrchu, rychle 

vysychá. Je paropropustný, odolný 

znečištění, odolný vůči chemikáliím 

určených k běžnému čištění, snadno 

opakovaně montovatelný.

ano

254 100,00 Kč

3,12 kg/m
2

volně balené na paletě

6 týdnů

Florbal.com s.r.o.

Hlinky 34

602 00 Brno

6 týdnů

10 let - materiálové vady, 5 let - výměna 

poškozené dlaždice

3,65 kg/m
2

33,5x33,5 x1,7 cm

24 měsíců

Speedo je víceúčelový plastový povrch. 

Jedná se o produkt, který byl vyvíjen ve 

spolupráci s předními odborníky na plastové 

výlisky v automobilovém průmyslu a splňuje 

nejnáročnější požadavky na kvalitu, 

bezpečnost. Při vývoji povrchu Speedo byl 

kladen důraz především na maximální 

možné navýšení součinitele smykového tření 

za mokra. Pružnost povrchu zajišťuje lepší 

ochranu pohybového aparátu uživatelů.

210 000,00 Kč

Modulární systém venkovních sportovních 

kurtů PowerGame + je nejen skvěle 

vypadající a bezpečné hřiště, které lze 

snadno nainstalovat téměř kamkoli. Gerflor 

Powergame+ se rámci partnerství se 

sportovními federacemi využívá i na 

šampionátech nejvyšší úrovně a je navržen 

tak, aby úžasnou a dlouhotrvající estetiku 

(výběr z 10 barev), poskytoval výjimečný 

herní zážitek, zajistil bezpečnost hráčů, 

eliminoval nákladnou každoroční údržbu, 

umožnil snadnou a rychlou renovaci.

300 m
2
, hřiště cca 24 x 12 m

Tvar a forma Outdoor povrchu vychází ze 

společného předchůdce dlaždice Tennis a 

Inline Outdoor. Její povrch je speciálně 

upravený pro potřeby běhání. Kvalitní povrch 

dodává stejný pocit jako na antuce. Stejně 

tak můžete dlaždici věřit na nohách, ať za 

sucha nebo za mokra. V zimním období 

může být povrch zamražen ledem a vzniká 

kluziště bez nutnosti plochu demontovat.

UHER COMPANY s.r.o.

Kouty 1290

757 01 Valašské Meziříčí

Gerflor Powergame + je ideálním 

venkovním povrchem pro všechny druhy 

sportů i rozdílné výkonnosti - od dětí po 

vrcholové sportovce, poskytuje 

bezkonkurenční kombinaci tlumení nárazů, 

reakce míče a hratelnosti. Povrch se skládá: 

1. vrchní mřížka ve tvaru “Diamond” pro 

bezpečný pohyb a odvod vody, 2.robustní 

zámkový system pro optimální odolnost, 

trvanlivost a bezpečnost, 3. Druhá mřížka ve 

tvaru “sedla”navržená tak, aby poskytovala 

perfektní oporu a zabránilo se zadržování 

vody.

Povrch díky své schopnosti pevně držet nohy 

při změně směru a skluzu vám dává 

stoprocentní jistotu a bezpečnost ve sportovní 

obuvi nebo na boso. Je tedy velice vhodný 

pro jakékoliv běhací sporty. Tato plocha může 

být položena na tvrdý povrch jako je beton či 

asfalt, nebo na měkký povrch při použití 

geotextilie nebo podkladové gumy. Hrany 

plochy se dají zakrýt krajovkami Edge 

Ramps. Materiál je zdravotně zcela 

nezávadný, pružný, pevný. Díky kvalitě, 

odolnosti materiálu a jeho použitého množství 

je životnost plochy až okolo 15 let. Plochu je 

možno následně rozdrtit a použít pro výrobu 

plochy nové, materiál je 100% recyklovatelný.

výrobek

700,00 Kč

povrch

235 587,00 Kč

STILMAT

300 m
2
, hřiště cca 24 x 12 m

Výrobek je odolný vůči povětrnostním vlivům, 

zajišťuje stálý odvod vody ze svého povrchu, 

rychle vysychá. Je paropropustný, odolný 

znečištění, odolný vůči chemikáliím určených 

k běžnému čištění, snadno opakovaně 

montovatelný. Speedo je vyroben z 

kvalitního copolymeru PP. Při výrobě tohoto 

produktu nejsou použity žádné recykláty, či 

regranuláty z důvodu zaručení původu 

materiálu a garance stálých vlastností. 

Použití polypropylenu zaručuje plnou 

recyklovatelnost materiálu.

Speedo 3 / Speedo Multi

194 700,00 Kč


