Fa Jaroslav Tvrdý

Výroba hliníkových fotbalových branek
Výroba z hliníku
Fa Jaroslav Tvrdý – Klimkovice se podílí na realizaci duralových brankových konstrukcí pro sportovní areály a školní hřiště, kde postupně nahrazují zastaralé ocelové
branky. Naše firma byla prvním tuzemským výrobcem těchto duralových branek,
vlastníme dlouhodobě know-how (výroba u nás probíhá již více než 20 let).

Dosud jsme na sportovní areály a hřiště dodali více než

1000 kusů
stabilních konstrukcí a reference jednoznačně potvrzují
bezpečnost našich tréninkových i hráčských duralových
fotbalových branek.

Ceník hliníkových branek od 20. 6. 2021
Typ
hráčské do pouzder
tréninková přenosná
tréninková benjamínek
tréninková junior
tréninková junior
malé fotbalové

Rozměr

Průměr trubky

Hmotnost

Cena bez DPH

7,32 x 2,44 m
7,32 x 2,44 m

100 mm
80 mm

63 kg
45 kg

25 800,24 000,-

60
60
80
60

19 kg
26 kg
32 kg

14 400,15 600,17 500,7 400,-

3
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5
1,5

x
x
x
x

2m
2m
2m
1,2 m

mm
mm
mm
mm

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny platí v minimálním odběru 2 ks branek stejného druhu.
Cena sítí bez DPH 1 ks: 5 x 2 m 1250,- , 3 x 2 m 1060,- , 7,32 x 2,44 m 1650,- , 1,5 x 1,2 m 640,-
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Fa Jaroslav Tvrdý

Výroba hliníkových fotbalových branek
Výroba z hliníku
V posledním období (s ohledem na vážné úrazy včetně osmi smrtelných zranění dětí,
které byly způsobeny pádem těžkých ocelových branek, v jednom případě Al branky –
60 kg s malou základnou) je nanejvýš zapotřebí s těmito nedostatky systematicky
pracovat a najít taková řešení, kde jednoznačným výsledkem bude bezpečnost lidí a
dětí pohybujících se ve sportovních areálech.
Chceme tímto oslovit sportovní kluby, které takto ještě neučinily, a nabídnout jim alespoň dočasné řešení, které již mnoho let je samozřejmostí, bohužel jen velkých klubů.
Vedení klubů nemohou spoléhat a vyčkávat, že branky obdrží například formou dotací nebo sponzorského daru.
Projekt Bezpečná branka, o kterém jistě byli všichni informováni, je sice nepochybně
vykročením správným směrem, ale je to jen první krůček. Nutno doložit jistý fakt, že
všechny fotbalové branky pyšnící se tímto názvem nejsou tak bezpečné, jak garantuje
její atest. Kupříkladu branky vyrobené z kompozitních slitin v zimních měsících praskají, jsou nebezpečné, těžké, nestálé a rozviklané ve spojích a navíc se nedají opravit.
Pro tato následující léta nejisté budoucnosti Vám nabízíme, kdo jste tak neučinili,
možnost pořízení našich hliníkových branek, a to cenově dostupných, lehkých ( 22,5
kg ) a hlavně bezpečných. Naše fotbalové branky nevyžadují kotvení, mají dostatečnou základnu a při náklonu do předu jsou ještě v metrové výšce vyvážené. Na objednávku můžeme, dle požadavku vyrobit branky například s těžší zadní trubkou, popřípadě úchyty na upevnění závaží. Uvědomme si ale, že u jakékoliv branky s těžším závažím při náklonu, může dojít také při zpětném zhoupnutí k ohrožení brankou v zadní
části. Po zkušenostech upřednostňujeme pokud možno nejlehčí vyvážené konstrukce.
Nabízíme dva druhy uchycení sítí. Z kroužky a druhý nový je Al trubka 16 x 2 po celém obvodu vnitřní strany, kde se uchytí síť. Branky je možné vidět v našem skladě v
Polance nad Odrou.
Budeme se na Vás těšit, jsme tu pro Vás a uděláme vše proto, abychom přispěli a byli
nápomocni k vyřešení letitého problému.
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