
ROZWI၀ZANIA PROJEKTOWE

Boisko uniwersalne (do gry w koszykówkᆐ, siatkówkᆐ, piᐠkᆐ rᆐczna i tenis - z nawierzchniၐ
poliuretanowၐ):

Dane charakterystyczne:
-powierzchnia boiska: 1124.0m2

-szerokoᖰၰ pᐠyty boiska: 28.10m 
-dᐠugoᖰၰ pᐠyty boiska: 40,00m
-wysokoᖰၰ ogrodzenia (piᐠkochwytów): ok. 4.00m

Podbudowa:
-koryto (grunt rodzimy, niwelacja i wymiana gruntu na gᐠᆐbokoᖰci 30-40cm)
-warstwa odsၐczajၐca z piasku gr. 7cm
-warstwa odcinajၐca z geowᐠókniny F250
-warstwa odsၐczajၐca z piasku gr. 3cm
-warstwa konstrukcyjna z kruszywa ᐠamanego (fr. 31.5-63mm) o gr. 15cm
-warstwa klinujၐca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm
-warstwa noᖰna – podbudowa mineralna gr. 35mm (granulat i ᖰcier gumowy ze ៀwirem
kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym)
Podbudowᆐ naleៀy oddzieliၰ od sၐsiadujၐcych elementów terenu za pomocၐ obrzeៀy betonowych
8x30x100cm ukᐠadanych na ᐠawie z betonu B15, z oporem. Na pow. boiska naleៀy wyprofilowaၰ
spadki o wartoᖰci ok. 0.5%.

Nawierzchnia:
Jako warstwᆐ wykoᑀczeniowၐ przyjmuje siᆐ bezspoinowၐ, nie prefabrykowanၐ, przepuszczalnၐ
dla wody nawierzchniᆐ poliuretanowၐ  zgodnie z normၐ: PN-EN 14877:2014.

- gruboᖰၰ caᐠkowita nawierzchni: gr. 13 mm,
- konstrukcja nawierzchni – warstwy:
warstwa dolna (bazowa) – mieszanina granulatu gumowego zespolonego lepiszczem, gr. 11mm, 
warstwa górna – system natryskowy PU z domieszkၐ granulatu EPDM naniesiony metodၐ 
ciᖰnieniowၐ.
- kolor nawierzchni: wg zaᐠၐczonej kolorystyki (uzgodniၰ z inwestorem)
- linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

UWAGA!
Wymaga siᆐ wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu przy uៀyciu granulatu
EPDM z pierwotnej produkcji, nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu. 

Wymagania dotyczၐce wykonania prac nawierzchniowych:
a) Nawierzchnia poliuretanowa musi byၰ przeznaczona do wykonywania na terenie budowy.
Nie dopuszcza siᆐ stosowania nawierzchni prefabrykowanych w caᐠoᖰci ani czᆐᖰciowo.
b) Nawierzchnia moៀe byၰ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcᆐ o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym oryginalnym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotyczၐcym przedmiotowego zadania
c) Speᐠnianie wymagaᑀ minimalnych parametrów nawierzchni zgodnie z obowiၐzujၐcၐ normၐ
PN-EN 14877:2014 naleៀy potwierdziၰ stosownymi dokumentami: Certyfikatem IAAF dla
nawierzchni, rekomendacjၐ technicznၐ ITB, raportem z badania na zgodnoᖰၰ z normၐ PN-EN
14877:2014, kartၐ technicznၐ wystawionၐ i potwierdzonၐ przez producenta (w oryginale)
d) Nawierzchnia powinna posiadaၰ aktualny atest higieniczny PZH, raport z badaᑀ na
bezpieczeᑀstwo ekologiczne wykonany przez niezaleៀne akredytowane przez IAAF labolatorium
potwierdzajၐce zgodnoᖰၰ z normၐ DIN 18035-6:2014
e) Wykonawca powinien wykazaၰ siᆐ doᖰwiadczeniem obejmujၐcym wykonanie w okresie
ostatnich 3 lat minimum 3 obiektów w powyៀszej technologii w iloᖰci nie mniejszej niៀ
projektowana.
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f) Wykonawca powinien wykazaၰ siᆐ dysponowaniem specjalistycznego sprzᆐtu do
wykonania projektowanej nawierzchni.
f) Gwarancja na wykonane roboty nawierzchniowe powinna zostaၰ potwierdzona przez
producenta nawierzchni i dotyczyၰ przedmiotowej inwestycji.
h) Dla umoៀliwienia weryfikacji nawierzchni naleៀy doᐠၐczyၰ jej próbkᆐ w formacie 10x10cm z
metrykၐ okreᖰlajၐcၐ producenta oraz typ oferowanej nawierzchni

Wyposaៀenie boiska:
-dwa zestawy do koszykówki - stojak do kosza stalowy ocynkowany, z tulejami do mocowania w
podᐠoៀu, o wysiᆐgu 1.67m z tablicami z wᐠókna epoksydowego (180x105cm) z obrᆐczami
uchylnymi i siatkami ᐠaᑀcuchowymi
-zestaw do siatkówki – sᐠupki stalowe (2szt) z tulejami do mocowania w podᐠoៀu, z moៀliwoᖰciၐ
demontaៀu, z regulacjၐ wysokoᖰci mocowania siatki i mechanizmem naciၐgowym, siatka
caᐠosezonowa – (iloᖰၰ: 1 zestaw)
-zestaw do piᐠki rᆐcznej – dwie bramki stalowe (3x2m), montowane w tulejach oraz siatki do
bramek  
-zestaw do tenisa – sᐠupki stalowe (2szt) z tulejami do mocowania w podᐠoៀu, z moៀliwoᖰciၐ
demontaៀu

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego - piᐠkochwyty:
Bramᆐ 250x300 i furtkᆐ 100x210 wykonaၰ jako systemowe, z ksztaᐠtowników zamkniᆐtych,
wypeᐠnienie z profili zamkniᆐtych, caᐠoᖰၰ ocynkowana ogniowo. 
Wokóᐠ boiska zaprojektowano piᐠkochwyty wysokoᖰci 4.00m z siatki polipropylenowej PP w kolorze
zielonym, o ᖰrednicy linki 3mm, krawᆐdហ oczka 4.5x4.5cm. Siatka rozwieszona na naciၐgniᆐtych
stalowych linkach pomiᆐdzy sᐠupami (górၐ i doᐠem). 
Sᐠupy systemowe, stalowe ocynkowane ogniowo, o przekroju 80x80X4mm, wysokoᖰci ok. 470cm,
osadzone w stopach fundamentowych. Pod sᐠupy wykonaၰ stopy fundamentowe z betonu B15, o
wym. 50x80x120cm. 
W skrajnych polach piᐠkochwytu oraz przy bramie i furtce wykonaၰ zastrzaᐠy stabilizujၐce.
Caᐠkowita dᐠugoᖰၰ piᐠkochwytu wynosi 154.04 mb.

9


