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Multifunkční sportoviště - “MULTISPORT ICE” 

V létě hřiště o rozměrech 24 m x44 m 
V zimě kluziště o rozměrech 20m x 40 m 

,,MULTISPORT ICE“  je celoročně provozované hřiště /v zimním období kluziště 
a mimo zimní období multifunkční hřiště/!!! 

Navrhovaná plocha ,,MULTISPORT ICE“ je multifunkční mobilní sportoviště s plas-
tovou voděpropustnou - celoroční sportovní podlahou se zabudovaným systémem chlaze-
ní.  

   

V letním období se na plastovém sportovním povrchu dají provozovat sporty jako:  

- in-line hokej, 
- hokejbal,  
- florbal,  
- volejbal,  
- basketbal,  
- házená,  
- minifotbal apod. 
- Tato plocha je vhodná i pro tělesně postižené sportovce na vozíku. 
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Doporučená skladba plochy hřiště - kluziště: 

- vrstva zeminy, 
- zhutněný pískový podsyp  s drenážním odvodněním, 
- nosná vrstva lámaného kamene,  
- geomřížka s rozvodem chlazení, 
- sportovní multifunkční podlaha. 

V závislosti na jednotlivých složeních půdy a výšky spodních vod se na konkrétních  místech 
realizace může uvedená skladba podloží lišit ! 

Technické údaje sportovní podlahy: 

- hmotnost 1 ks dlaždice 0,40 kg,  
- hmotnost 1 m2 plochy 3,60 kg, 
- rozměry jedné dlaždice 332x332x10, 5 mm, 
- počet dlaždic na 1m 9 ks. 

Charakteristika podlahy: 

- čtvercové dlaždice vylisované ze speciální směsi Polypropylenu, 

- rychlá montáž a demontáž, 

- spojovací zámky systému, 

- odolnost vůči mechanickému poškození, 

- údržba a čištění běžně dostupnými prostředky, 

- odolnost na změnu teploty v rozpětí -40°C  - + 50°C, 

- odolnost na změnu vlhkosti, 

- podlaha má osvědčení o zdravotní nezávadnosti a nehořlavosti, 

- dostupnost pro osoby s tělesným postižením, 

- barevnost – široká škála barev - po dohodě s investorem. 
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Hřiště o  rozměrech  “24 m  x 44 m” 

Kluziště o rozměrech “20 m x 40 m” 
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V dodávce jsou zahrnuty nové komponenty: 

- chladící agregát o chl. výkonu 170 kW  (zpravidla 2 kompresory, médium Etylenglykol 
35%, teploty na výstupu -8°C, na vstupu -11°C, chladivo R404A, venkovní max. teplota 
+15°C), 

- povrch multifunkční plastové podlahy, 
- rekreační zamražovací mantinely na  ocelové konstrukci se sítěmi nebo hliníkové bez 

sítí, 
- glykol v potřebném množství, 
- montáž + zaškolení obsluhy, 
- doprava, 
- lajnování – vyznačení hřišť pro 3 druhy sportů  (každý ďalší sport = 300 EUR 

doplatek). 

V dodávce nejsou zahrnuty: 

- Příprava a vybudování podloží včetně drenáže a tepelné izolace 
- Stroj na úpravu ledu 
- Projektová dokumentace   

Vykládka kamionů + dispozice vysokozdvižného vozíku během realizace. 

Fotogalerie: 

!  
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!  
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!  

Kontakt: 

Ing. Kateřina Kajtová 

Silesia WM s.r.o. 

Mexická 260/25 

712 00 Ostrava - Muglinov 

www.silesiawm.cz 

tel. 727 974 502 

e-mail: info@silesiawm.cz

http://www.silesiawm.cz

