
Polaganje zaščitnih talnih oblog
Naprave in pripomočki za zaščito športnih podov v dvoranah ob različnih dogodkih
ali eventih. 

V sodelovanju z industrijo športnih podov smo razvili logistični sistem, ki znatno izboljša polaganje,
odstranjevanje in skladiščenje zaščitnih talnih oblog  za večnamenske dvorane ali druge prostore. 

Polaganje mobilnih športnih podov
Za začasne športne dogodke in treninge.

Označevalni sistem za športna igrišča
Moderne in priročne naprave za označevanje notranjih športnih igrišč.

Poglejte si predstavitveni video:  www.schneider-tec.de
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Transport rol do stojal, odložitev 
in vstavljanje na stojalo
Z odvijalno navijalnim vozičkom ali dvema  Jumbo vozičkoma
se role enostavno transportirajo in potem skladiščijo. Stojala
so lahko pritrjena na steno, samostoječa ali na kolesih.
(Različni modeli glejte stran 6 in 7).

Za varno upravljanje in vstavitev roli sta potrebni 2 osebi.

Navijanje zaščitne talne obloge na navijalno
odvijalni voziček za transport nazaj na skladiščno
stojalo   
(navijanje obloge lahko izvršimo ročno ali z električnim
navijalom). 
stransko vodilo zagotavlja enostavno in ravno navijanje  talne obloge.

Voziček za odvijanje in navijanje
NavOdila

Rešitve za športne dvorane, večnamenske hale,
gimnastične sobe, klube in festivalne dvorane
Skladiščenje, polaganje in odstranjevanje zaščitnih talnih oblog
ali mobilnih športnih podov.

Prestavitev role iz skladiščnega stojala in
transport. 
Zanesljiva in preizkušena konstrukcija odvijalno navijalnega
vozička omogoča enostavno upravljanje, prihrani zdravje
zaposlenih in je absolutno varna za uporabo.

dogodek se lahko Prične.

Tesnjenje in povezovanje spojev zaščitne obloge 

Z odvijalnim valjem lepilnega traku(SF ali DF) so posamezni
spoji optimalno povezani.
Pod v prostoru je tako zaščiten in pripravljen za dogodek.
(Prosimo glejte stran 10 - pripomočki).

Odvijanje in polaganje v dvoranah
To delo lahko opravlja vsakdo - člani kluba, igralci ali drugi
asistenti.

Pred pričetkom polaganja, morajo biti tla očiščena.

Površina se položi enostavno in hitro. 



3Poglejte si predstavitveni video: www.schneider-tec.de

Navijanje z električnim navijalcem  
Alternativno je lahko to delo opravljeno hitro z
električnim navijalcem.

krmiljenje roll-solo vozička lahko upravlja 1 oseba.

Po dogodku - navijanje  in shranitev vozičkov
ROll-SOlO
Z ročkama za navijanje 2 osebi navijeta tal. oblogo.
Talna obloga se obvije s posebnim pasom, s tem
onemogočimo odvijanje obloge.

(Prosimo glejte pripomočke stran 10).

     
     

      
   

Odvijalno navijalni voziček  ROLL-SOLO
NavOdila

Rešitve za začasne športne dogodke
Skladiščenje in polaganje mobilnih športnih podov v klubih
in drugih prostorih

Odvijanje in polaganje -  upravljanje za 1 osebo
Perfektno odvijanje mobilnih športnih podov točno na
spoj. Delo lahko opravi 1 oseba ( hoja nazaj ).

To delo lahko opravi vsakdo - člani kluba, igralci ali ostali asistenti.

Potek treninga ali dogodka
Vsaka rola je shranjena v svojem vozičku ROLL-SOLO.
Posamezni pasovi zaščitne tal. obloge so tako lahko
optimalno prilagojeni. Upravljanje z njimi je enostavno. 

Skladiščenje rol
Vozički ROLL-SOLO so mobilni ( na kolesih ) in tako
zasedejo malo prostora.

lahko jih postavimo ob  steno do naslednje uporabe.
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Navijalno odvijalni voziček ROLL-SOLO
za navijanje in odvijanje športnih podov, širina rol 150 cm in 200 cm 

Za začasne športne dogodke in treninge.
Voziček se lahko uporablja tako za polaganje kot za skladiščenje.

vodilna palica

pritrditveni pasovi

nosilna cev

Odprtina  za uporabo
dvigalk
električnega navijalca
ročke za navijanje   

4 vrtljiva kolesa 
(2 z zavoro)

Navijalno odvijalni voziček
za navijanje in odvijanje zaščitnih talnih oblog, širina rol 150 cm in 200 cm  

Za uporabo v večnamenskih dvoranah in za mobilne športne pode.

nagibna ročka

pritrditveni pasovi z
ježkom

nosilna  cev

varnostni zatič

ročka za navijanje in
odvijanje

zaklepni vijak z
varovalom

vodilo 

4 vrtljiva kolesa (2 z
zavoro)
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aplikacija: 
Zaščita majhnih površin
Polaganje mobilnih športnih podov z
vozičkom ROLL-SOLO

Tu ni prenosa rol iz skladišćnega  stojala na voziček roll-solo.

1 oseba lahko natančno položi mobilno športno oblogo. 
2 osebi navijeta zaščitno oblogo nazaj na voziček.

Klasična aplikacija: 
Zaščitne talne obloge  
Polaganje rol z navijalno odvijalnim vozičkom.
Navijalno odvijalni odvijalni voziček  s talno oblogo je
pozicioniran ob  robu dvorane. 

Upravljalec odvije zaščitno talno oblogo na podlago, ki je sedaj
zaščitena.

odstrani zračne mehurčke na zaščitni oblogi

Različne aplikacije

Klasična aplikacija: 
Zaščitne talne obloge 
Polaganje rol direktno z mobilnega stojala za skladiščenje.
Mobilno stojalo naj bo postavljeno ob robu dvorane in
zavore na kolesih  naj bodo zaklenjene.

Upravljalec tako lahko potegne oblogo na tla, ki so sedaj zaščitena.

Polno naložena stojala za role so težka in lahko stojijo ob robu dvorane
samo začasno.

aplikacija: 
Športni podi (8 mm)
Polaganje športnih podov z navijalno odvijalnim vozičkom.
Na dvostranskih skladiščnih stojalih so na primer
nameščene 3 role na vsaki strani.

role se morajo vzeti dol posamezno in enakomerno z vsake strani.
Polaganje opravita 2 osebi.

Za občutljiva dvoranska tla (parket), so na voljo posebna kolesa - na
zahtevo.   
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Skladiščna stojala - mobilna na vrtljivih kolesih 
Mobilna stojala omogočajo različne opcije skladiščenja v majhnih prostorih in
večnamenskih dvoranah.

dvostransko stojalo za role dF
Mobilna, stabilna in funkcionalna verzija
(transport z viličarjem ni mogoč)

dvostransko stojalo za role dPP
Posebej ojačana verzija za transport z
viličarjem.

Enostransko stojalo za role ES
mobilno, enostransko stojalo za role. 
Stabilna in funkcionalna verzija.

Mobilno stojalo za role je lahko naloženo dvostransko.
Posebej ojačan okvir omogoča transport z viličarjem – na
primer v drugo športno dvorano ali drug prostor za
skladiščenje. Stojalo za role DPP je na voljo za role širine
150 cm ali 200 cm in različne kapacitete (odvisno od
premera role).

s 4 poliamidnimi kolesi, 2 z zavoro.   

Posebne vzmeti s plastičnimi drsnimi ležaji, vgrajeno zavoro in
varovalno sponko.

Za občutljiva tla v dvoranah (parket) so na voljo posebna kolesa - na
zahtevo.    

Pripomočki za stojalo za role dPP:  glej stran 8 in 9. 

To mobilno stojalo za role je prav tako lahko naloženo
dvostransko. Stojalo za role DF je na voljo za role širine 150
cm ali 200 cm in različne kapacitete (odvisno od premera
role).

s 4 poliamidnimi kolesi, 2 z zavoro.   

Posebno vzmetenje s plastičnimi drsnimi ležaji, vgrajeno zavoro in
varnostno sponko.

Za občutljive pode v dvoranah (parket) so na voljo posebna kolesa - na
zahtevo.    
Pripomočki za stojalo za role dF  ( glej stran 8 in 9). 

To stojalo je namenjeno za enostransko nalaganje, na
voljo je dobava s kolesi ali brez koles.
Stojalo  ES je na voljo za role širine 150 cm ali 200 cm in
v različnih kapacitetah (odvisno od premera role).

Enostransko stojalo za role ES s športnim podom
za Badminton (glej sliko levo).

Za ostale širine rol in kapacitete - na zahtevo.

Prosimo povejte nam vaše zahteve – naredili vam bomo
podrobno ponudbo.
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Stacionarno stojalo za role  (brez koles)
Za skladiščenje zaščitnih podov in športnih oblog 
širine 150 cm in 200 cm

Stacionarno, enostransko stojalo za skladiščenje zvitkov talne obloge 
Lahko so postavljena ob steno.  

stenska pritrditvena
plošča   

ročna naprava za
dvigovanje
s trakom  
(par)    

nosilna cev   

zavora cevi

varnostni zatič 
za zavoro cevi 

zaščitna talna obloga  

pritrditveni pasovi z
ježkom  

nosilni steber 

talna pritditvena plošča 

Nosilne cevi  
Vsa skladiščna stojala so opremljena z nosilnimi cevmi. 
Verzija nosilnih cevi je odvisna od zaščitne talne obloge ali športnega poda. Talna obloga se pritrdi na nosilno
cev s posebnim lepilnim trakom. Na začetku moramo biti pazljivi, da je talna obloga pritrjena ravno pod kotom
90°. 

Za športne talne obloge:

Okrogla cev, Ø 76 mm  
Zožan Alu zaključek cevi s kvadr.odprtino 

Za zaščito talne obloge

Nosilna cev z zaščitnim  utorom 
3 mm,  Ø 76 mm 

Dobra in ugodna  rešitev zaradi majhnega
zavzema prostora. 
Standardna višina pribl. 255 cm

Tla in stene morajo biti primerne
za pritrditev z vijaki.

-  na voljo tudi ostale višine.

Stojalo za role model ES:
enostransko, stacionarno (glej sliko
spodaj) 
Prosto stoječa, stacionarna verzija. 
Standardna višina pribl. 255 cm

– na voljo tudi ostale višine.
- možnost stojala na kolesih –glej str. 6.

Stojalo za role BW:  
pritrjeno na tla in steno 

Centrirni kos  8 mm, Ø 124 mm 
Vstavimo ga med cev in tulec zaradi fiksiranja
za možnost navijanja talne obloge. 

Talna obloga se pritrdi na kartonast,  PVC tulec
ali nosilno cev z lepilnim trakom.
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Pripomočki
da boste prihranili čas, da bo delo čimbolj enostavno, 
vam ponujamo naslednje pripomočke: 

lepilni trak,  enostranski
Za lepljenje spojev in povezavo talnih oblog.
Širina 50 mm, dolžina 50 m, črna barva

Pri odstranjevanju ne pušča sledi lepila.

Poviški okvirja ( Par )
s poviški  okvirja in ročno napravo za dvigovanje se
lahko role dvignejo  na najvišjo pozicijo.

Primerno za vse verzije skladiščnih stojal.

Pritrditveni pasovi
Z  ježkom in plastičnim obročem. 

Dolžina 1,30 m za role premera 200 – 370 mm
Dolžina 1,80 m za role premera 270 – 525 mm

Zahteve:  
2-3 pasovi za 150 cm široke role 
3-4 pasovi za 200 cm široke role

Naprava za dvigovanje in spuščanje s prenosom
1:4 (par)
Z napravo za dvigovanje se lahko iz vozička  na stojalo s
pasovi dvignejo in spuščajo  tudi najtežje role. Naprava
se  namesti na profile stojal za role. 

-                gonilo 1:4
-               z varnostnim zaklepom 

Za upravljanje sta potrebni 2 osebi.

Primerno za vse verzije skladiščnih stojal  in voziček roll-solo.
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Tranportni voziček
Napihljiva kolesa, 
kolo-Ø 260 mm
tovor max. 250 kg
širina: 560 mm

Transportni voziček JUMBO
Za transport rol iz stojala za skladiščenje
na navijalno-odvijalni voziček  v športnih dvoranah.

S poliamidnimi kolesi Ø 100 mm
Tovor max. 350 kg
Plošča: 30 x 60 cm, višina pribl.  14,5 cm

1. Nosilec cevi-držalo za cev
S plastičnim drsnim vložkom, vgrajeno zavoro
in varnostnim zaklepom.

2. Ročka za dvigovanje (par)
Za dvigovanje in odlaganje cevi.
V cev se vstavi od strani.

nujno potrebno osnovno orodje.

3. lestev - 5 stopnic (vključujoč zgornja stopnica)
Za upravljanje ročk za dvigovanje cevi na stojalih (v višjih položajih).

Potrebna sta 2 kosa.

1

2

3

Električno navijalo

Za enostavno in hitro navijanje zaščitnih talnih oblog 
in športnih podov na navijalno odvijalni voziček 
ali na stojalo za skladiščenje rol. 

Električno navijalo se namesti s strani v  nosilno cev.
Ta izvedba zelo olajša delo in prihrani čas.

komplet vsebuje  
vse pritrditvene elemente.

Pripomočki 
da boste prihranili čas, da bo delo čimbolj enostavno, 
vam ponujamo naslednje pripomočke: 
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dvostranski lepilni trak
Za povezavo in leplenje spojev športnih
talnih  oblog.

širina 100 mm, dolžina 50 m, 

Odvijalni valj lepilnega traku SF
S pritisnim valjem za enostranski lepilni trak.

Spoji talne obloge so povezani z lepilnim trakom (hoja
naprej).

Pri hoji naprej, se s pritisnim valjem nanaša lepilni trak
na spoj zaščitne obloge.

Pripomočki 
da boste prihranili čas, da bo delo čimbolj enostavno, 
vam ponujamo naslednje pripomočke: 

Odvijalec lepilnega traku dF
za dvostranske lepilne trakove

Dvostranski lepilni trak se lepi pod  športne
obloge.

Za povezavo in pritrjevanje športnih oblog za začasne
dogodke.

lepilni trak – enostranski
Za povezavo talnih oblog  in lepljenje spojev.

Širina 50 mm, dolžina 50 m, barva: črna

Pri odstranjevanju ne pušča sledi lepila.
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Označevanje športnih igrišč

Nastavek za označitev z zaščitnima
trakovoma do polmera 9m.

Vodilna pločevina za označevanje
ravnih linij.

Za označitev z lepilnim trakom
do polmera 9m.

1 2
3 84

5

6

7 DELi

1) Nastavek  za označevanje z lepilnim trakom 

2) Nastavek za označevanje z zaščitnim trakom 

3) Palice za podaljšanje  

4) Konektorji za palice 

5) Vakumska naprava za zarisovanje okroglin 

6) Vodilna pločevina za ravne linije  

7) Kovček za transport ABS  

8) Etui za palice za podaljšanje

Naprava za označevanje 

S to napravo se lepijo okrogle označbe športnih
igrišč do premera 9 metrov.

Če se označbe barvajo, se z isto napravo  lepita
dva zaščitna lepilna trakova.

Šablona-Set (2 kosa) 
za rezanje prekinjenih ravnih črt,
ali polmera do 9 m.

Oglejte si predstavitveni video:     www.schneider-tec.de



Nastavek za rezanje okroglin, ki služi tudi  za zarisovanje (svinčnik)

Lahko je zamenljiv z napravo za označevanje.

Označevalni trak za športna igrišča
Primeren za napravo za označevanje. (stran 11)

Za začasne označbe na športnih igriščih.

enostransko lepljivi, širina 50 mm, dolžina 50 m,
pri odstranjevanju ne pušča sledi  lepila.

na voljo v različnih barvah:
bel, rdeč, moder, črn, rumen, rjav, zelen, oranžen.

ostale barve -  na zahtevo.

lepilni trak  
Primeren za naprave za označevanje. (stran 11)

Če bo označba barvana na športni pod,
potrebujemo dva  paralelna zaščitna lepilna trakova.

enostranski, 
širina: 19 mm ali 25 mm

Označevanje športnih igrišč

Pripomočki /možnosti:
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