NAWIERZCHNIE SPORTOWE
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O FIRMIE
Hemet Sp. z o.o. to jedna z firm najdłużej działających na rynku budownictwa sportowego. Od chwili założenia w 1988 r. zrealizowała ponad
1800 zadań w 25 krajach świata. Podstawowe dziedziny działalności
firmy to: wykonywanie nawierzchni hal sportowych i sal gimnastycznych, boisk wielofunkcyjnych i piłkarskich, bieżni lekkoatletycznych
oraz kortów tenisowych, a także dostawa i montaż sprzętu sportowego
i wyposażenia obiektów sportowych: trybun, siedzisk, tablic wyników
i nagłośnienia.
Hemet Sp. z o.o. wykonuje kolorowe, bezpieczne nawierzchnie placów zabaw. Firma dostarcza również wyposażenie kortów tenisowych
i sprzęt do pielęgnacji nawierzchni.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I OFERTA
Nawierzchnie hal sportowych i sal gimnastycznych:
X nawierzchnie bezspoinowe punktowo-elastyczne Hemetin G+2 na
sale gimnastyczne, fitness oraz płaszczyznowo-elastyczne legarowane systemy Hemetin RD i Hemetin RDT, a także Elite Comfort 20 i Elite
Comfort 65 do sal i hal sportowych mają one certyfikat CE na zgodność
z normą PN/EN 14904, oraz certyfikaty IHF i FIBA,
X parkiet sportowy Robbins Air Channel Star z litego drewna klonowego – profesjonalny, do wysokiego wyczynu, posiada certyfikat CE na

Sprzęt sportowy:

zgodność z normą PN/EN 14904, certyfikaty FIBA level 1, NBA, WNBA,

X kosze najazdowe i podwieszane Schelde (certyfikat FIBA),

X podłogi składane Robbins All Star do hal sportowych, posiadają cer-

X bramki (certyfikat IHF).

tyfikaty FIBA level 1, NBA, WNBA,

Inne:

X parkiet sportowy Hemetin Stabil z litego drewna dębowego na lega-

X trybuny składane ławeczkowe i z krzesełkami składanymi oraz siedzi-

rach; posiada certyfikat CE na zgodność z normą PN/EN 14904.

ska sportowe na hale,

Nawierzchnie na obiekty otwarte:

X tablice wyników szkolne, profesjonalne i na boiska zewnętrzne,

X sztuczna trawa na boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe i boiska pił-

X nagłośnienie,

karskie (certyfikat FIFA),

X wyposażenie kortów tenisowych: linie tenisowe Speziala, siatki,

X nawierzchnie poliuretanowe na boiska, bieżnie i stadiony (certyfikat

słupki, krzesełka sędziowskie, blendy, ławki; sprzęt do pielęgnacji na-

IAAF),

wierzchni ze sztucznej trawy i z mączki ceglanej: szczotki, maty, gra-

X nawierzchnie akrylowe na korty tenisowe (certyfikat ITF),

ce, bębny napowietrzające, frezy, walce ubijające; sprzęt do treningu:

X podkłady elastyczne pod nawierzchnie sportowe.

maszyny do wyrzucania piłek, ścianki treningowe, prędkościomierze

X Childs Play – bezpieczne nawierzchnie placów zabaw (certyfikat HIC

radarowe,

do 300 cm) wg programu Radosna Szkoła.

X usługi pielęgnacji nawierzchni ze sztucznej trawy i poliuretanu,

X Bezpieczne, wylewane nawierzchnie placów zabaw z poliuretanu

X remonty nawierzchni sal sportowych,

i EPDM (certyfikat HIC do 300 cm) wg programu Radosna Szkoła.

X wykonywanie nawierzchni placów zabaw z granulatu gumowego wg
programu Radosna Szkoła.
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