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O FIRMIE

 Urządzenia linowe do placów zabaw – mogą ukształtować najbar-

HUCK POLSKA Sp. z o.o. jest krajowym liderem w produkcji siatek

dziej zróżnicowane krajobrazy przygodowe w przedszkolach, szkołach,

sportowych, budowlanych i przemysłowych oraz urządzeń linowych do

parkach czy na publicznych placach zabaw. W ich skład wchodzą pira-

placów zabaw i systemu piłkochwytów. Produkty firmy wyróżniają się

midy, karuzele, huśtawki, mosty i siatki wspinaczkowe we wszelkich for-

najwyższą jakością.

mach i wielkościach. Ruchome ścieżki leśne Hucka można montować

Huck Polska Sp. z o.o. jest firmą o kapitale polsko-niemieckim z siedzibą

na dużej wysokości w parkach rozrywki, czy ogrodach zoologicznych.

we Wrocławiu.

Urządzenia są trwałe, bezpieczne i ekologiczne. W ofercie również urządzenia linowe dla dzieci niepełnosprawnych.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I OFERTA
 Siatki sportowe – najwyższej jakości bezwęzłowe, profesjonalne
i amatorskie siatki do wszystkich najważniejszych dyscyplin sportu: piłki
nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, tenisa, badmintona, koszykówki, lekkoatletyki, hokeja. Ponadto kotary grodzące, siatki ochronne i piłkochwyty
w halach sportowych, a także siatki ochronne na stoki narciarskie.
 Piłkochwyty – autorski system piłkochwytów obejmujący aluminiowe
słupy i niezwykle wytrzymałe, polipropylenowe siatki bezwęzłowe. Stosowane na sportowych obiektach zewnętrznych.

informacje dodatkowe
Firma została nagrodzona złotymi medalami Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA w Poznaniu – w 2009 roku za system piłkochwytów i w 2012 roku za siatkowe platformy robocze. Piłkochwyty są
wykorzystywane na wielu stadionach piłkarskich w Polsce, a także na
setkach obiektów w programie „Moje boisko Orlik 2012”. Platformy robocze – nowość na rynku budownictwa – zostały po raz pierwszy zastosowane podczas budowy stadionów EURO w Gdańsku i Wrocławiu.
Firma była dostawcą siatek na bramki podczas Mistrzostw Świata piłkarzy ręcznych w Szwecji w 2011 r., była też sponsorem reprezentacji
Polski na Mistrzostwach Europy w 2010 r. w Austrii. Na siatkach Hucka
odbywały się Mistrzostwa Europy siatkarek w Polsce w 2009 r., a co
roku rozgrywa się na nich turniej siatkówki plażowej FIVB World Tour
w Mysłowicach. Siatki na bramki piłkarskie są obecne na wielu krajowych boiskach i stadionach.

 Siatki przemysłowe – znajdują zastosowanie m.in. w kolejowym
i drogowym transporcie ładunków, zabezpieczają wysypiska śmieci, linie produkcyjne i regały, chronią przed ptakami.
 Siatki budowlane – szeroka i kompletna oferta obejmuje m.in. siatki
bezpieczeństwa, siatki ochronne, platformy robocze, ogrodzenia placów budowy oraz siatki do zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych,
rusztowań, mostów i wiaduktów, skarp i osuwisk, zbiorników wodnych,
elewacji budynków, maszyn roboczych, linii napowietrznych i transportu, a także tkaniny (np. przeciwpyłowe) i liny.
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