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Przeznaczenie: Hale sportowe i sale gimnastyczne 

 

Wprowadzenie 

W historii rozwoju hal sportowych widowiskowych wykształciła się zasada uniwersalnego wykorzystania tych obiektów. Małe 
hale i sale gimnastyczne, o wymiarach np. używane są często do gimnastyki, i są na ogół wyposażone w drabinki 
gimnastyczne, co najmniej na jednej ścianie bocznej.  Drabinki gimnastyczne są podstawowym elementem umożliwiającym 
wykonywanie wielu ćwiczeń gimnastycznych.  

 

W przypadku dużych hal widowiskowych, konieczne staje się zaprojektowanie w obiekcie widowni, pozwalającej na udział 
publiczności w zmaganiach sportowych.   

Standardem jest projektowanie jednej areny głównej, z boiskami do wszystkich dyscyplin sportowych, z boiskami 
treningowymi umieszczonymi poprzecznie, umieszczonymi w dwóch lub trzech sektorach. Na ogół oś boisk jest przesunięta, 
po jednej stronie projektuje się trybuny teleskopowe, po drugiej stronie umieszcza się drabinki przyścienne. Sektory 
poprzeczne wydzielane są za pomocą kotar grodzących lub siatek, które są rozsuwane lub opuszczane na czas użytkowania 
boisk treningowych. Trybuny teleskopowe rozsuwa się, gdy zachodzi potrzeba gry na boiskach głównych, natomiast ich 
zsunięcie umożliwia wykorzystywanie jedynie boisk treningowych poprzecznych, natomiast nie tworzy nowej przestrzeni dla 
gimnastyki, gdyż trybuny teleskopowe po zsunięciu zajmują min. 120 cm szerokości, a z kolei drabinki umieszczone są po 
przeciwnej stronie hali i niema do nich dostępu od strony trybun.  

Zatem z boisk treningowych może korzystać taka ilość grup, jaka jest ilość sektorów. Każdy sektor wykorzystywany jest w 
innym celu, przy czym nie jest możliwe użytkowanie sektora jednocześnie np. go gry w siatkówkę i do gimnastyki z użyciem 
drabinek przyściennych, które są umieszczone naprzeciwko trybun, w obszarze użytkowania boisk.  
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System drabinko-trybun konwertowanych 

W związku z tym, po wielu latach obserwacji trendów projektowania i użytkowania hal sportowych, powstał pomysł pełnego 
wykorzystania miejsca po złożeniu trybun jako sektor gimnastyki, wyposażony w drabinki gimnastyczne. 

Dzięki zastosowaniu systemu drabinko-trybun konwertowanych, oprócz dwóch lub trzech sektorów poprzecznych 
wygospodarowany zostaje kolejny w pełni funkcjonalny sektor, o szerokości wystarczającej do prowadzenia ćwiczeń 
wyposażony, w pełny ciąg drabinek przyściennych, a jednocześnie – po konwersji drabin w trybuny – hala w pełni funkcje 
widowiskowo-sportowe. 

 
Systemy trybuno-drabinek konwertowanych mogą być umieszczane zarówno wzdłuż osi hali, tworząc widownię boczną, jak i 
na jednym lub obydwu szczytach hali, przez co tworzone są kolejne sektory hali sportowych, oddzielone od strefy boisk 
sportowych siatką piłkochwytu.  

 

Bezpieczeństwo i komfort użytkowania dodatkowego sektora do gimnastyki 

Aby w pełni zabezpieczyć użytkowników sektora gimnastycznego, pomiędzy nim a sektorami boisk treningowych instaluje się 
piłkochwyt wykonany z siatki ochronnej z obciążeniem dolnego brzegu, z możliwością rozsuwania na boki lub podnoszenia do 
góry poprzez system napędu elektrycznego. Siatka ta, gdy ma rozmiary oczek min 10x10 cm, służy również do ochrony 
widzów przez uderzeniami piłek w trakcie obserwacji rozgrywek. 

W razie potrzeby całkowitego oddzielania akustycznego powstałego sektora od strefy boisk, sugerowana jest instalacja 
panelowych dwuwarstwowych kurtyn grodzących, wykonanych z PCV, z aluminiowym systemem łączenia paneli, który 
pozwala na absorbcję dźwięku nawet do 22 dB, przez co w sektorze możliwe będą zajęcia wymagające ciszy i skupienia, lub z 
własnym źródłem dźwięku np. zajęcia fitness.  

Korzyści 

Dzięki zastosowaniu systemu drabinko-trybun konwertowanych, zarówno w nowoprojektowanych, jak i w remontowanych 
halach sportowych, można na tej samej powierzchni i kubaturze dołożyć dodatkową grupę użytkowników hali, przy 
zachowaniu wszystkich funkcji i parametrów widowiskowo-sportowych obiektu. W przypadku hal 2 lub 3 sektorowych wzrost 
ilości możliwych jednoczesnych użytkowników obiektu może sięgać nawet 50%, co wydatnie przełoży się na rentowność 
inwestycji w hale sportowe.    
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Opis systemu: 

Konstrukcja systemu oparta jest na zaawansowanym mechanizmie, który pozwala uzyskać dwa położenia. 

1. Położenie podniesione – w tym położeniu konstrukcja trybuny jest złożona, system służy jako ciąg drabinek  
gimnastycznych przyściennych. 

2. Położenie opuszczone, w tym położeniu system jest użytkowany jako widownia z 5-rzędową trybuną.  

 
Konstrukcja:  
Drabinko-trybuny konwertowane są wykonane w formie modułów o długości 200 cm. Moduły instalowane są do ściany 
bocznej. Konstrukcja oparta jest na ramie głównej i systemu ram uchylnych w pełni zintegrowanych elementami 
konstrukcyjnymi. Rama główna naścienna oraz ramy uchylne wykonane są z profili stalowych zamkniętych 35x35 oraz 40x40 
mm, pozostałe elementy konstrukcyjne wykonane z specjalnie profilowanych elementów z blachy wycinanych laserowo i 
giętych z celu uzyskania odpowiedniego kształtu.  

Podnoszenie i opuszczanie odbywa się za pomocą silnika elektrycznego jednofazowego 230V/400 W, napędzającego rolkowo-
linkowy system podnoszenia. 

  
Opcjonalnie, w przypadku instalacji wielu modułów w jednym ciągu, stosowany jest jeden wspólny silnik trójfazowy  
3x400V/750W napędzający wał obrotowy, który obsługuje wszystkie moduły w ciągu. Zapewnia to łatwe i synchroniczne 
składanie wielu modułów jednocześnie.  
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Drabinki gimnastyczne 

Każdy moduł jest wyposażony w dwa pola drabinek gimnastycznych o szerokości 90 cm i 
wysokości użytkowej 280 cm. Drabinki 17-szczeblowe, boki wykonane są z drewna iglastego 
sosnowego lakierowanego 3-krotnie, szczeble ze specjalnej sklejki równoległowarstwowej 40x30 
mm ( wytrzymałość do 200kg).Drabinki gimnastyczne spełniają wymagania normy PN-EN 
12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910. 

 
Widownia trybuny 

Podesty trybuny wykonane są z sklejki drewnianej o grubości 15 mm, podstopnice wykonane są 
ze sklejki o grubości 10 mm, wszystkie sklejki obiciowe są fazowane i malowane lakierem 
bezbarwnym.  Zarówno podesty jak i podstopnice są wykonane bez-otworowo, żadne elementy 
metalowe mechanizmów konstrukcji nie są widoczne od przodu trybuny, nie wystają żadne 
części metalowe, przez co powierzchnia jest estetyczna i jednolita. 

 

 
Użytkownicy trybun mogą siedzieć bezpośrednio na podeście, natomiast opcjonalnie miejsca do siedzenia mogą być wyłożone 
elementem tapicerskim o grubości 2 cm i szerokości 30 cm, z pianki osłoniętej skórą syntetyczną lub materiałem tapicerskim 
trudnopalnym o gramaturze 320g/m2, ścieralność 83 00 cykli w/g testu Martindale`a. Na specjalne zamówienie dostępne inne 
materiały. 
 
Barierki ochronne 
Po rozłożeniu trybun dokładane są stopnie i  na końcach ciągów instalowane są demontowalne bariery ochronne. 
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Charakterystyka techniczno-materiałowa 

 

 
 

Szerokość modułu 200 cm 
Ilość rzędów trybuny 5 

Głębokość po złożeniu  50 cm (do czoła drabinki) 
Szerokość po rozłożeniu 328 cm (ze stopniem dolnym 356 cm) 

Ilość i wymiary drabinek gimnastycznych 2 pola 90 x 280 cm, 17 szczebli. 
Rozstaw osiowy rzędów 700 mm. 

Różnica poziomów między podestami 400 mm. 
Wysokość najwyższego podestu 1600 mm. 

Wymiary i rodzaj stopni pośrednich S=300, H=200 mm. Stopnie dokładane.  
Typ siedziska Siedzisko ławkowe, podstawowa opcja siedzisko sklejkowe, 

opcjonalnie nakładki tapicerskie, gr. 2 cm, szer. 30 cm. 
Materiały podestów/siedzisk Sklejka malowana lakierem bezbarwnym, grubość 15 mm. 

Maksymalne obciążenie użytkowe podestu - C2 – obciążenie obszarów z siedziskami – obciążenie równomiernie 
rozłożone UDL 4.0 kN/m2 

- C5 – obciążenie obszarów komunikacji – obciążenie równomiernie 
rozłożone UDL 5.0 kN/m2 

Wykończenie elementów konstrukcji trybuny Malowanie proszkowe, standartowo RAL 9006. 
Wykończenie barierek Malowanie proszkowe, standartowo RAL 9006. 
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Odmiany wykończenia powierzchni czołowej. 

Aby dopasować się wymagań Klienta, jak również do parametrów architektonicznych obiektu hali sportowej, oferujemy trybuny i 
drabinko-trybuny w wielu wersjach wykończenia powierzchni po podniesieniu: 

1. Wersja z drabinkami ażurowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wersja z drabinkami maskowana płytą osłonową.   
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3. Wersja bez drabinek z płaską płytą czołową.   
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Standardowo panele czołowe wykonane są z lakierowanej sklejki o grubości 15 mm,  na życzenie jest możliwość zastosowania 
innych materiałów np. płyty HPL, płyty MDF, płyty meblowe itp. w dowolnie wybranej kolorystyce i fakturze.  

Odmiany gabarytów trybun i trybuno-drabinek. 

Aby spełnić wymagania Klienta, jak również dobrać trybuny do parametrów architektonicznych obiektu, oferujemy szeroką 
kustomizację trybuny i drabinko-trybuny, z możliwością dopasowania ilości rzędów i doboru elementów. 

1. Trybuny 2-rzędowe z płaską powierzchnią po złożeniu 
2. Trybuny 3 rzędowe z płaską powierzchnią po złożeniu 
3. Trybuny 4-rzędowe z płaską powierzchnią po złożeniu lub z drabinką gimnastyczną o wysokości 2,1 m 
4. Trybuny 5-rzędowe z płaską powierzchnią po złożeniu lub z drabinką gimnastyczną o wysokości 2,8 m 

Parametry techniczne – gabaryty typoszeregu trybun i trybuno-drabinek, w zależności od ilości rzędów. 

MODEL OPUSZCZONE PODNIESIONE OPCJE WYPOSAŻENIA 

Ilość rzędów Głębokość 

od ściany 

Wysokość 

ostatniego 

podestu 

Głębokość 

od ściany 

(grubość) 

Wysokość 

całkowita 

Schody Nakładka Napęd 

elektryczny 

Drabinka 

gimnastyczna 

2 rzędowa  1184 mm 400 mm 287 mm 1384 mm 200 mm 

dostawiane 

Opcja Opcja - 

3 rzędowa 1884 mm 800 mm 358 mm 2015 mm 200 mm 

dostawiane 

Opcja Opcja - 

4 rzędowa 2584 mm 1200 mm 429 mm 2646 mm 200 mm 

dostawiane 

Opcja  Standard, 

230V,400W 

- 

5 rzędowa 3284 mm 1600 mm 500 mm 3277 mm 200 mm, 

dostawiane 

Opcja  Standard, 

230V,400W 

- 

4 rzędowa z drabinką 2584 mm 1200  mm 429 mm 2646 mm 200 mm, 

dostawiane 

Opcja  Standard, 

230V,400W 

90x210 cm  

5 rzędowa z drabinką 3284 mm 1600 mm 500 mm 3277 mm 200 mm, 

dostawiane 

Opcja Standard, 

230V,400W 

90x280 cm 

Zagadnienia przeciwpożarowe 

Wszystkie zastosowane materiały drewniane i obiciowe posiadają atesty niepalności. Wykonane ze sklejki elementy podestów i 
paneli posiadają atesty trudnopalności (klasa  palności B-s1-d0 wg PN-EN 13501). 

Normy 

Drabinko-trybuna jest produktem innowacyjnym, dla którego niema opracowanych norm i dokumentów normatywnych. Produkt 
spełnia ogólną normę PN-EN 913:2008. 

W położeniu do użytku jako drabinki gimnastyczne produkt spełnia normy PN-EN 12346:2001 oraz DIN EN 7910. 

W położeniu do użytku jako trybuna produkt spełnia normę PN-EN 13200-6:2013-06, Obiekty widowiskowe -Część 6: Trybuny 
demontowalne (tymczasowe).  
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