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EQUIPAMENTO DESPORTIVO

BASQUETEBOL

EQUIPAMENTO RECREATIVO
DE BASQUETEBOL E MINI-BASQUETE
S04008

S04010

S04012

S04014

S04008

Unidade de Basquetebol e Mini-basquete,
base em polietileno com rodas de transporte, poste de
aço envernizado, tabela em polipropileno, aro fixo e
cesto de jogo.

S04010

Unidade de Basquetebol e Mini-basquete,
com sistema de rápido ajuste de altura de jogo, base
em polietileno com rodas de transporte, poste de aço
envernizado, tabela em polipropileno, aro fixo e cesto
de jogo.

S04012

Unidade de Basquetebol e Mini-basquete,
com sistema mecânico de ajuste de altura de jogo,
estrutura dobrável em aço envernizado, móvel com
rodas, plataforma possível de colocar contrapesos,
tabela em HPL, aro fixo e cesto de jogo, protecção
frontal.

S04014 Unidade de Basquetebol e Mini-basquete, com sistema mecânico de ajuste de altura de jogo, estrutura monotubo em aço envernizado, móvel com rodas e
dobrável para armazenamento, tabela em acrílico, aro fixo e cesto de jogo, protecção frontal.

TABELAS BASQUETEBOL
OLÍMPICAS E MONOTUBO
S04020

S04020

Tabelas de Basquetebol Olímpicas com
projecção de 225cm, estrutura em aço galvanizado,
com tabelas em HPL com armação em aço, aros fixos
e cestos de jogo.
S04022

Tabelas de Basquetebol Olímpicas com
projecção de 225cm, estrutura em aço envernizado,
com tabelas em madeira prensada com armação em
aço, aros fixos e cestos de jogo.
S04024

Tabelas de Basquetebol Olímpicas com
projecção de 225cm, estrutura em aço galvanizado
com caixa para contrapesos, móvel com rodas, tabelas
em HPL com armação em aço, aros fixos e cestos de
jogo.
S04026 Tabelas de Basquetebol Olímpicas com
projecção de 225cm, estrutura em aço envernizado
com caixa para contrapesos, móvel com rodas, tabelas
em madeira prensada com armação em aço, aros fixos
e cestos de jogo.

S04028 Par de protecções frontais para Tabelas de

Basquetebol Olímpicas.

NOTA: Tabelas de Basquetebol S04022 e S04026
podem ser envernizadas em qualquer cor RAL, sob
encomenda.
S04024 + S04028

S04030 Testada por TÜV Italia em conformidade com EN1270

NOTA: Tabelas de Basquetebol S04030, S04032
e S04036 foram testadas pela TÜV Itália em
conformidade com a norma EN1270.

S04030 Testada por TÜV Italia em conformidade com EN1270

Tabelas de Basquetebol com projecção de 225cm,
estrutura monotubo em aço galvanizado, fabricado
em peça única, tabelas em HPL com armação em aço
reforçada, aros fixos e cestos de jogo.

S04032 Testada por TÜV Italia em conformidade com EN1270

Tabelas de Basquetebol com projecção de 225cm,
estrutura monotubo em aço galvanizado, fabricado
em duas peças, tabelas em HPL com armação em aço
reforçada, aros fixos e cestos de jogo.

S04034 Par de protecções frontais para Tabela de
Basquetebol Monotubo S04030, S04032.

S04032 + S04034 Testada por TÜV Italia em conformidade com EN1270

S04034

S04036 + S04037 Testada por TÜV Italia em conformidade com EN1270

S04036 Testada por TÜV Italia em conformidade com EN1270

Tabelas de Basquetebol e Mini-basquete com
projecção de 225cm, estrutura monotubo em aço
galvanizado, altura de jogo ajustável manualmente,
tabelas em HPL com armação em aço, aros fixos e
cestos de jogo.

S04037 Par de protecções frontais para Tabela de
Basquetebol Monotubo S04036.

S04038 Tabelas de Basquetebol com projecção de

225cm, estrutura monotubo em aço galvanizado com
caixa para contrapesos na base, móvel com rodas,
tabelas em HPL com armação em aço, aros fixos e
cestos de jogo.

NOTA: Tabelas de Basquetebol S04030, S04032
e S04036 podem ser produzidas com projecções
diferentes, com tabelas em acrílico e com aros
basculantes, sob encomenda.

S04040 Par de protecções frontais para Tabela de
Basquetebol Monotubo S04038.

S04038

S04040

TABELAS DE BASQUETEBOL
DE FIXAÇÃO À PAREDE E AO TECTO
S04056

S04056

Tabelas de Basquetebol com projecção
185cm, com fixação à parede, tabelas em madeira
prensada com armação em aço, aros fixos e cestos de
jogo.

S04058

Tabelas de Basquetebol com projecção
325cm, com fixação à parede, tabelas em madeira
prensada com armação em aço, aros fixos e cestos de
jogo.

NOTA: Tabelas de Basquetebol S04056 e S04058
podem ser fornecidas em acrílico ou vidro temperado,
com aros basculantes, sob encomenda.

S04060

S04060 Tabelas de Basquetebol com projecção
225cm, com fixação à parede e rebatíveis lateralmente,
tabelas em vidro temperado com armação em aço e
protecção, aros basculantes e cestos de jogo.

S04062 Tabelas de Basquetebol com projecção
225cm, com fixação à parede e rebatíveis lateralmente,
tabelas em madeira prensada com armação em aço,
aros fixos e cestos de jogo.

NOTA: Tabelas de Basquetebol S04056, S04058,
S04060, S04062, S04064 e S04066, podem ser
produzidas com projecções diferentes, sob encomenda.

S04064

VIGAS HORIZONTAIS SOMENTE SE NECESSÁRIO

nível 2 e 3

S04064 Tabelas de Basquetebol com projecção 325cm, com fixação à parede e rebatíveis lateralmente, tabelas em vidro temperado com armação em aço e protecção,
aros basculantes e cestos de jogo. Aprovação FIBA para competições de Nível 2 e 3.

S04064

S04070

S04066 Tabelas de Basquetebol com projecção 325cm, com fixação à parede e

rebatíveis lateralmente, tabelas em madeira prensada com armação em aço, aros
fixos e cestos de jogo.

S04070 Tabelas de Basquetebol Basculantes, com fixação ao tecto e sistema
eléctrico de recolha frontal, estrutura personalizada de acordo com o local de
instalação, tabelas em vidro temperado com armação em aço e protecção, aros
basculantes e cestos de jogo. Aprovação FIBA para competições de Nível 2 e 3.

nível 2 e 3

S04072

nível 2 e 3

S04072 Tabelas de Basquetebol Basculantes, com fixação ao tecto e sistema eléctrico de recolha traseira, estrutura personalizada de acordo com o local de instalação,

tabelas em vidro temperado com armação em aço e protecção, aros basculantes e cestos de jogo. Aprovação FIBA para competições de Nível 2 e 3.
S04074

S04076
S04074 Par de dispositivos mecânicos para ajustar a

altura de jogo (basquetebol e mini-basquete) dos
tabuleiros, de fixação à parede ou de fixação ao tecto.

S04076

Dispositivo de segurança anti queda para
Tabelas de Basquetebol S04070 e S04072, em
conformidade com a norma padrão DIN EN 360.

TABELAS DE BASQUETEBOL
AUTOESTÁVEIS
S04100

nível 1
S04103

nível 1

S04100 Hydroplay ACE, Carros de Basquetebol Autoestáveis com projecção de 325cm, com dispositivo eléctrico oleodinâmico para ajuste da altura e controle

independente de rodas de transporte, tabelas em vidro com protecção, aros basculantes e cestos de jogo. Aprovação FIBA para competições de Nível 1.
S04103 Hydroplay Fiba 2.0, Carros de Basquetebol Autoestáveis com projecção de 325cm, ajuste da altura por dispositivo eléctrico oleodinâmico para ajuste da altura,

parando o movimento para altura de jogo de Basquetebol ou Mini-basquete, tabelas em vidro com protecção, aros basculantes e cestos de jogo. Aprovação FIBA para
competições de Nível 1.

S04106 - S04108

nível 1
S04110

nível 1

TABELAS DE BASQUETEBOL
AUTOESTAVEIS OFICIAIS
EUROBASKET 2013

S04106 Hydroplay Official, Carros de Basquetebol Autoestáveis com projecção de 325cm, com dispositivo manual oleodinâmico para ajuste da altura, tabelas em vidro

com protecção, aros basculantes e cestos de jogo. Aprovação FIBA para competições de Nível 1.
S04108 Hydroplay Official, Carros de Basquetebol Autoestáveis, idênticos aos S04106, com sistema eléctrico oleodinâmico de ajuste de altura.

S04110 Easyplay Official, Carros de Basquetebol Autoestáveis com projecção de 325cm, com ajuste de altura por contrapeso mecânico, tabelas de vidro com protecção,
aros basculantes e cestos de jogo. Aprovação FIBA para competições de Nível 1.

S04112

nível 1
S04113

nível 3

S04112 Easyplay Fiba, Carros de Basquetebol Autoestáveis com projecção de 325cm, com ajuste de altura mecânico por molas, tabelas de vidro com protecção, aros

basculantes e cestos de jogo. Aprovação FIBA para competições de Nível 1.

NOTA: Possibilidade de personalização da cor da protecção dos Carros de Basquetebol Autoestáveis da gama Hydroplay e Easyplay, sob encomenda.
S04113 Easyplay Training, Carros de Basquetebol Autoestáveis com projecção de 225cm, com ajuste de altura por contrapeso mecânico, tabelas de vidro com protecção,
aros basculantes e cestos de jogo. Aprovação FIBA para competições de Nível 3.

S04114 - S04116

nível 3
S04115 - S04117

S04114 Hydroplay Training, Carros de Basquetebol Autoestáveis com projecção de 225cm, com dispositivo manual oleodinâmico para ajuste da altura, tabelas de vidro

com protecção, aros basculantes e cestos de jogo. Aprovação FIBA para competições de Nível 3.
S04116 Hydroplay Training, Carros de Basquetebol Autoestáveis, idênticos aos S04114, com dispositivo eléctrico oleodinâmico para ajuste de altura.

S04115 Hydroplay Training, Carros de Basquetebol Autoestáveis com projecção de 325cm, com dispositivo manual oleodinâmico para ajuste da altura, tabelas de vidro
com protecção, aros basculantes e cestos de jogo.

S04117 Hydroplay Training, Carros de Basquetebol Autoestáveis, idênticos aos S04115, com dispositivo eléctrico oleodinâmico para ajuste de altura da tabela de
basquetebol.

S04118 - S04120

nível 3
S04121

S04118 Hydroplay Club, Carros de Basquetebol Autoestáveis com projecção de 225cm, com dispositivo manual oleodinâmico para ajuste da altura, tabelas de vidro com

protecção, aros basculantes e cestos de jogo. Aprovação FIBA para competições de Nível 3.
S04120 Hydroplay Club, Carros de Basquetebol Autoestáveis, idênticos aos S04118, com dispositivo eléctrico oleodinâmico para ajuste de altura.

NOTA: Carros de Basquetebol Autoestáveis com projecção standard de 225cm, podem ser fabricadas com projecção de 275cm ou outra medida diferente, sob encomenda.
S04121 Easyplay Club, Carros de Basquetebol Autoestáveis com projecção de 225cm, com ajuste de altura por molas, tabelas em vidro com protecção, aros basculantes

e cestos de jogo.

S04124 Testada por TÜV Italia em conformidade com EN1270

S04124 Testada por TÜV Italia em conformidade com EN1270

Easyplay College, Carros de Basquetebol Autoestáveis com projecção de 125cm, com ajuste de altura mecânico, tabelas em madeira prensada, aros fixos e cestos de jogo.
S04126
Par de suportes rebatíveis, em aço
envernizado, para marcador de posse de bola
24segundos, para instalação nas gamas Hydroplay e
Easyplay.

S04126

S04128 Barra de contrapeso extra (120kg), com
suporte de fixação, para aumento de estabilidade para
as gamas Hydroplay e Easyplay.

S04128

NOTA: Exemplos de personalização de suportes
S04126, dependendo do modelo de marcador de
posse de bola 24segundos e tipologia de carros de
basquetebol autoestáveis.

TABELAS DE MINI-BASQUETE
S04150

S04151

S04152

S04150

S04151 Tabelas de Mini-Basquete com projecção de

S04152 Tabelas de Mini-Basquete com projecção de

80cm, fixação à parede, tabelas em madeira prensada,
aros fixos e cestos de jogo.

185cm, fixação à parede, tabelas em madeira
prensada, aros fixos e cestos de jogo.

Par de Tabelas de Basquetebol e MiniBasquete, em plástico, com aros fixos e cesto de jogo,
para fixação à parede, numa estrutura de altura
ajustável.
S04154

S04156

S04156 Tabelas de Mini-Basquete com projecção

de 145cm, estrutura em aço galvanizado com caixa
para contrapesos, móvel com rodas, tabelas em HPL,
aros fixos e cestos de jogo.
S04158

S04154 Tabelas de Mini-Basquete com projecção de 145cm, em aço galvanizado, com tabelas em HPL, aros
fixos e cestos de jogo.

S04158 Par de protecções frontais para tabelas de
mini-basquete S04154 e S04156.

S04159

S04160

S04161 + S04162

S04159 Tabelas de Mini-Basquete com projecção de

165cm, estrutura monotubo em aço galvanizado,
tabelas em HPL, aros fixos e cestos de jogo.

S04160 Par de protecções frontais para tabelas minibasquete monotubo, S04159.

S04161 Par de estrutura para Tabela de MiniBasquete, em aço envernizado, incluindo tabela em
madeira prensada, aro fixo e cesto de jogo.

S04162 Carro para elevação de estrutura de mini-

basquete S04161, em aço envernizado.

TABELAS DE BASQUETEBOL E MINI-BASQUETE,
PROTECÇÕES, AROS E CESTOS
S04202 - S04204

S04202 Tabela de basquetebol em madeira prensada,
para indoor, dimensões de 1800x1050x18mm.

S04204 Tabela de Basquetebol em HPL, para outdoor,

dimensões de 1800x1050x10mm.

S04206 - S04208

S04206
Tabela de Basquetebol em acrílico,
dimensões de 1800x1050x15mm, com corte para aro
e armação em aço envernizado, com protecção
S04222.

S04208 Tabela de Basquetebol em vidro temperado,

com pelicula de protecção, com dimensões de
1800x1050x12mm, com corte para aro e armação em
aço envernizado, com protecção S04222.

S04210 Tabela de Basquetebol em vidro temperado,
com pelicula de protecção, com dimensões de
1800x1050x12mm, com corte para aro e armação em
aço envernizado, com protecção S04224.

S04214 - S04216

S04212

Tabela de Basquetebol S04210, equipada
com dispositivo electrónico, de luz vermelha, para ser
conectado ao marcador de posse de bola 24 segundos.

S04214

Tabela de Mini-basquete em madeira
prensada para espaços indoor, com dimensões de
1200x900x18mm.

S04216

Tabela de Mini-basquete em HPL, para
outdoor, com dimensões de 1200x900x10mm.

S04218 Armação em aço envernizado para tabelas
de basquetebol

S04220 Armação em aço envernizado para tabelas

de Mini-basquete.

S04222

S04222 Protecção em Poliuretano para Tabelas de

Basquetebol, fixação por parafusos, modelo de forma
em L.

S04224 Protecção em Poliuretano para Tabelas de
Basquetebol, fixação por parafusos, modelo de forma
em U de acordo com as regras FIBA, disponível em 4
cores.

S04224

S04226 KIT de dispositivo electrónico de luz
vermelha, para ser conectado ao marcador de posse
de bola 24segundos, incluindo suportes em aço
envernizado, para ser instalado na armação das
tabelas de basquetebol.

NOTA: As protecções em Poliuretano S04224 estão
também disponíveis em preto, verde e vermelho,
para encomendas mínimas de 50unidades podem ser
produzidas noutras cores diferentes, sob encomenda.

S04226

S04228

S04230

S04232 Testada por TÜV Italia em conformidade com EN1270

S04228 Aro Fixo standard, em aço envernizado.

S04230

S04232 Aro Fixo standard, em aço envernizado, modelo

S04234 Testada por TÜV Italia em conformidade com EN1270

S04234 Aro Basculante, em aço envernizado, de
acordo com a norma EN1270.

Aro Fixo standard, em aço envernizado,
modelo robusto.
S04236 Testada por TÜV Italia em conformidade com EN1270

S04236 Aro Basculante, em aço envernizado, modelo
reforçado, de acordo com a norma EN1270, fixação do
cesto de jogo sem ganchos.

robusto reforçado, de acordo com a norma EN1270.
S04237 Testada por TÜV Italia em conformidade com EN1270

S04237 Aro Basculante em 3 direcções, em aço
envernizado, modelo reforçado, de acordo com a
norma EN1270, fixação do cesto de jogo sem ganchos.

S04238

S04240

S04242

S04238 Aro Fixo standard, em aço galvanizado, para

S04240 Cesto de Jogo em Nylon.

S04242 Cesto de Jogo em Nylon plastificado, de alta

outdoor.

resistência.
S04244

S04244 Cesto de Jogo em Algodão.

S04246

Cesto de Jogo em Aço Galvanizado, para

outdoor.

NOTA: Aros de Basquetebol S04232, S04234, S04236
e S04237 foram testados pela TÜV Itália de acordo
com a norma EN1270.

S04246

STREET BASKET – 3X3
S05102 Testada por TÜV Italia em conformidade com EN1270

S05102 Testada por TÜV Italia em conformidade com EN1270

Tabela de Basquetebol com projecção 225cm, estrutura monotubo em aço
galvanizado, tabela em HPL com armadura em aço reforçada, aro fixo e cesto
de jogo.

S05104 Testada por TÜV Italia em conformidade com EN1270

Unidade de Street Basket, com sistema mecânico de ajuste de altura de jogo,
estrutura dobrável em aço envernizado, móvel com rodas, plataforma possível
de colocar contrapesos, tabela em HPL, aro fixo e cesto de jogo, protecção
frontal.

S05106 Testada por TÜV Italia em conformidade com EN1270

Easyplay College, Carro de Basquetebol Autoestável com projecção de 125cm,
com ajuste de altura mecânico, tabela em HPL em armadura de aço, aro fixo e
cesto de jogo.

S05104 Testada por TÜV Italia em conformidade com EN1270

S05106 Testada por TÜV Italia em conformidade com EN1270

S05108

EQUIPAMENTO OFICIAL
FIBA EUROPA

S05108 Hydroplay Club, carro de basquebol autoestável para Street Basket 3x3, personalizável, estrutura em aço galvanizado com carapaça traseira anti vandálica,
marcador de posse de bola integrado na protecção frontal principal, incluindo painel de controlo e protecção em policarbonato, com conjunto de capas para chuva e
plataforma de suporte a contrapeso extra.

S07682

S07682 Banco de Suplentes compacto, para outdoor, em estrutura de aço galvanizada e pintada, com degrau e plataforma, com 2 filas de 7 lugares no total, com
assentos em polipropileno, personalizável 3x3.
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