
 

Schita montaj poarta 7,32 x 2,44 m, mobila 

COD PRODUS: FL4.1 

Decriere produs: Poarta de fotbal 3x2 m pentru antrenament. Poarte se livreaza demontata, se monteaza foarte usor, are schita de montaj 

(se monteaza in 30 minute).  Poarta este mobila, foarte stabila si rezistenta, nu necesita prindere. Cadrul portii este realizat din dur 

aluminiu, profil 120x100 mm, rezistent la deformare – cu ranforsari interioare, cu sina speciala pentru introducere carligelor de prinderea  

plasei (clemele sunt incluse in pret), vopsit in camp electrostatic. Rama de sustinere a plasei si cadrul de pe sol sunt realizate din otel 

vopsit in camp electrostatic. Plasa (nu este inclusa in pret) se prinde cu ajutorul carligelor. Carligele sunt introduse in canal pentru evi tarea 

accidentarilor jucatorilor. Carlige sunt incluse in pret, plasa nu este inclusa in pret. Poarta este foarte stabila si rezist enta si nu necesita 

fixarea de sol. Adancimea portii este  80 cm in partea superioara, partea inferioara: 100 cm.  Poarta este demondabila, iar imbinarile sunt 

realizate din profil otel, la fel si barele de sustinere plasa. Poarta se livreaza demontata, cu schita de montaj. Poarta este net superioara 

calitativ fata de modelele similare de pe piata, deoarece componentele de imbinare sunt realizate din otel, astefel incat est e foarte stabila si 

nu necesita prindere in pamant.   

Montaj: 

1. Poarta se livreaza dezasamblata. Pentru imbinarea perfecta a elementelor desfaceti toate suruburile. Poarta se 

asambleaza pe un teren drept, bara transversala si lateral asezata pe sol. Desfaceti toate surburile dupa care introduceti 

coltarele. Strangerea suruburilor se face usor, fara a fi fortate. 

 
2. Barele laterale adancime se fixeaza de barele verticale cu ajutorul barelor de siguranta, din otel. La fel si bara 

transversal cu barele vertical se fixeaza cu ajutorul barei de sustinere a plasei. Carligele de prindere a plase sunt pe 

barele din aluminiu 120x100 mm. La final verificati daca toate elementele sunt fixate. 

Pentru detalii: 0735531280 



Barele verticale (de 2m) vin cu coltarele dinainte montate pe ele. Fiecare

coltar leaga verticala cu transversala cu cate 4 suruburi cu cap infundat

M8x30 cu imbus. Trebuie simultan stranse cele 4
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7 suruburi M8x20 puse in canalul profilului pe

partea stanga si dreapta

2 suruburi M10x50 cu care se prinde bara care

intinde plasa

1 surub M8x50 pentru platbanda

piesa "L" nr.2

piesa "L" nr.1

piesa "L" nr.2

piesa "L" nr.1

Piesele cu forma "L" se pozitioneaza astfel

incat surubul de legatura sa vina orizontal

4 suruburi M8x20 care prind piesa "L" cu bara

care intinde plasa si barele inferioare.
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