Budowa i projektowanie skateparków

Skatepark - Nowoczesny plac zabaw

O nas
Firma Techramps zajmuje się
budową i projektowaniem profesjonalnych
skateparków. Zespół nasz składa się z
doświadczonych pracowników, fachowców
w swoich dziedzinach, a wielu z nich
uprawia bądź uprawiało skateboarding, inline skating czy jazdę na rowerach BMX.
Łącząc pasję do sportów ekstremalnych z
kilkunastoletnim doświadczeniem,
założyliśmy firmę zajmującą się produkcją
skateparków.
Dynamiczny rozwój oraz wypracowany
przez lata system budowy pozwoliły nam
na wykonanie do tej pory ponad 100
obiektów w całej Polsce i za granicą.
Do budowy wykorzystujemy wytrzymałe
m a t e r i a ł y, p o z w a l a j ą c e t w o r z y ć
odpowiednie do jazdy elementy, a w opcji
Prestiż przeszkody wykonane są na
konstrukcji kompozytowo-drewnianej,
pokrytej specjalną matą jezdną RampLine.
System ten charakteryzuje się bardzo dużą
wytrzymałością na czynniki pogodowe i
mechaniczne. Dzięki temu gwarancje
dochodzą nawet do 5 lat. Poza tym
materiały są starannie selekcjonowane i
konserwowane przez co są wytrzymałe i
odporne.
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Skatepark w Tychach

Rider: Andrzej Kwiatek, Trick: Frontside indy

Popularność
Mobilny skatepark Techramps - Kraków

Juliada Kraków Rynek Główny 2003, 04, 05, 06 i Mały Rynek 2008

Od kilku lat można zauważyć stały
i nieustający rozwój sportów
ekstremalnych w całej Polsce i na świecie
takich jak jazda na: deskorolce, rolkach czy
BMX-ie. Są to bardzo popularne dyscypliny,
które z roku na rok rozwijają się coraz
szybciej. Obecnie praktycznie w każdej
miejscowości w Polsce znajduje się jakaś
grupa osób, uprawiających którąś z
powyższych dyscyplin, a w większych
miastach spotkać można zawsze
deskorolkarzy, łyżworolkarzy czy BMXowców. Urzędy i instytucje często
stwierdzają, że park, który właśnie
zainstalowały, nie jest wystarczająco duży,
albo że powinien być większy, ze względu
na ciągle wzrastającą liczbę jeżdżących.
Zatem jeśli w Twoim mieście nie ma jeszcze
skateparku lub już jest, ale potrzebujesz
porady co do rozbudowy, skontaktuj się z
nami.
Wszystkie projekty i konsultacje
wykonujemy BEZPŁATNIE.
+48 12 393-43-07 lub pisz na e-mail:
info@techramps.com
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Bezpieczeństwo
Urządzenie: Minirampa - wysokość 150, szerokość 610cm

Ważnym czynnikiem
wpływającym na jakość naszych
skateparków jest bezpieczeństwo.
Przede wszystkim elementy skateparku są
projektowane i wykonywane
według
normy EN 14974 - Urządzenia dla
użytkowników sprzętu rolkowego. Poza
tym wszystkie nasze wyroby są
oznaczone Znakiem Zgodności TÜV
Rheinland Polska - jednej z najbardziej
z n a nyc h i c e n i o nyc h
jednostek
certyfikujących. Wyrób opatrzony takim
znakiem to gwarancja, że gotowy produkt
jest najwyższej jakości oraz bezpieczny od
strony technicznej. Do każdego
oddawanego do użytku skateparku
wystawiane jest również Orzeczenie
techniczne. Ponadto jesteśmy członkiem
Skate Park Association International
oraz Skate Park Association of the
United States of America (SPAUSA).
Każdy wybudowany przez nas
skatepark wyposażony jest w Instrukcję
Użytkowania Skateparku.
Trick: Top Soul
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Prawdziwe skateparki
Forum Skate Pool - Kraków

Emerica Techramps Kraków Bowl Challange, Rider: Szymon Stachoń

Pierwsze skateparki powstały w
połowie lat siedemdziesiątych. Za ojczyznę
.
skateboardingu uznawana jest Kalifornia,
gdzie wg legendy surferzy dopięli kółka od
wrotek do desek surfingowych. W Polsce
skateboarding pojawił się ze znacznym
opóźnieniem, ale jest to dynamicznie
rozwijająca się dyscyplina. W ostatnim
czasie skateparki stały się jednymi z
najbardziej poszukiwanych obiektów
sportowych. Prawie każdy kto jeździ na
deskorolce czy rolkach chciałby mieć taki
obiekt w swoim mieście. Techramps
wspomaga rozwój miejskich skateparków,
przez dostarczanie i projektowanie
najwyższej jakości modułowych
skateparków.
Współsponsorowaliśmy również
budowę krakowskiego poola w byłym
hotelu Forum i miło nam poinformować, że
w marcu 2009 roku nasza praca została
uhonorowana przez prestiżowy magazyn
INFO Magazine statuetką
za Wydarzenie roku 2008.
Więcej: pool.skateboard.pl
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Planowanie skateparku
Nasz zespół pomaga na każdym
etapie tworzenia skateparku, począwszy
od projektu aż po sam montaż. Staramy się
odpowiadać na wszystkie pytania,
wyjaśniać niejasności i przygotowywać
różne koncepcje skateparków. Jeśli
decydowałbyś się na budowę parku bardzo
chętnie pomożemy Ci w całym procesie
projektowania. Projektant, po ustaleniu
niezbędnych szczegółów, przygotuje
wizualizację oraz wycenę. Możliwe jest
przygotowanie projektu kilkuetapowej
budowy skateparku, dzięki czemu
rozplanujesz z wyprzedzeniem wszelkie
wydatki.
Bezpłatnie sprawdzimy środowisko i
przeprowadzimy konsultacje z jeżdżącymi.
Bezpłatnie sprawdzimy lokalizację parku
i przygotujemy specyfikację.
Bezpłatnie zaprojektujemy skatepark w
trójwymiarze.
Bezpłatnie
dobierzemy urządzenia do
twojego budżetu i odpowiednio je
rozmieścimy.
W razie pytań lub wątpliwości dzwoń:
+48 12 393-43-07 lub pisz na e-mail:
info@techramps.com
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Miejsce: Szkoła w Koziegłowach

Konsultacje z młodzieżą

Minimalne nakłady - maksymalna zabawa
Minirampa w Ostrowie Wielkopolskim

Minirampa jest jedynym z
urządzeń skateparku, które możemy
postawić praktycznie w dowolnym miejscu.
Wystarczy płaski, równy plac. Może ona
stanąć na placu o powierzchni już od 80m2.
Doskonale nadaje się na osiedle,
nieużytkowane boisko, może zostać
umiejscowiona w parku. Dobrze
rozbudowana minirampa może zastąpić
mały skatepark. Natomiast przy budowie
większego skateparku jest urządzeniem,
które powinno stać się uzupełnieniem
innych.
Minirampa różni się od dużej
rampy tym, że jej promień nigdy nie
dochodzi do pionu, przez co mogą na niej
jeździć zarówno początkujący, jak i
zaawansowani skaterzy. Halfpipe jest
natomiast dużym elementem tylko dla
zaawansowanych zawodników.
Minirampa doskonale sprawdza
się we wszystkich dyscyplinach. Poradzą
sobie na niej deskorolkarze, łyżworolkarze,
BMX-owcy.

Wymiary minirampy: wysokość 120 cm, szerokość 610 cm
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Modułowy system
U r z ą d z e n i a Te c h r a m p s s ą
zaprojektowane z modułowych elementów,
co oznacza nieograniczoną konfigurację ich
ustawiania na skateparku. Modułowy
system pozwala na dodawanie urządzeń do
skateparku i budowanie go etapowo. Jest
to ważne, jeśli nie posiadasz początkowo
odpowiednio dużego budżetu. Dodawanie
nowych urządzeń do skateparku jest
również wyzwaniem
i nowym
doświadczeniem dla skaterów, którzy z
czasem chcą doskonalić swoje
umiejętności i uczyć się nowych trików.
Zatem modułowy system tworzenia
elementów umożliwia rozbudowę
skateparku w miarę posiadanych środków
lub zapotrzebowania jeżdżących.
Technologia jaką stosujemy oraz maszyny
sterowane komputerowo, jakich używamy
do produkcji, pozwalają nam na precyzyjne
dobudowywanie i dołączanie nowych
urządzeń.
Oczywiście aby można było rozbudowywać
skatepark potrzeba odpowiednio dużego
placu, a całą realizację należy odpowiednio
podzielić na kilka etapów, co następuje po
zatwierdzeniu ostatecznego projektu.
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Skatepark z modułów, wykonywany etapowo

I Etap
II Etap
III Etap
Przykład kolejnych etapów rozbudowy skateparku.

Przykład etapowej rozbudowy skateparku
I etap budowy skateparku

III etap budowy skateparku

II etap budowy skateparku

Powierzchnia placu: 40m x 25m
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Gwarancja i jakość
Wszystkie nasze urządzenia są
produkowane w naszej hali produkcyjnej w
Polsce. Do budowy elementów używamy
wysokiej jakości materiałów,
profesjonalnych narzędzi i maszyn, a
proces cięcia płyt odbywa się przy pomocy
maszyny numerycznych CNC. Urządzenia
są budowane oraz montowane przez
wykwalifikowane ekipy, dzięki czemu
elementy do siebie idealnie pasują, są
wytrzymałe i bezpieczne. Możesz być
pewny, że park będzie trwały przez lata zwłaszcza w opcji Prestiż - nawet jeśli
będzie użytkowany przez wielu jeżdżących.
Opcja Standard
-5 lat ograniczonej gwarancji na elementy
ocynkowane,
- 3 lata gwarancji na konstrukcje,
- 1 rok gwarancji na element jezdny.
Opcja Prestiż
-5 lat ograniczonej gwarancji na elementy
ocynkowane,
- 4 lata gwarancji na konstrukcje,
- 3 lata gwarancji na element jezdny.
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Element skateparku w Krośnie - Quarter
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Nazwa urządzenia: Quoter
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1

Podwójny element jezdny

5

W opcji Standard to sklejki podwójnie
laminowane o grubości w granicach 6-18 mm.
W opcji Prestiż sklejka wodoodporna pokryta
jest bardzo wytrzymałą matą jezdną
RampLine.
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Kątowniki ochronne

Barierki chronią użytkowników przed
upadkiem z wysokich elementów, a pionowe
poprzeczki zapobiegają przed wychodzeniem
na podest urządzenia.

6

Kątowniki zapewniają ochronę przed
niszczeniem się krawędzi, zwłaszcza że na
niektórych elementach często wykonuje się
grindy i slajdy.
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Coping do trików

Panele boczne z wentylacją
Wykonane ze sklejki 18mm razem z belkami
tworzą szkielet konstrukcji. W zewnętrznych i
wewnętrznych panelach jest umieszczony
system wentylacji.

Blachy najazdowe
Odpowiedni długie blachy najazdowe
umożliwiają płynny przejazd między
nawierzchnią skateparku a elementem. Ich
3mm grubość nadaje im odpowiednią
sztywność.
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Coping to rura specjalnie przeznaczona do
robienia trików takich jak grind czy slajd.
Dodatkowo przy copingu znajduje się
galwanizowana blacha, która zapobiega
niszczeniu danego elementu i ułatwia slajdy.
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Barierki

Stalowe komponenty
Wszystkie stalowe komponenty: kątowniki,
płaskowniki, copingi, barierki, blachy
najazdowe, są ocynkowane, co chroni je
przed korozją.
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Izolacja od podłoża
Elementy skateparku spoczywają na
podstawkach, które zapewniają izolację od
podłoża, co stanowi jednocześnie dodatkową
wentylację.
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Rodzaje elementów skateparku
Ka ż d y s k a t e p a r k p o w i n i e n
składać się z kilku niezbędnych urządzeń.
Przede wszystkim muszą znaleźć się w
nim: Bank i Quarter - rozpędy
umożliwiające najazd na przeszkody, oraz
Funbox z murkami i rurkami - serce
skateparku. Dobrze dodać do placu jeszcze
inne elementy np.: manualbox (szeroki,
niski grindbox), ławkę czy długą rurkę, a
nawet dużą platformę.
C i e k aw y m e l e m e n t e m j e s t
minirampa. Jest to na tyle duże
urządzenie, że można na niej jeździć i
wykonywać triki. Minirampa może zatem
stać się jednym z elementów rozbudowy
skateparku, może być pierwszym
elementem (gdy większość funduszy
wydano na nawierzchnię) lub stanąć
samodzielnie np. gdzieś w parku, na
małym placyku.
Najważniejszą rzeczą jednak jest
odpowiedni dobór elementów do
użytkowników (deskorolkarze,
łyżworolkarze, BMX-owcy) dlatego
niezbędny jest kontakt z młodzieżą na
etapie projektowania.
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Skatepark w Czerwonaku k/ Poznania
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Skatepark budowany etapowo: I etap - rok 2006, II etap - rok 2007
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Quartery

Rurki i Ławki

To rozpędy o profilu łukowym. Służą do
rozpędzania się na elementy
skateparku. Można na nich wykonywać
pewne triki. W górnej części elementu
znajduje się coping (stalowa rura)
ułatwiająca slajdowanie i grindowanie.
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Banki

Elementy przeznaczone do
grindowania i slajdowania. Do ich
zamontowania nie potrzeba dużo
miejsca, a sprawiają bardzo dużo
radości jeżdżącym. Przynajmniej kilka
z nich powinno znaleźć się w
skateparku.
5

Grindboxy

To rozpędy o profilu prostym. Służą do
rozpędzania się na elementy
skateparku. Można na nich wykonywać
pewne triki. Banki posiadają w dolnej
części wyłagodzenie, zapewniające
płynny zjazd na nawierzchnię.
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Funboxy

Jak sama nazwa wskazuje, służą
głównie do grindowania. Podobnie jak
rurki i ławki są elementami, które
obowiązkowo muszą stać się
wyposażeniem każdego skateparku.

6
Serca skateparku. Rozbudowane o
grindboxy, rurkę lub piramidę, są
podstawowymi elementami do
wykonywania trików. Z kolei funboxy
do skoków to elementy z jednej strony
z profilem łukowym, umożliwiającym
wykonywanie akrobacji w powietrzu.

Minirampy
Można wykonywać w nich triki i grindy.
Świetnie nadają się, by wypełnić pusty,
nieduży placyk, ale również na
pierwszy lub ostatni etap budowy
skateparku. Powinny znajdować się w
każdym większym skateparku.
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Przykładowe skateparki
Obok prezentujemy Państwu
przykładowe skateparki. W zależności od
powierzchni placu i wielkości elementów,
zostały pogrupowane w przedziały cenowe.
Te przykładowe skateparki należy
traktować poglądowo. Na naszej stronie
internetowej www.techramps.com, w
zakładce Przykładowe Skateparki znajduje
się większa ich ilość.
Mimo, że mamy w ofercie wiele
standardowych elementów, ich dobór oraz
rozmieszczenie mogą być zupełnie różne.
Staramy się bowiem tworzyć
niepowtarzalne skateparki.
Jak zostało wspomniane wcześniej kontakt
z młodzieżą na etapie projektowania jest
niezwykle ważny, a przedstawienie
przykładowego skateparku jest dobrym
punktem wyjścia do rozmów z przyszłymi
użytkownikami. Po wstępnych ustaleniach
z młodzieżą możemy pomóc w
przygotowaniu ostatecznego projektu
skateparku.
Wystarczy skontaktować się z nami na
adres e-mail: projekty@techramps.com
lub zadzwonić: +48 12 393-43-07
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Przykładowy skatepark do 60 tys. zł

Przykładowy skatepark do 120 tys. zł

* Ceny netto za urządzenia. Cena nie obejmuje nawierzchni, ogrodzenia i oświetlenia.

Przykładowy skatepark do 200 tys. zł

Przykładowy skatepark do 300 tys. zł

Przykładowy skatepark pow 300 tys. zł

*Ceny mogą ulec zmianie w zależności od wysokości i szerokości urządzeń oraz zastosowanej technologii budowy
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Wykonane skateparki
Wykonaliśmy już ponad 100
skateparków w Polsce oraz za granicą.
Wśród tych zrealizowanych projektów jest
kilka, na które szczególnie chcemy zwrócić
uwagę. Skateparki w Tychach i
warszawskiej Białołęce to jedne z
największych obiektów na świeżym
powietrzu. Znajdują się tam duże, szerokie
rozpędy, rozbudowane platformy z
grindboxami i rurkami. Skatepark w
Żyrardowie powstał specjalnie z myślą o
użytkownikach BMX-ów. Elementy są
odpowiednio szerokie i wysokie, aby
można było bez problemu jeździć i
wykonywać triki właśnie na małych
rowerach. We Wrocławiu znajduje się
natomiast największy kryty skatepark w
Polsce, o powierzchni ponad 2400m2.
Powstał on na miejscu starej zajezdni
tramwajowej. Innym ciekawym krytym
obiektem jest krakowski pool - na który
została zaadoptowana niecka basenu
nieczynnego już hotelu "Forum".
Z opisanymi wyżej skateparkami oraz
pozostałymi realizacjami można zapoznać
się na naszej stronie internetowej
www.techramps.com, w dziale Nasze
skateparki i snowparki.
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Skatepark w Krośnie

Skatepark w Pobierowie

Mobilny skatepark Techramps

Skatepark w Warszawie-Białołęce

Skatepark w Żyrardowie

Skatepark w Skwierzynie

Skatepark w Złocieńcu

Kryty skatepark we Wrocławiu

Skatepark w Campdevanol - Hiszpania

Minirampa w Gryfowie Śląskim
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Urzędniku i Projektancie !
Minirampa Hel

Pamiętaj:
- skatepark jest dla MŁODZIEŻY
(młodzież będzie na nim jeździła a nie Ty),
- o konsultacjach z młodzieżą
(ważny czynnik, który wpłynie na
funkcjonalność skateparku),
- o dobrej lokalizacji
(skatepark to spora hałaśliwość),
- o dogodnym dojeździe TIR-a na plac
budowy parku,
- nie każda nawierzchnia jest dobra
pod budowę skateparku
(polecamy beton szlifowany lub asfalt).
Bezpłatnie:
- sprawdzimy środowisko i
przeprowadzimy konsultacje z jeżdżącymi,
- zapoznamy się z przewidzianą lokalizacją
parku,
- zaprojektujemy skatepark w
trójwymiarze (także w programie typu
CAD) i przygotujemy specyfikację,
- dobierzemy urządzenia do twojego
budżetu i odpowiednio je rozmieścimy.
Minirampa 100cm wys i 500cm szerokości
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Referencje
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Techramps: ul. Tokarska 8, 30-412 Kraków
Produkcja Techramps: ul. Organki 2, 31-990 Kraków
tel. +48 12 393-43-08 tel./fax +48 12 393-43-07,
Pytania i informacje ogólne: info@techramps.com
Bezpłatne konsultacje i projekty: projekty@techramps.com
www.techramps.com

