
 

 

 

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania. 
 

1 - JAKI ROZMIAR MOŻE MIEĆ BOISKO MOBILNE? 

Standardowo proponujemy boisko o rozmiarach: 

• 5 x 8 m, 

• 10 x 15 m, 

• 18 x 25 m, 

• 24 x 42 m, 

• 30 x 50 m, 

Przy niestandardowych realizacjach, możemy zagwarantować boisko o maksymalnej powierzchni 

1 800 m2! 

2 – CZY MOGĘ WYBRAĆ INNY WYMIAR BOISKA NIŻ TEN WIDOCZNY NA 
STRONIE? 

Tak! Dysponujemy modułami dwumetrowymi i metrowymi, dlatego możemy stworzyć boisko o 

dowolnych wymiarach!  

3 – CZY BOISKO MOGĘ WYKORZYSTAĆ DO INNYCH DYSCYPLIN NIŻ PIŁKA 
NOŻNA? 

Zdecydowanie! Nasza nawierzchnia lub bandy z piłkochwytami sprawdzą się nie tylko podczas gry 

w piłkę nożną, ale także można je wykorzystać do:  

• piłki ręcznej, 

• siatkówki, 

• siatkonogi, 

• rugby, 

• buli, 

• koszykówki, 

• tenisa, 

• badmintona, 

• dwóch ogni, 

• biegów, 

• futbolu amerykańskiego, 

• flagówki, 

• fitnessu. 

 

4 - CZY MOGĘ WYNAJĄĆ SAME BANDY LUB SAMĄ NAWIERZCHNIĘ? 

Tak! Nie ma konieczności, aby wynajmować wszystkie elementy boiska mobilnego. Jeżeli 

potrzebujesz wygrodzić kilka boisk na stadionie lub wynająć trawiastą nawierzchnię na swój event 

- daj nam znać! 

 

 



 

 

 

 

 

 

5 - JAKIE WYMIARY MAJĄ BANDY? 

Nasze boisko składa się z dwóch rodzajów band: 2 x 1 m oraz 1 x 1m. 

6 - JAK WYSOKIE SĄ PIŁKOCHWYTY? 

Żeby dbać o bezpieczeństwo naszych klientów i osób znajdujących się w pobliżu boiska 

przygotowaliśmy specjalne piłkochwyty, które zapobiegają wypadaniu piłki z boiska – ich 

wysokość sięga 3 metrów! 

7 – JAKIEJ WIELKOŚCI BRAMKI WYBRAĆ DO BOISKA? 

Dysponujemy bramkami każdego rodzaju – od małych, namiotowych dla dzieci, po 5-metrowe do 

gry dla dorosłych. Bramki zawsze wybieramy proporcjonalne do rozmiaru boiska i preferencji 

Klienta. 

8 – CZY NA BOISKU MOBILNYM MOGĄ GRAĆ TYLKO DZIECI? 

Nie! Nasze boisko sprawdzi się zarówno podczas rozgrywek dzieci, jak i dorosłych.  

9 – JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIĆ PODŁOŻE, ABY MÓC ROZŁOŻYĆ NA NIM 
BOISKO MOBILNE? 

Najważniejsze, aby powierzchnia, na której rozstawiamy boisko była płaska i niesypka. Powinna 

być również ubita, co zapobiegnie ewentualnym uszkodzeniom.  

10 – CZY BOISKO MOBILNE INGERUJE W NAWIERZCHNIĘ, NA KTÓREJ JEST 
ROZKŁADANE? 

Nie! Po naszym boisku mobilnym nie zostają żadne ślady ani uszkodzenia – nie wiercimy dziur w 

podłodze, nie używamy syntetycznych klejów.  

 

 

 

 

 

 

 

 


