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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, 

ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО 
 

Фирма: „ИМПРЕСИЯ 99”ООД 

 

Врата за хандбал 2 х 3 м  

 

 
I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 1. Обща характеристика 

                          
 Модел   Врата за хандбал 2х3 м  

 Възрастова група  3-12 год. 

 Видове игри  Хандбал, Минифутбол 

 Стандарти на които отговаря изделието  БДС EN1176-1, 

 Гаранционен срок   24 месеца 
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2. Габаритни размери на съоръжението и минимално пространство за 

разполагане 
 Размери на врата:                     

Широчина: 3 м                          

Височина : 2 м      

 
3. Използвани материали  

За производството на рамката на основата са използвани стоманени профили с рзамер 

60/40 мм и планки с необходимите технически и експлоатационни характеристики, които 

съответстват на натоварванията при експлоатация на съоръженията. Задните колони 

опъващи мрежата а са произведени от стоманена тръба ф38. Всички детайли са трислойно 

лакирани с антиккорозиен грунд и екологични акрилни лакове за външна употреба 

(удостоверено със сертификат за лаковите покрития). Сглобките са осъществени чрез 

поцинкован, метален резбови обков. Окачването на мрежата става чрез държачи монтирани 

на профила. 

ІІ. МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО 

Монтажа на съоръжението към съществуващия терен се извършва съгласно 

Конструктивното становище на изделието чрез бетонни фундаменти с посочените размери. 

Анкерирането на хоризонталният профил чрез подсилващи планки. 

 ІІІ. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА  ПОДДРЪЖКА  НА  СЪОРЪЖЕНИЕТО  

 > Съгласно БДС EN 1176 и Наредба №1 от 12.01.2009г.-за условията и реда за 

устройството и безопасността на площадките за игра ( бр.10/2009г. на Държавен вестник ), 

съоръжението подлежи на постоянен, периодичен и годишен основен контрол.  

 - Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7-

10 дни за установяване на видими опасности. 

 - Периодичния контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 

до 3 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката. Периодичния 

контрол се извършва с оглед, извършване на подробна проверка на функционирането и 

стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване. 

 - Годишният контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво 

на безопасност на площадката за игра спрямо изискванията на цитираната по-горе наредба. 

 >  В случай на констатирани нередности е необходимо да се предприемат мерки за 

премахване на установените опасности и рискове за безопасна експлоатация на площадката 

за игра. 

      …………………  

       За фирма: „ИМПРЕСИЯ 99” ООД 


