
 

 

 

 

SPECIFICKÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

 

Pozor! 

Sportovní vybavení vyráběné společností Polanik je určeno pouze pro atletický trénink a 

použití při sportovních soutěžích. Prosíme, věnujte pozornost a zvýšenou pozornost zejména 

při používání vrhačského náčiní a dalších vrhačských pomůcek, nesprávné použití 

atletického vybavení by mohlo vést k jeho poškození a náčiní může způsobit vážné zranění. 

Společnost Jipast a Polanik v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli zvláštní, 

náhodné, nepřímé nebo následné škody v souvislosti s nákupem nebo používáním výrobků 

POLANIK nebo náklady přesahující původní cenu výrobku. 

Pokud jde o trvalé úsilí o zlepšování výrobků, tj. jejich kvality a estetických hodnot, vyhrazuje 

si společnost Polanik právo zavést bez předchozího upozornění konstrukční změny, jakož i 

jiné úpravy standardních barevných provedení výrobků, které jsou v souladu s požadavky na 

zařízení a nářadí. 

 

1. Atletické náčiní se smí používat pouze na řádně označených a zabezpečených 

sportovních zařízeních určených k tomuto účelu a pod dohledem kvalifikovaných 

trenérů a v souladu s pravidly světové atletiky, příslušné národní atletické 

federace, Mezinárodního sportovního svazu a Mezinárodní asociace atletických 

federací, příslušné národní atletické federace a místních bezpečnostních 

předpisů.  

Nedodržení výše uvedených omezení má za následek ke ztrátě záručních práv. 

2. Atletické náčiní je atletické náčiní určené pro soutěže nebo trénink v atletickém 

závodě. Mechanické poškození (poškrábání, promáčknutí apod.), se považují za 

běžné opotřebení výrobku a nevztahuje se na ně záruka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skříňka pro skok o tyči – soutěžní 

PVBOX-S 

 

 

1) Obecný popis a použití 

PVBOX-S je soutěžní startovní box. Je určen k zabudování do atletické dráhy pro skok o 

tyči. 

Hlavními vlastnostmi výrobku jsou: 

• vysoká odolnost a kvalita výroby - vyrobeno z nerezové oceli, 

• univerzálnost - lze montovat venku i v halách, 

• bezúdržbovost - nevyžaduje žádné speciální postupy údržby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Technická specifikace 

 

Označení PVBOX-S 

Typ Soutěžní, certifikace 

Materiál Nerezová ocel 

Odvodnění Drenážní trubka a elastická hadice jsou 
součástí dodávky 

Čistá hmotnost [kg] 20 

 

Rozměr balení [m] Obsah 1pc 

Délka 1,30 

Šířka 0,64 

Výška 0,25 

Objem [m3]  0,21 

Hrubá hmotnost [kg]  21 

 

3) Instalace 

PVBOX-S je po dodání připraven k zabudování. Dodává se s drenážními prvky: drenážní 

trubkou a flexibilní hadicí s kovovým upínacím páskem.  

Pásek upevňuje hadici na odtokovém hrdle boxu. Podle pravidel Mezinárodní asociace 

atletických federací (IAAF) by měl být box (2) namontován ve vzdálenosti 40 m od země - 

měřeno od začátku dráhy (1) k čáře 0 (3) - viz obrázek níže. 



 

Dráha pro skok o tyči, rozměry v [m] 

 

Při usazování dbejte na to, aby horní povrch okrajů krabice byl ve stejné úrovni jako 

syntetický povrch dráhy (viz obrázek níže). Ohebnou hadici lze připojit k odvodňovacímu 

systému. Pokud takový v objektu není, doporučujeme zhotovit speciální odvodňovací 

přihrádku. Přiložená drenážní trubka by měla být položena v přihrádce, která je vyplněna 

drcenými kameny, aby byl zajištěn lepší odtok vody do země. Horní strana prostoru by měla 

být od země oddělena fólií. Dbejte na to, aby drenážní hadice nebyla při usazování ohnutá 

nebo stlačená. 

 

PVBOX-S instalovaný na dráze, rozměry v [mm] 

 

 

 

 



4) Provoz a údržba 

Skříňka instalovaná venku je vystavena nepříznivým povětrnostním podmínkám. Proto je 

třeba k její ochraně před znečištěním v době nečinnosti používat kryt Polanik pole vault box 

(kód výrobku PVCOVER-S, viz obrázek níže) nebo víko Polanik pole vault box v jedné rovině 

(kód výrobku PVLID-S, viz obrázek níže). 

 

 

 

Vnitřek boxu lze čistit běžně dostupnými čisticími prostředky. Výrobek nevyžaduje žádné 

další postupy údržby. Ani sebelepší technické řešení nemůže nahradit zdravý rozum. 

Používání výrobku musí probíhat pod dohledem kvalifikovaných trenérů. Výrobce nenese 

odpovědnost za případné události způsobené nesprávnou instalací nebo jeho nesprávným 

používáním. 

 

 

 



 


