
Érvényes 2022. december 31.-ig, vagy visszavonásig.

www.orangeramp.com

Általános kondíciók:
 - az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák,
 - az árak az üzembehelyezést nem tartalmazzák,
 - garanciális idő az üzembehelyezéstől számított 3-5 év,
 - szállítási határidő: a megrendeléstől számított 4-6 hét,
 - a feltüntetett árak a szállítási költségeket nem tartalmazzák
 - a feltüntetett árak a befogadó terület kialakítás költségeit  nem tartalmazzák

Professional Skatepark

2022

XXL
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OrangeRamp Pro - XXL

Nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas, európai normáknak 
megfelelő pályák, versenyzőknek, profi sportolóknak terveze. Ideális 
lehetőségeket biztosítanak nagyobb BMX Freestyle versenyek 
felkészülésére, hosszútávú sporttevékenység végzésére alkalmasak. 
BMX versenysportban, az eredmények érdekébe elengedhetetlen az ilyen 
nagyméretű elemeken történő edzéseknek, alap az utánpótlás fiataljainak 
felkészítésében.

A pálya elemek tervezése, gyártása a Nemzetközi Kerékpáros 
Szövetség (UCI) által kiadott szabályzat alapján készülnek, profi, 
licences sportolók bevonásával. A sportolók munkája kiterjed a pálya 
tervezéstől – a teszteléséig, pálya bejárásig. A pálya elemek felépítése, 
műszaki tartalma az OrangeRamp Pro elemekkel megegyező.

Az OrangeRamp-XXL pályáink előre gyártott elemekből készülnek, 
telepítésük, összeszerelésük a helyszínen történik.

Moduláris szerkezetének köszönhetően könnyen át telepíthetők, 
bővíthetők.

Referencia képek

Pápa
Pápa

3 év garanciát biztosítunk rá!

ISMERTETŐ REFERENCIA

OrangeRamp Pro - XXL

Üdvözlünk a nagyfiúk között!
Ha már unod a “játszótereket” és nem akarsz kerülgetni óvodásokat.
Nemzetközi versenyekre is alkalmas elemek.
Ne aggódj, itt nem fogsz találkozni Pistikével és a műanyag kis 
motorjával.
Ezek az elemek már a nemzetközi méreteket képviselik, semmi 
mellébeszélés semmi kompromisszum, kizárólag a versenyzők igényeit 
figyelembe véve lett tervezve.
Ha eleged van a térd és derék magas elemekből és valami igazán 
komolyat szeretnél.
Ezek az elemek a sportolóknak készültek, akik komolyan gondolják.
Ha szintet akarsz lépni, akkor ez a te pályád.

Ha neked az extrémsport nem csak valami hobbi, hanem komolyan 
gondolod, mint sportoló, akkor ez kell neked. Itt valóban olyan 
elemek vannak, amik nemzetközi szinten is megállják a helyüket. A 
tervezésnél kizárólag a sportolók igényét vettük figyelembe. Ezek azok 
a pályák és elemek amikről eddig csak álmodtál és  nem kell már több 
száz kilómétert utazni külföldre, hogy gyakorolhass rajtuk, mert már 
itthon is elérhető.  

/ride.hu/
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Nr: XXL4001 BMX

Alapterület: 36 m x 22 m 

• Szintezhető erősített lábak az elemek optimális beállításáért
• Acéllemezes felület élvédelem, CNC hajlítóval készített élvédő lemezekkel
• Free Nose rendszerű erősített felfutó lemezek
• Dupla borítás, 21 mm vastag, kombinált speciális nagy kopásállóságú rétegelt lemez borítás 
• Tartós, masszív fémszerkezet
• Moduláris rendszer, könnyen telepíthető, bővíthető, jól karbantartható
• A tökéletes ívek érdekében lézervágást alkalmazunk
• Speciális BKNY csavarokkal rögzítés a tartós felületért
• Vandálbiztos oldalborítás
• Zajcsillapítás 
• 3 év garancia
• TÜV minősítés EN 14974:2019 szabvány szerint
• Az elemek tervezése, gyártása a 24/2020 (VII.3.) ITM rendelet alapján 
• Az elemek tervezése, gyártása a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) által kiadott 

szabályzata alapján

ORANGERAMP PRO
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