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CENNÍK 2022 
PRÍSLUŠENSTVO PRE TENIS  

 
                Cena  

číslo tovaru názov tovaru, popis tovaru      m.j. bez  s DPH 
 
  UMELÉ ČIARY A PRÍSLUŠENSTVO 
110108  umelé čiary GENIALA Standard 5, š=5 cm, sada s kotvením   sada 385,- 462,00 
110101  umelé čiary  GENIALA Standard 4, š=4 cm, sada s kotvením   sada  360,- 432,00  
 
110109  umelé čiary  GENIALA Standard 5, ŽLTÉ, š=5 cm, sada s kotvením  sada 405,- 486,00 
110109  umelé čiary  GENIALA Standard 4, ŽLTÉ, š=4 cm, sada s kotvením  sada 390,- 468,00 
 
120315  napinák  BASIC na umelé čiary  (4 aj 5 cm)     ks   69,-   82,80 
120316  napinák na umelé čiary  Profi  (4 aj 5 cm)     ks  135,- 162,00 
120312  zatĺkací kolík na kotv iace trubky k um. čiaram, (pre 4 aj 5 cm)   ks   15,-   18,00 
120309  kotva pre stredovú pásku – excentrická     ks   12,-   14,40 
120310  kotva pre stredovú pásku, jednoduchá, nerez    ks   10,-   12,00 
120308  kotva pre stredovú pásku Practice – excentrická, nastav iteľná   ks   22,-     26,40 
120303  dusadlo na inštaláciu umelých čiar, oceľové, 9 kg, š=6,5 cm   ks   68,-   81,60 
120311  oceľový hrot na jamky pre trubkové kolíky, dĺžka 40 cm   ks   12,-   14,40 
325200  závažie pre stredovú pásku,9  kg, pozinkované    ks   60,-   72,00 
 
  jednotlivé diely umelých čiar GENIALA: 
110102  pozdĺžna čiara  23,85 m, š=5 cm     ks   78,00   93,60 
110103  základná čiara  10,97 m, š=5 cm     ks   36,00   43,20 
110104  čiara podania  8,15 m, š=5 cm      ks   26,00   31,20 
110105  stredová čiara  12,75 m, š=5 cm      ks   44,00   52,80 
 
110109  pozdĺžna čiara  23,85 m, š=4 cm     ks   66,00   79,20 
110110  základná čiara  10,97 m, š=4 cm     ks   31,00   37,20 
110111  čiara podania  8,15 m, š=4 cm      ks   29,00   34,80 
110112  stredová čiara  12,75 m, š=4 cm      ks   35,00   42,00 
 

náhradné diely pre umelé čiary: 
110215  kotv iaca trubka pre TOPLINE / GENIALA     ks     3,50    4,20 
110223  kotv iaca trubka pre GENIALA, nerezová     ks     4,20    5,04  
110216  kotv ička pre TOPLINE / GENIALA, nerez     ks     2,00         2,40 
110217  spojka na umelé čiary , lakovaný plech     ks     1,50    1,80  
110218  spojka pre umelú čiaru stredovú, dĺžka 18 cm, nerez    ks     7,00    8,40 
110219  spojka na umelé čiary , nerez      ks     1,50    1,80 
110220  spojka inštalačná na umelé čiary , nerez     ks     4,50    5,40 
110221  klin inštalačný na umelé čiary , nerez     ks     2,00    2,40 
110301  čiary nalepovacie na tvrdé povrchy, do telocv iční, hál, vonk.ihriská, š=5 cm  bm     2,00    2,40 
 
  NÁRADIE A POMôCKY        
210201  hrabadlo drevené 80 x  8, na úpravu antukovej plochy, š=80 cm, kovová rúčka ks   26,00   31,20 
210201-1  hrabadlo drevené 80 x  8, s ozubenou lištou, kovová rúčka   ks   29,00   34,80 
210204  hrabadlo s dreveným hranolom 5x5, upravovací, š=70 cm, s kov. rúčkou  ks   22,00   26,40 
210204-1  hrabadlo s dreveným hranolom 6x6x10 cm, ozub.lišta, š=70 cm, s kov. rúčkou ks   22,00   26,40 
210205  hrabadlo „Light“ drevené 100x10 cm rozhrňovacie, alu rúčka,“ ľahké náradie“ ks   35,00   42,00 
210203 výpredaj hrabadlo kovové obojstranné so zubami, rovné / ohnuté, pozink, š=80 cm  ks   26,00        31,20 
210206  hrabadlo hliníkové 100 x 11 cm, hliníková rúčka,“ ľahké náradie“   ks   30,00   36,00 
210210  hrabadlo ALU 70, hliníkové, obojstranné, s ozubenou nerezovou lištou,  
      resp. nerezovou hladkou lištou, hliníková rúčka, prac. šírka 70 cm, 1,6 kg  ks   44,00   52,80 
210207  hrabadlo ALU hliníkové, s hladkou nerezovou lištou, hliníková rúčka, š=70 cm ks   30,00   36,00 
210209  hrabadlo ALU hliníkové, s ozubenou nerezovou lištou, hliníková rúčka, š=70 cm ks   30,00   36,00 
210211 nové hrabadlo ALU G 80, hliníkové s gumenou lištou 80x6 cmx1 cm, 2,3 kg   ks   40,00   44,00 
210220  náhradné drevená lišta na hrabadlá, 80 x10 cm    ks   10,00  12,00 
210221  náhradná ozubená lišta,resp. hladká lišta,  nerez, š=70 cm   ks     9,00   10,80 
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210223  náhradná gumová lišta, tv rdená, 80x6x1 cm    ks   10,00   12,00 
210207  škrabka NEREZ 40, ozubená lišta, drevená rúčka, š=40 cm   ks    22,00   26,40  

210301  kefa s kovovými hrotmi na kyprenie antukových ihrísk, š=100 cm  ks   90,00 108,00 
210302 nové kefa POWER 200 s nerezovými štetinami, nerezová lišta, nerezová rúčka  ks 230,00 276,00  
210321  kefa MIDI 165 na antukové a pieskové ihriská, PP v las 1,0 mm, š=165 cm  ks   86,00 103,20   
210321  kefa MAXI 197 na antukové a pieskové ihriská, PP v las 1,0 mm, š=197 cm  ks   96,00 115,20  
210305  rotačná kefa ESO-X na čistenie umelých čiar, so štetinami   ks 126,00 151,20  
210308  rotačná kefa ESO-PL na čistenie umelých čiar, s plastovými lopatkami  ks 162,00 194,40  
210306  kefa na čistenie umelých čiar s kovovou rúčkou, š=5 cm   ks   24,00   28,80 
210328  segment náhradný pre kefy  MIDI     ks     8,00     9,60 
210312  segment náhradný pre kefy  na čistenie umelých čiar, š=5 cm   ks     7,00     8,40 
 
210101  sieťovačka E 200, drevená, s um.sieťov inou EXTRA, š=200 cm   ks   88,00 105,60  
210502  sieťovačka ALU-U200, , so sieťov inou EXTRA 200x150 cm   ks   88,00 105,60   
210504 nové sieťovačka ALU-U200/75, , so sieťov inou EXTRA 200x70 cm   ks   70,00   84,00 
210503  sieťovačka ALU -U200, so sieťov inou PP 2 mm, 150x200 cm - zdvojená  ks   64,00   76,80 
210505  sieťovačka ALU-L150, s EXTRA 200x150 cm, s hliník.rúčkou   ks   96,00 115,20 
210506 nové sieťovačka ALU-L70 , s EXTRA 200x70 cm, s hliník.rúčkou   ks   78,00   93,60  
210190  náhradná sieť na sieťovačku, klasická sieť PP2 mm, zdvojená, 150x200 cm  ks   26,00   31,20 
210191  náhradná sieťov ina EXTRA, poplastovaná, ťažká, 150x200  cm   ks   63,00   75,60 
210509  náhradná sieťov ina poplastovaná, oká 4x4 cm, 150 x 200 cm   ks   52,00   62,40  
 
240111  el. valec na AKU 80 Ah, váha 130 kg + 270 l vody, š=100 cm, komplet  ks          2.140,00    2.568,00 
240100  ručný valec bez protiváhy, priemer 46 cm, váha 95 kg, š=100 cm   ks 450,00 540,00 
240102  valec záhradný, š=27 cm, váha 55 kg, š=90 cm    ks 155,00 186,00 
240901  lajnovačka čiar vápenná na antukové ihriská, š=5 cm    ks 250,00 300,00 
240902  lajnovačka čiar latexová na trávnaté ihriská, š=5 cm    ks 380,00 456,00 
240905  držiak náradia na oplotenie dvorca, pozinkovaný kov, 25 cm   ks      8,00     9,60 
 
  TENISOVÉ SIETE A PRÍSLUŠENSTVO        
335240  tenisová sieť HUCK, zdvojená, 12,7 m, 3 mm PE, čierna/zelená, PES páska ks 148,00 177,60 
335241  tenisová sieť R-2, 12,7x1,07 m, rekreačná, 2 mm PP, PES páska  ks   86,00 103,20  
335243  tenisová sieť R-3, 12,7x1,07 m, 3 mm PP, čierna / zelená, PES páska  ks 120,00 144,00 
335247  tenisová sieť R-4, 12,7x1,07 m, 4 mm PP, čierna / zelená PES páska  ks 146,00 175,20 
335245  tenisová sieť KV-3, zdvojená 12,7x1,07 m, 3 mm PP, čierna/zel., PES páska ks 156,00 187,20 
335246  tenisová sieť PE-3, nezdvojená 12,7x1,07 m, 3 mm PE, čierna   ks              118,00,- 141,60 
335248  tenisová sieť PE-3, zdvojená 12,7x1,07 m, 3 mm PE, čierna   ks 140,00 168,00 
335249  sieť na plážový tenis 8,5x1,0, 2 mm PP, s oranžovým lemom, čierna  ks   96,00 115,20 
 
325151  stredová páska s nerezovými sponami, biela, š=5 cm    ks   12,00   14,40    
325153  stredová páska Exakta, biela, š=5 cm     ks   14,00   16,80   
325156  stredová páska na sieť so záchytnými okami, biela, š= 5 cm   ks       8,00     9,60 
325157  stredová páska na sieť s okami a so sťahovákom, biela, š= 5 cm   ks   12,00   14,40 
325159  sťahovák pásky , dĺžka 27 – 30 cm, kovový, pozink    ks     5,00     6,00 
 
120310  kotva pre stredovú pásku, jednoduchá, nerez, 25 cm    ks  10,00   12,00 
325200  závažie pre stredovú pásku, 9 kg, pozinkované    ks   60,00   72,00 
325165  náhradná páska PES na tenisovú sieť, 12,80 m x 10 cm   ks   25,00   30,00 
325160  náhradné oceľové lanko 3,15 mm, s okom, 13,5 m    ks     9,00   10,80 
325160  náhradné oceľové lanko oplastované 3/4 mm, s okom, 13,5 m   ks   12,00   14,40 
  
 
  VYBAVENIE TENISOVÝCH IHRÍSK - STĹPIKY       
650001  stĺpiky na tenis PROFI, hliník, eloxované, vnút. mechanizmus, 80x80 mm  pár 255,00 306,00 
650009  stĺpiky na tenis PROFI Standard, hliník, elox, vnút. mech., priem.83 mm  pár 245,00 294,00 
650008  mobilné stĺpiky na tenis PROFI - skladacie, hliník, elox, bez montážnych. dier set         1.480,00   1.776,00 
620102  stĺpiky na tenis QUATRO 80, oceľové 80x80 mm, žiar. pozink, vnút. mech.  pár 200,00 240,00 
620103  stĺpiky na tenis NQ 80, nerez, 80x80 mm, vnút.navíjací mech.nizmus  pár 260,00 312,00 
620105  stĺpiky na tenis AQ 80, hliník 80x80 mm, komaxit, vnút. mechanizmus  pár 235,00 282,00 
620104  stĺpiky na tenis ALU 80, hliník 80 mm, komaxit, vnút. mechanizmus  pár 220,00 264,00 
620115  stĺpiky na tenis ALU 100, hliník 100 mm, komaxit, vnút. mechanizmus  pár 230,00 276,00 
  
 
620120  stĺpiky na minitenis M 680, hliník.konštr., elox, so sieťou 0,8x6,0 m  sada 121,00 145,20 
335201  sieť pre minitenis / softenis 0,8 x  6,0 m     ks   48,00   57,60 
620130  minitenis KOMPAKT 610, konštrukcia, sieť 0,9x6,0 m    sada 172,00 206,40 
335202  sieť pre minitenis Kompakt 610, 0,9x6,0 m     ks   56,00   67,20 
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620107  puzdrá pre stĺpiky Klasik, pre priemer 76 mm, oceľové   pár   25,00   30,00 
620108  puzdrá pre stĺpiky QUATRO 80, nerezové     pár   30,00   36,00 
620109  puzdrá pre stĺpiky Klasik  ALU 80 / 100, nerezové    pár   30,00   36,00  
620110  puzdrá pre stĺpiky Klasik  ALU 80/100, hliníkové    pár    32,00   38,40 
620111  tyčky pre dvojhru, oceľové, pozink / biele, v=107 cm    pár   27,00   32,40 
620112  tyčky pre dvojhru, hliníkové, elox / biele / zelené, v=107 cm   pár   30,00   36,00 
620113  tyčky pre dvojhru, nerezové, v=107 cm     pár   32,00   38,40 
 
  VYBAVENIE TENISOVÝCH IHRÍSK           
650200  sedačka pre rozhodcu, skladacia, hliník, elox, v=185 cm, 100x180 cm  ks 310,00 372,00 
650207  sedačka pre rozhodcu JUNIOR, oceľová, skladacia, pozink, v=168 cm  ks 265,00 318,00 
650333  lavička pre hráča s odkladacím stolíkom, oceľová, pozink, 120 cm  ks 145,00 174,0 
640005  ukazovateľ výsledku pre tenis, hliník, závesný, 100x75 cm   ks 152,00 182,40  
640003  ukazovateľ výsledku pre tenis na rozh.sedačku, preklápací, kov/plast  ks   56,-00   67,20      
530101  kôš na tenisové lopty  (72 ks), zberací s kry tom, pozink    ks   24,00   28,80 
530109  zberač loptičiek plastový s v rchnákom na 15 loptičiek    ks   28,00   33,60 
530121  vysušovacia sada na ihriská (špongia s rúčkou, nádoba, mriežka)  sada   76,00   91,20 
530120  špongia na vysúšanie ihriska, 50x30x8 cm     ks   22,00   26,40 
630105  rohožka na obuv s postrannými kefami, PVC, 35x25 cm   ks   28,00   33,60 
             
  VYBAVENIE TENISOVÝCH IHRÍSK        
410001  tenisová zástena DELTA 2x12 m, zelená, v=2 m    ks           130,00 156,00 
410020  tenisová zástena DELTA , indiv iduálna dĺžka, v  = 2 m    bm   12,00   14,40 
410101  tenisová zástena PVC, nepriepustná, zelená/modrá, 2x1 2 m   bm          160,00 192,00 
410101  tenisová zástena PVC, nepriepustná, zelená/modrá, v  = 2 m   bm  15,00   18,00 
410315  tenisová zástena TT85, tmavozelená, 115 gr.,10x2 m, s krúžkami á 50 cm  ks 80,00   96,00  
410316  tenisová zástena TT85,  115 gr.,indiv iduálna dĺžka, v=2 m   bm   9,-   10,80  
410501  karabinky oceľové, pozink, 60 mm     ks   0,40     0,48 
410503  karabinky oceľové, pozink, 50 mm     ks   0,30     0,36 
410504  karabinky plastové, čierne / zelené, 50 mm     ks   0,50     0,60 
 
330001  predeľovacia sieť 2,5 x  19 m, 1,2 mm / 50 mm, khaki    ks           121,00 145,20 
330102  predeľovacia sieť so spodnou záťažou 2,5x 19 m, 1,2 mm/ 50 mm  ks           140,00 168,00 
330105  predeľovacia sieť 1,2 mm PA / 50 mm, biela /  khaki    m2   2,70     3,24 
330150  podpery pod predeľovaciu sieť, hliník, v  = 2,5 mm    ks 25,00   30,00 
330111  oceľové lanko 3,15 mm, pozinkované     bm   0,30     0,36 
330112  oceľové lanko oplastované 3/4 mm     bm   0,40     0,48 
330120  oceľové lanko 4 mm, oplastované     bm   0,60     0,72 
330121  oceľové lanko 5 mm, oplastované     bm   0,80     0,96 
330113  svorka na oceľové lanko (pre 3/4/5 mm)     ks   0,35     0,42 
330114  napínacia skrutka  80x 110 na ocelové lanká    ks  4,00     4,80 
330115  slučka lisovaná na oceľovom lanku 3 mm     ks   1,90     2,28 
330116  oceľové karabinky  (30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm)    ks           od 0,22     0,26 
 
  OCHRANNÉ  SIETE  (cena kalkulovaná podľa celkovej veľkosti siete)        
420101  materiál PP, 2 mm   oká 30 mm     m2 5,10     6,12 
420102     45 mm, biela, čierna, zelená   m2 3,40     4,08 

420103     50 mm, modrá, červená, žltá   m2 3,00     3,60 
420104     80 mm, biela, čierna    m2 2,00     2,40 
420105     100 mm, biela, čierna, zelená, modrá, červená  m2 1,80     2,16 
420106     120 mm, biela, zelená    m2 1,50     1,80 

420108  materiál Antipy rex, 3 mm  45 mm, zelená, biela    m2 6,60     7,92 
420109     100 mm, zelená, biela    m2 3,00     3,60 
420111  materiál PP 3 mm   35 mm, biela    m2 7,30     8,76 
420112     40 mm, biela    m2 5,90     7,08 

420113     45 mm, čierna, zelená    m2 5,00     6,00 
420114     50 mm, biela    m2 4,50     5,40 
420115     80 mm, biela, zelená    m2 2,60     3,12 
420116     100 mm, biela, čierna, zelená   m2 2,30     2,76 

420117     120 mm, biela, zelená    m2 2,00     2,40 
420118     150 mm, ručne, biela, zel., červ., modrá, žltá  m2 1,70     2,04 
420121  materiál  PA 3,5 mm  35 mm , biela    m2 8,70   10,44 
420122     50 mm , biela    m2 5,80     6,96 

420123     80 mm , biela    m2 3,50     4,20 
420124     100 mm , biela    m2 2,90     3,48 
420125  materiál PP 4 mm   45 mm, čierna, zelená    m2 6,00     7,20 
420126     50 mm, biela    m2 5,30     6,36 

420127     100 mm, biela, čierna, zelená   m2 3,00     3,60 
420128     120 mm, biela, zelená    m2 2,60     3,12 
420129     150 mm, biela, zelená    m2 2,00     2,40 
420131  materiál PP 5 mm , oká: 45 mm, zelená     m2 9,20   11,04 



 
strana: 4 

 
420134  predeľovacie siete: 1,2 mm PA, biela / khaki: 18 mm    m2 6,00     7,20 

420133      20 mm    m2 5,40     6,48 
420135      25 mm    m2 4,40     5,28 
420130      30 mm    m2 3,70     4,44 
420131      40 mm    m2 2,40     2,88 

420132      50 mm    m2 2,00     2,40 
 
430101  reťazová záťaž na spodnú časť siete     bm 4,50     5,40 
430102  záťaž olovenou šnúrou      bm 2,20     2,64 

 

 
  OCHRANNÉ  SIETE - BEZUZLOVÉ  (cena kalkulovaná podľa celkovej veľkosti siete)               
  
420511  materiál PP 3 mm,   oká 40 mm, biela    m2 2,80     3,36 
420152     45 mm, zelená    m2 2,45     2,94 
420153     50 mm, biela    m2 2,35     2,82 
420154     100 mm, biela, zelená   m2 1,50     1,80 
420155     120 mm, biela, zelená   m2 1,25     1,50 
420161  materiál PP 4 mm  45 mm, zelená    m2 3,70     4,44  
420162     50 mm, biela    m2 3,50     4,20 
420163     100 mm, biela, zelená   m2 1,85     2,22 
420164     120 mm, biela, zelená   m2 1,55     1,80 
420165     140 mm, biela, zelená   m2 1,40     1,68 

             

  POMOCNÉ NÁRADIE 
Podľa požiadaviek zákazníka 


