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Vážení  tenisoví
priatelia

	 Nová	tenisová	sezóna	je	opäť	pred	nami	a	tak	ako	každý	rok,	opäť	si	Vás	
dovoľujeme	osloviť	niektorými	našimi	produktami	určenými	pre	tenisové	kluby.

	 Spoločnsť	FINSO	Vám	ponúkame:

 1) Pohľadové clony 

 2) Športové tenisové siete

 3) Stredové upínacie systémy

 4) Deliace siete a podpery

 5) Zametacie siete a kartáče

 6) Stĺpiky a rámy

 7) Lavičky
 
 8) Plastové čiary “GENIALA” a príslušenstvo

 9) Športové matrace – žinenky

                       10) Detský program
	
                       11) Ostatné produkty 

	 Za	kolektív	spoločnosti	FINSO	Vám	ďakujem	za	spoluprácu	a	prajem	
veľa	krásnych	tenisových	zážitkov.

      Ing. Roman BAĎURA
               obchodno-výrobný riaditeľ



FINSO CLONY – rašlový úplet
PE rašlový tmavozelený úplet, 150g/m2, 95 a 80 % tienenie, okraj lemovaný spevňujúcou 
PVC-PES páskou, poniklované oká nalisované po 0,5m. Táto úprava zabezpečuje vysokú 
životnosť a spevnené okraje zabraňujú páraniu materiálu pri veternom počasí. V prípade 
potreby Vám materiál môžme predať ako metráž, nakoľko okraje sú termicky upravené.

TIENENIE – 95 % 
clona 12 x 1,9m Cena: 65,15 €/ks

clona – ATYP x 1,9m Cena:   6,13 €/bm

clona – ATYP x 1,7m Cena:   5,80 €/bm

clona – ATYP x 1,4m Cena:   5,05 €/bm

Metráž   „RAŠLOVÝ ÚPLET“   - TIENENIE – 95 %
 - bez úprav

výška: 150cm Cena:   3,12 €/bm        

výška: 180cm Cena:   3,76 €/bm

výška: 200cm Cena:   4,18 €/bm

TIENENIE – 80 % 
clona 12 x 1,9m  Cena: 55,80 €/bm

clona – ATYP x 1,9m  Cena:   5,30 €/bm

clona – ATYP x 1,7m  Cena:   5,05 €/bm

clona – ATYP x 1,4m  Cena:   4,45 €/bm

Metráž   „RAŠLOVÝ ÚPLET“   - TIENENIE – 80 %
 - bez úprav

výška: 150cm Cena:   2,51 €/bm

výška: 180cm Cena:   2,99 €/bm

výška: 200cm Cena:   3,35 €/bm
   

UPÍNACÍ MATERIÁL

Karabinka - 5cm Cena: 0,30 €/ks

        - poniklované 

Napínacie pásky - 290x3,6m Cena: 4,- €/ 100ks

        - UV stabilizované

 Uvedené ceny sú bez DPH

1. Pohľadové clony



1. Pohľadové clony

CLONY z PVC-PES materiálov tzv. „SCRIM CLONY“
Clona vyrobená z PVC-PES vysokoodolného materiálu, 235g/m2, okraj lemovaný, 
poniklované oká po 0,5m, dlhá životnosť.

SIOLINE SCRIM  clona – ATYP x 2,0m Cena: 10,84 €/bm
Viaceré farby, viď. obrázok

MAMUT SCRIM  clona – ATYP x 2,0m Cena: 15,50 €/bm
Dvojité zosilené tkanie, zelená

CLONY S REKLAMOU – Digitálna potlač Cena: 14,00 €/m2

Clony z týchto materiálov je u nás možné digitálne potlačiť na širokoforátovej digi-
tálnej tlačiarni. Je možné aplikovať reklamu na jednofarebný SCRIM, najčastejšie 
sú to logá firiem čiernou farbou alebo bielu sieťovinu - mesh potlačiť ľubovoľným 
farebným motívom.

Uvedené ceny sú bez DPH



Tenisové siete

Siete vyhovujú požiadavkám ILTF a DTB. Majú rozmer 12,72 m x 1,07 m a vyhovujú 
normám EN 1510.

Vyznačujú sa vysokou trvanlivosťou, UV stabilizáciou, vrchným tkaným popruhom, 
galvanizovaným ocelovým lanom s dĺžkou 13,20 m. Používajú sa na všetky druhy 
tenisových sĺpikov. Siete možno dodať aj s kevlarovým lanom s f5mm. Kevlar má rovnakú 
pevnosť ako oceľ, ale neskrúca sa a ani neroztrapkáva. Pri objednávke je nutné zmerať 
vzdialenosť medzi stĺpikmi, v prípade potreby dlhšieho lana.

Siete bez dvojitého zosílenia úpletu:  

Excalibur – PES sieť, hrúbka úpletu  f2,5mm Cena: 122,20 €
                  zelená/čierna  Kód: 8081
Bezuzlová sieť so štvorcovými okami 2. generácie. Horný lem je z tkaného mimoriadne pevného pásu z čistého 
polyesteru, odolný proti UV žiareniu. Siete majú  lano z oceľového drôtu s ochranným povlakom z plastickej 
hmoty, vhodnej pre všetky nové súpravy stĺpikov.

Merlin – PES sieť, hrúbka úpletu  f3,5mm Cena: 189,30 €
                 zelená/čierna Kód: 8091
Po “Excalibur” prichádza výrobok “Merlin” sieť pre vysoké nároky na kvalitu. Sieť je z hrubšieho materiálu,  
a teda dosahuje i vyššej hmotnosti a tým lepšie “padá”. Sieť má neposuvné oká na základe bezuzlovej výrobnej 
techniky, mimoriadne stabilný tvar, optimálny priehľad, lebo sieť je bez dvojitých radov.

Bezuzlová – PP sieť, hrúbka úpletu  f2,3mm Cena:  63,80 €
                        čierna Kód: 802
Tenisová sieť z vysokopevnostného polypropylénu. U tejto kvality sa jedná o sieť pre voľný čas (nie je určená 
pre turnaje).

Bezuzlová – PP sieť, hrúbka úpletu  f3mm Cena: 76,60 €
                        čierna Kód: 803

PP sieť – PP sieť, hrúbka úpletu  f3mm Cena: 91,80 €
               čierna Kód: 8031

PP sieť – PP sieť, hrúbka úpletu  f4mm Cena: 109,70 €
                  čierna Kód: 8041

 Uvedené ceny sú bez DPH

2. Športové tenisové siete
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Tenisové siete

Siete s dvojitým zosilením úpletu: 

PE sieť – PE sieť, hrúbka úpletu  f3mm Cena: 147,90 €
Ručne pletená, 5 rad dvojitý   zelená/čierna Kód: 904

PE sieť – PE sieť, hrúbka úpletu  f3mm Cena: 207,90 €
Ručne pletená, dokola lemovaná, 5 rad dvojitý   zelená/čierna Kód: 9044

PE sieť – PE sieť, hrúbka úpletu  f3mm Cena: 182,90 €
Strojom vyrobená varianta, u ktorej je 5 horných radov je preložených a prišitých Kód: 904M

Sieť s povrstvením                                                                                         
Bezuzlová – PES sieť s povrtvením, úplet  f4mm Cena: 275,60 €  
Povrstvená, 3 roky záruka na sieť  čierna Kód: 910

Náhradné laná

Náhradné oceľové lano – 13,5m Cena:  11,30 €
Pozinkované s plastovým povrchom + oká Kód: 908

Náhradné oceľové lano – 13,2m Cena:  11,30 €
Pozinkované s plastovým povrchom + oká Kód: 9085

Náhradné kevlarové lano – 13,5m Cena: 24,O5 €
f5mm + oká Kód: 9 081

Náhradné kevlarové lano – 13,2m Cena:  24,05 €
f3mm + oká Kód: 9086

Náhradná páska

Lemovacia páska Cena: 47,10 €
lemovka z PES tkaniny s mosadznými krúžkami Kód: 906

REKONŠTRUKCIE A OPRAVY SIETÍ

V prípade potreby prevedieme opravy Vašich sietí.    Uvedené ceny sú bez DPH906
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2. Športové tenisové siete



KOTVA „Duckbill“ Cena:  38,90 €
Oceľ Kód: 2109 

KOTVA „Duckbill“ Cena:  46,30 €
Ušľachtilá ceľ Kód: 21091 

Zemné hliníkové púzdro Cena:  19,90 €
Pre každý typ regulačných pásov Kód: 9091

Zemná U – kotva Cena:    9,70 €
 Kód: 909

Napínacia skrutka Cena:  13,50 €
pre č. 905 Kód: 907 

Wimbledon – stredová páska Cena:    4,50 €
Povrstvená nylonová tkanina Kód: 905 

Wimbledon – stredová páska Cena:  10,50 €
S karabinou Kód: 9052 

Wimbledon – stredová páska Cena:  15,00 €
Integrovaný, prišitý Kód: 9053

Uvedené ceny sú bez DPH

3. Stredové upínacie systémy
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Deliaca sieť „FINSO“ ATYP x 2,5m Cena:     5,80 €/bm
PES sieť, hrúbka úpletu f3mm, oká 35x35mm  zelená  

Deliaca sieť 40 x 2,5m Cena: 512,00 €         
PP sieť, hrúbka úpletu f2,3mm, oká 45x45mm   Kód: 220                     
doplková výbava v cene   zelená, tmavozelená, biela

Deliaca sieť 40 x 3m Cena: 587,40 €
 Kód: 2201
Deliaca sieť 40 x 2,5m Cena: 512,00 €
PP sieť, hrúbka úpletu f2,3mm, dolný okraj 15cm  Kód: 2201
poplastovaný, doplková výbava v cene 
zelená, tmavozelená, biela

Deliaca sieť ATYP 
PP sieť vyrobená podľa požiadaviek zákazníkov - hrúbka, veľkosť oka, farba a samo-
zrejme rozmer

Podperné stĺpiky 2 - 3m Cena:  38,90 €
Teleskopické nastavyteľné tyčky - hliníkové Kód: 2205

Doplnková výbava - závesný systém  
Oceľové lano, karabinky, obojstranné napínaky 
svorky, kotvy - podľa požiadaviek

Uvedené ceny sú bez DPH

4. Deliace siete
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Vlečné zametacie siete + príslušenstvo

Jednoduché zametacie siete

Jednovrstvá vlečná sieť 2 x 1,5m Cena: 127,40 €
PES sieť, oká 2 x 2cm Kód: 913
Vyskúšaná tkanina, malé oká zabezpečia vysokú efektivitu pri údržbe dvorcov bez nutnosti 
použiť druhú vrstvu sieťoviny. V cene je sieť, drevo, vlečné lano.

Náhradná vlečná sieť 2 x 1,5m Cena:   50,20 €
PES sieť, oká 2 x 2cm                                                                 Kód:914                  

Dvojité zametacie siete                                                     
Dvojvrstvá vlečná sieť 2 x 1,5m Cena: 117,00 €

PES povrstvená sieť, oká 4 x 4cm Kód: 917
V cene je sieť, drevo, vlečné lano.

Náhradná vlečná sieť 2 x 1,5m Cena:   54,50 €
PES sieť, oká 4 x 4cm, dvojvrstvá Kód: 918

Zametacie siete - METRÁŽ

Jednovrstvá vlečná sieť ATYP x 2m Cena:   16,25 €/m2
PES povrstvená sieť, oká 2 x 2cm Kód: 915
Balenie 2 x 25m, 1m2 = 1kg

Jednovrstvá vlečná sieť ATYP x 2m Cena:   10,15 €/m2
PES povrstvená sieť, oká 3 x 3cm Kód: 926
Balenie 1,5 x 50m, 1m2 = 1kg                                                                                       

Náhradné príslušenstvo
Náhradné drevo 2m Cena:   46,30 €
Tvrdé brusné drevo + 2x skrutky Kód: 916

Vlečné lano 3,5m Cena:     6,50 €
Mäkké lano s f10mm + koncovky Kód: 9093

Uvedené ceny sú bez DPH

5. Zametacie siete a kartáče
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Zametacie kartáče - metly + príslušenstvo

Päťradové zametacie metly

Zametacia metla KLASIK 6x160cm Cena:   85,00 €
 
.Zametacia metla HARD 6x160cm  Cena:    85,00 €               

Vonkajšie štetiny sú tvrdšie                                                                                

Násada s rukojeťou  Cena:      5,00 €
 

Zametacia metla ANTIMACH 12x160cm Cena:  125,00 €

Čiarovka Cena:    15,00 €
  

Uvedené ceny sú bez DPH

5. Zametacie siete a kartáče



Tenisové hliníkové stĺpiky:
Stĺpiky sú vyrobené zo špeciálnej zliatiny hliníka z hrubostenných profilov. Povrch je eloxovaný, 
matne strieborný, prípadne za príplatok biely/zelený z vypalovanej farby. Napínací systém je 
integrovaný vo vnútri profilu a teda chránený pred vplyvom počasia. Snímateľná kľuka sa 
taktiež zasúva do rámu.

TENISOVÉ STĹPIKY 80x80mm Cena: 255,90 €/pár
AL štvorcový profil Kód: 500

TENISOVÉ STĹPIKY Ø83mm Cena: 245,75 €/pár
AL kruhový profil Kód: 502

TENISOVÉ STĹPIKY 80x80mm Cena: 553,90 €/pár
AL štvorcový profil s adaptérom Kód: 501

Mobilné tenisové rámy

MOBILNÝ TENISOVÝ RÁM Cena:1.379,70 €/ks
Zaklápacie stĺpiky a pätky, delené stojany, nízka hmotnosť. Kód: 503
Rýchla montáž a demontáž.
Zariadenie sa používa pri WTC, Swiss-Indoor, Davis cup.

ZÁVAŽIE 4x5kg Cena: 163,25 €/sada
zabezpečujú dodatočnú stabilitu Kód: 5031

SINGLTYČE Cena: 50,40 €/pár
podpery pre č.503, chránený DBGM vzor Kód: 5032

PODPERNÉ SINGL TYČKY Cena: 29,75 €/ks
AL podpery pre dvojhru Kód: 504

UMPIRE Cena: 433,20 €/ks
AL kreslo pre rozhodcu Kód: 505

Uvedené ceny sú bez DPH

6. Stĺpiky a rámy
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Lavičky pre tenis sú navrhnuté a komplet vyrobené našou spoločnosťou. Masívna galva-
nicky pozinkovaná konštrukcia je zvarená s jaklových profilov 25x25mm. Smrekové latky 
sú opatrené náterom: protihnilobným, protiplesňovým  a aj proti škodcom. Drevo je natrené 
dubovou lazúrou a ochranným lakom proti poveternostným vplyvom.
Plachty sú vyrobené z PVC autoplachtových materiálov v rôznom farebnom vyhotovení. 
Náročnejším zákazníkom ponúkame digitálnu potlač podľa vlastného námetu, na ktorú je 
následne aplikovaná tekutá laminácia.

Samostatná lavička         200x43x43 cm 110,10 €

Jednoradová lavička       200x110x204 cm 271,45 €
      Jednofarbná PVC-PES plachta   61,35 €
      Digitálne potlačená plachta   70,60 €

Dvojradová lavička          200x172x204 cm 428,57 €
      Jednofarbná PVC-PES plachta   79,85 €
      Digitálne potlačená plachta 101,70 €

                                                                                 Uvedené ceny sú bez DPH

7. Lavičky



GENIALA KOMFORT 5 sú absolutnou špičkou v segmente umelých čiar.

Geniala komfort 5  396,30 €/sada

Napínak čiar  163,62 €/ks

Kladivo    47,00 €/ks

Uvedené ceny sú bez DPH

8. Umelé čiary a príslušenstvo



Trieda ŠKOLA: návleky matracov tejto kategórie majú obal s pevného PVC-PES 
nelakovaného materiálu opatreného zipsom, ktorý umožní v prípade poškodenia ľahkú 
opraviteľnosť. Žinenky môžu byť vyrobené s prenášacími držiakmi a rohmi  vo  viacerých  
farebných prevedeniach.

Skaut 190x100x6 cm   68,08 €
základná rada

Klasik 190x100x8 cm   81,25 €
základná rada s prenášacimi príchytkami

Lux 190x100x10 cm 113,00 € 
vystužené farebné rohy a prenášacimi držiakmi

Prenášacie popruhy:   11,06 €/4 ks

Spevňovacie rohy:   19,92 €/4 ks

Trieda UNIVERSAL: jadro je z drtenej peny pevne spojené s obalom z koženky. Rohy sú 
tepelne zavarené a na  spodnej časti je protisklzová vrstva.
      
 tvrdosť
universal M 0070 200x100x4 cm RG 100 102,70 €
universal M 0071 200x100x6 cm RG 100 113,50 €
universal M 0081 200x100x4 cm RG 100 105,70 €
universal M 0065 200x100x6 cm RG 100 120,50 €

Farby: modrá, žltá, červená

Trieda S-CLASSIC: jadroo je z drtenej peny s vymeniteľným koženkovým obalom. 
Na želanie možno žinenky dovybaviť plastovými rohmi, prenášacími putkami a protisklznou 
spodnou vrstvou. Pri použití suchých zipsov je možné skladať matrace do rôznych veľkosí.
      
 tvrdosť
S – classic M 2112 200x100x4 cm RG 100    87,75 €
S – classic M 2115 200x100x6 cm RG 100 105,20 €
S – classic M 2111 200x100x8 cm RG 100 118,50 €
Farby: modrá, žltá, červená

Trieda NORMAL: jadro je z drtenej peny s vymeniteľným koženkovým obalom. Na želanie 
možno žinenky dovybaviť koženými alebo plastovými rohmi, prenášacími putkami 
a protisklznou spodnou vrstvou.
 tvrdosť
normal M 2170 200x100x4 cm RG 100   98,70 €
normal M 2165 200x100x6 cm RG 100 106,15 €
normal M 2161 200x100x8 cm RG 100 107,70 €
Farby: modrá, žltá, červená

Doplnky k triedam S – classic a normal

M 2180 Prenášacie popruhy:   11,06 €/4 ks
M 2188 Prenášacie putká:   11,06 €/4 ks
M 2185 Spevňovacie rohy – koža:   19,92 €/4 ks
M 2186 Plastové rohy:   19,92 €/4 ks
M 2183 Protisklzová vrstva:     6,90 €
M 0073 Suché  zipsy:   10,60 €/4 ks

Uvedené ceny sú bez DPH

9. Športové matrace – žinenky



Detské siete: 

DETSKÁ TENISOVÁ SIEŤ 6x0,7m Cena:   16,50 €/ks
PE sieť Kód: 830

DETSKÁ TENISOVÁ SIEŤ 3x0,7m Cena:   14,30 €/ks
ako 830 Kód: 831

DETSKÁ TENISOVÁ SIEŤ 6x0,8m Cena:   64,90 €/ks
PA sieť 2mm Kód: 933

DETSKÁ TENISOVÁ SIEŤ 6x0,7m Cena:   50,70 €/ks
PES sieť 1,5mm Kód: 934

DETSKÁ TENISOVÁ SIEŤ 3x0,7m Cena:   40,30 €/ks
PES sieť 1,5mm Kód: 935

Stĺpiky na detské siete: 

STĹPIKY NA DETSKÉ SIETE 6x0,7 Cena: 134,20 €/sada
oceľová sada Kód: 940

STĹPIKY NA DETSKÉ SIETE 3x0,7 Cena: 117,00 €/sada
oceľová sada Kód: 941

MOLITANOVÁ SKLADAČKA – sada: Cena: 600,40 €

„3D FINSOBUILDING SET“

Túto skladačku sme pre Vás vytvorili inšpirovaní z detských čias, keď sme sa hrávali  
s drevenými kockami. Ponúkame Vám sadu, z ktorej sa dá postaviť napr. hrad, resp. Vám 
dodáme sadu podľa Vášho želania. V ponúkanej sade je zakalkulovaná zľava.

Obsah setu: Rozmer Množstvo Cena za 1ks
  v sade „samostatne“

HRANOL „veľký“ 90x30x30cm 2ks 40,83 €
 „malý“ 60x30x30cm 2ks 28,88 €
 „zrezaný“ 60x30x30cm 2ks 24,23 €

KOCKA  30x30x30cm 2ks 18,59 €
 „zrezaná“ 30x30x30cm 2ks 15,93 €

VALEC „veľký“ 60x30cm 2ks 27,88 €
 „malý“ 30x30cm 2ks 17,92 €

IHLAN  30x30x30cm 2ks 19,58 €

PODKOVA „veľká“ 90x45x30cm 1ks 52,78 €
 „malá“ 60x30x30cm 2ks 29,54 €

Uvedené ceny sú bez DPH

10. Detský program



Plachtový program
Viacúčelové krycie plachty: PE kašírované tkané plachty, lemované 
s očkami - rôzne veľkosti, hrúbky, ochrana voči dažďu, mrazu, prachu plachty na dopravné 
prostriedky, tovar, zariadenia a pod.

Autoplachty: na všetky druhy nadstavieb, zhrňovacie, colné, na vozíky, s reklamou, 
opravy, výmena striech

Závesy: termozávesy na dvere, brány, deliace steny, závesné systémy

Plachtové stavby: Plachty na markízy, prístrešky, oblúkové haly, stánky, párty            
stany, pódiá, karavany, tee-pee

Technické textílie a fólie: predaj rôznych druhov plachtovín a fólií na metráž
Obaly: návleky, vaky, vrecia, plachtové potrubia, manžety

Laná a popruhy: horolezecké a statické laná, šnúry, colné laná, bezpečnostné 
popruhy s račňami

Sieťový program + laná
Siete a clony: siete – ochranné, bezpečnostné, lešenárske, clony na ploty a tenisové 
kurty, PVC siete a oplotky

Fóliový program
Fólie: PE fólie – tkané, netkané, PVC fólie i s PES výstužou, kaučukové, podstrešné 
fólie – paropriepustné i nepriepustné, hliníkové

Fóliová hydroizolácia: hydroizolačné práce – zemná, strešná, jazierkové fólie, 
vodné stavby, nádrže, bazény, geotextílie

Molitanový program
Matrace: športové žinenky, doskočiská, ochranné matrace

Program výroby reklamy
Reklama: digitálna tlač, fóliový polep, závesné systémy, bannery, transparenty, tabule, 
svetelná reklama, informačné systémy

Kovanie a kovovýroba
Kovovýroba: konštrukcie markíz, košiny na nákladné automobily, rámy a závesy 
na reklamu

Kovanie: plachtové krúžky, strmeň, háčiky, koľajnice, bežce, závesné systémy

Jazierkový program
Jazierkové technológie: fontánky s tryskami, čerpadlá, filtre, UV lampy, 
osvetlenie, prípravky na úpravu vody, fólie, geotextílie, rôzne doplnky

11. Ostatné produkty


