
KARTA  PRODUKTU – TRYBUNY SPORTOWE 

Trybuny sportowe wykonujemy 
standardowo jako trybuny 
demontowalne, umożliwiając tym 
samym użytkownikowi ich 
wykorzystanie na innych, 
posiadanych, obiektach oraz dajemy 
im możliwość ich rozbudowy               
w późniejszym czasie np. gdy 
otrzymają kolejne środki finansowe na 
ten cel. 

Trybuny sportowe firmy ProStar 
wykonywane są z metalowych profili 

zamkniętych o różnych przekrojach i wymiarach, zależnie od rodzaju elementu 
konstrukcyjnego trybuny. Wszelkie metalowe elementy trybuny zabezpieczane są 
antykorozyjnie poprzez nałożenie na ich powierzchnię, w procesie galwanizacji, cynku. 

Główną i charakterystyczną cechą użytkową tego rodzaju konstrukcji - trybun jest 
wykonywanie ich z powtarzalnych, systemowych elementów - połączeń modułowych, 
które po złożeniu w całość tworzą skończony element architektoniczny. 

Metalowe moduły, w wyniku ich szeregowego łączenia, pozwalają na konstruowanie 
trybun o różnej długości, ilości miejsc siedzących oraz wejść. 

Trybuny naszej produkcji przeznaczone są do użytkowania na otwartej przestrzeni i nie 
wymagają stałego kotwienia do gruntu ani fundamentów. Zwykle posadawia się je na 
uprzednio przygotowanej z kostki brukowej powierzchni, jednak można je także ustawiać 
bezpośrednio na trawie, gdzie dzięki ruchomym stabilizatorom i podłożeniu płytek 
betonowych, mogą stabilnie funkcjonować. 

Co szczególnie ważne, każde trybuny zaopatrzone są w produkowane przez naszą firmę 
ProStar - Siedziska Stadionowe. Posiadamy w naszej ofercie produkcyjnej kilka rodzajów 
krzeseł stadionowych, różniących się między sobą wysokościami oparcia. Nasze siedziska 
stadionowe, przystosowane są do użytkowania na zewnątrz, ponieważ wykonujemy je              
z użyciem najlepszych komponentów i stabilizatorów UV. 

 



Poszczególne elementy naszych trybun mobilnych, wytwarzane są w taki sposób, iż ich 
ciężar nie wymaga użycia specjalistycznego - ciężkiego sprzętu.  

Trybuny sportowe naszej produkcji można stawiać na powierzchni utwardzonej (np. kostką 
brukową) oraz dzięki możliwości zastosowania specjalnych regulatorów także 
bezpośrednio na trawie. Przy drugim wariancie użytkownik musi jedynie, pod stopy 
trybuny, przygotować elementy wyrównujące np. płytki chodnikowe 35x35 cm, grubości 5 
cm, które posłużą do ustabilizowania konstrukcji trybuny. 

Trybuny sportowe naszej produkcji cechuje także: 
 

 zgodność projektowa produktu z wytycznymi Polskiego Komitetu Normalizacji                   
i normami PN-EN 13200, 

 możliwość indywidualnego projektowania i produkcji, zarówno pod względem ich 
wymiarów, jak i ilości zainstalowanych miejsc siedzących, 

 wariantowość miejsca użytkowania, poprzez możliwość stosunkowo łatwego 
demontażu i przemieszczania ich w częściach na nowe miejsce stacjonowania, 

 wysoka estetyka i solidność wykonania, 

 zastosowanie zabezpieczenia antykorozyjnego metalowych konstrukcji trybun 
demontowalnych na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych poprzez 
pokrycie ich powierzchni powłoką cynku ogniowego, 

 zastosowanie, jako podesty do chodzenia, odpornych na warunki atmosferyczne, 
cynkowanych ogniowo krat pomostowych Vema. 
 

  ILOŚĆ RZĘDÓW 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PARAMETRY   

Głębokość trybuny (cm) 140 230 310 390 470 550 640 720 800 880 

Wys. ostatniego rzędu (cm) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Średnia liczba miejsc na 1 mb ≈ 3,5 ≈ 5 ≈ 6,5 ≈ 8 ≈ 8,5 ≈ 11 ≈ 12,5 ≈ 14 ≈ 15,5 ≈ 17 

 

 


