
ROCÒDROMS
FEMECV



La Federació d´Esports de Muntanya i Escalada de la
Comunitat Valenciana, disposa d'una instal·lació de
rocòdrom de Boulder portàtil, creada per Shaperwalls
apta per a competicions d'Escalada en Bloc.

Aquesta instal·lació està dissenyada per a acollir
competicions del més alt nivell Autonòmic, Nacional o
Internacional. Amb una gran versatilitat de muntatge en
l'ordre de col·locació dels mòduls que permet als
equipadors un ampli espectre de creació.



MÚLTIPLES POSSIBILITATS DE
MUNTATGE D'ESTRUCTURA





COMBINACIÓ 3-1-2

COMBINACIÓ 1-2-3

COMBINACIÓ 2-3-1

MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE
COMBINACIONES MODULARES



COMBINACIÓ 2-1-3

COMBINACÍO 3-2-1

COMBINACÍO 1-3-2



El rocòdrom és de 5 m d'altura, per 18 m de llarg, format per 3
mòduls de 6,00 m més zona de calfament amb un total escalable de
108 m².
L'estructura se sustenta per si mateixa sense necessitat de
realitzar ancoratges en sòl.
En la part posterior disposa d'un mòdul de 6 m per a calfament.
El sistema d'amortiment de caigudes és per matalàs d'aire coixí de
seguretat, per al muntatge de la instal·lació completa en línia
s'utilitzen un total de 6 matalassos de 6 m. de llarg per 5 m.
d'ample, dotats d'un motor unflador cadascun de 1.100 w de
potència. Per al muntatge d'un solo module s'usarien 2 matalassos.
La superfície lliure perimetral, amb l'espai de maniobra necessari
per a la instal·lació en línia seria de 30 m. x 20 m. metres.
Transport, muntatge i desmuntatge, estimació de temps de
muntatge 3 dies, 3 persones i desmuntatge 3 dies, 3 persones.

CARACTERÍSTIQUES DEL
ROCÒDROM COMPLET

ROCÒDROM COMPLET



CARACTERÍSTICAS
DE UN MÓDULO

Cada mòdul és de 5,00m d'altura, per 6,00 metres de llarg, 
L'estructura se sustenta per si mateixa sense necessitat de realitzar
ancoratges en sòl.
El sistema d'amortiment de caigudes és per matalàs d'aire coixí de
seguretat, per al muntatge de la instal·lació d'un mòdul s'utilitzen un
total de 2 matalassos de 6 m. de llarg per 5 m. d'ample, dotats d'un
motor unflador cadascun de 1.100w de potència. 
La superfície lliure perimetral, amb l'espai de maniobra necessari per a
la instal·lació seria de 15 m. x 10 m.
Transport, muntatge i desmuntatge, estimació de temps de muntatge
1 dia 3 persones i desmuntatge 1 dia 3 persones.

CADA MÒDUL PER SEPARAT



CARACTERÍSTIQUES DELS
MÒDULS INDEPENDENTS



LLOGUER 
D'INSTAL·LACIÓ

El rocòdrom inclou matalassets tipus coixí de seguretat.
El subministrament elèctric no està inclòs.
El rocòdrom està preferentment dissenyat per a ús en espais coberts de
la pluja.
Aquest preu inclou el transport fins a 100 km de distància des del seu
lloc d'ubicació. Per a distàncies superiors consultar.
Consultar dates de lloguer, el preu del muntatge pot variar en funció de
l'ús que se li estiga donant al rocòdrom.
Consultar disponibilitat de dates.
No s'inclouen preses, volums, ni monitors/ tècnics esportius.
Aquests preus no inclouen IVA.

Aquest rocòdrom en el seu conjunt o separat per segments pot ser llogat
per entitats públiques o privades com a clubs, ajuntaments, federacions
autonòmiques... que desitgen realitzar esdeveniments lúdics, competicions,
promocions etc.
Per a això s'ha de consultar la disponibilitat de dates en funció de si el
rocòdrom està muntat o desmuntat en les dates desitjades pot variar el
preu del seu lloguer.



PREU MUNTATGE COMPLET
Muntatge de rocòdrom complet 3 mòduls
Muntar i desmuntar incloses 3 setmanes instal·lat.

ENTITATS FEMECV I AMB CONVENI ENTITATS NO FEMECV

5.960,00 € 6.245,00 €

PREU MUNTATGE UN MÒDUL
Muntatge de rocòdrom només un mòdul
Muntar i desmuntar incloses 2 setmanes instal·lat.

2.325,00 € 2.450,00 €
ENTITATS FEMECV I AMB CONVENI ENTITATS NO FEMECV



El rocòdrom antic és una

L'estructura se sustenta per si mateixa sense necessitat de realitzar
ancoratges en sòl.
El sistema d'amortiment de caigudes és mitjançant diversos matalassets
3,00 m x 2,00 m x 0,40 m (No incloses)
La superfície lliure perimetral amb espai de maniobra necessari per a la
instal·lació és de 100m².

Característiques:

      estructura cubica amb enfonsaments,
      de 2,60 m d'altura, amb 4 cares
      amb un ample de 2,50 m i amb una superfície escalable de 36m².

Per al seu lloguer en esdeveniments o llargues temporades, consultar preus.

La Federació d´Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat
Valenciana, també disposa d'un altre rocòdrom portàtil, més
antic en forma de poal desplomat apte per a escalada en bloc.
Aquesta instal·lació està dissenyada per a acollir competicions,
esdeveniments promocionals o lúdics.

MAS INFORMACIÓN:
EMAIL: ROCODROMO@FEMECV.COM

TELF. 965439747

ALTRES POSSIBILITATS
Rocòdrom cúbic


