nowe lepsze panele
najlepsze europejskie szyby
sprawdzone niemieckie podłogi HARO
dostępne różne wersje systemów
w różnych cenach
standard court

comfort court

premium court

Dołącz do inwestorów, którzy nam zaufali:
w ciągu ostatnich lat zbudowaliśmy w Polsce 80 kortów McWIL:

Gdańsk FITNESS AUTHORITY - 5 kortów

Lublin - Cube Squash&Fitness - 6 kortów

Szczecin SquashZoneClub - 4 korty

Inne realizacje McWIL:
4 korty Atlantic Kraków, 1 kort w biurowcu firmy ACTION S.A.,
2 korty TUAN Warszawa, 6 NIKU Squash&Fitness Poznań, 2 korty CALYPSO adgar plaza
Warszawa, 2 korty MATCHPOINT Wrocław, 1 kort VIVA Michałowice, 4 korty OKĘCIE
TENNIS CLUB Warszawa, 1 kort w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Mrzeżynie,
7+5 kortów Squash4You Kraków, 4 korty LIZARD Warszawa, 5 kortów Aerosquash
Warszawa, 3 korty CALYPSO Warszawa, 1 kort w Kompleksie Sportowym
w Bolesławcu, 2 korty Gdańsk - fitness w hotelu Torus, 1 kort w Limanowa,
3 korty Marina Squash&Fitness Szczecin, 1 kort hotel trojak Mysłowice, 2 korty
w Kompleksie Usługowo-Rekreacyjnym w Kędzierzynie, 1 kort w Kompleksie Sportowym
w Żaganiu, 6 kortów REDECO Wrocław, 1 kort w Kompleksie Sportowym w Wąbrzeźnie.
Dystrybucja w Polsce: MMSport Sp.j. - ul. Nad Strugą 7, Kraków 31-411
tel.: 12 427 23 02, 12 425 33 05, e-mail: mcwil@mmsport.com.pl, www.mcwil.pl

SYSTEM PANELI McWIL, PODŁOGI HARO
ORAZ SZYBY McWIL POSIADAJĄ CERTYFIKAT
ŚWIATOWEJ FEDERACJI SQUASHA

to nie wszystko.
Doradzamy w projektowaniu klubów
Sprzedaż kortów

i zarządzaniu nimi.

Innowacyjny system

Najlepsze połączenie komfortu gry i praktyki użytkowania obiektu!

Polecamy system McWIL PREMIUM!
Marcin Karwowski
5-krotna Mistrzyni Polski Dominika Witkowska
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powodów, dlaczego warto wybrać
korty McWIL?

1. Markowe i certyfikowane korty. Marka McWIL jest jednym z najbardziej znanych producentów kortów do squasha. System panelowy kortów McWIL
jest produkowany we współpracy z amerykańską firmą Fiberesin oraz europejskimi producentami najwyższej jakości szyb i niemieckim producentem komfortowych
podłóg HARO. System jest zaaprobowany i atestowany przez WSF (World Squash Federation czyli Międzynarodową Federację Squash’a).
2. System najlepszych na świecie paneli do gry. System panelowy McWIL bazuje na amerykańskich panelach wysokiej gęstości o specjalnej specyfice zrobionej
dla systemu McWIL produkuje najlepsza na świecie fabryka paneli drewnianych Fiberesin. Gwarantuje dokładne i szybkie odbicie piłki. Idealnie płaska, jednolita
i antypoślizgowa powierzchnia zapewnia przewidywalne odbicie się piłki w każdym miejscu. Zadowoli zarówno osoby grające amatorsko (frontowa ściana jest bardzo
„żywa”, czyli nie trzeba wkładad dużo siły w uderzenie), jak również zawodowo (przypomina charakterystykę kortów szklanych, na których rozgrywa się najwięcej turniejów).
3. Powierzchnia paneli – trwała i łatwa w obsłudze. Wielowarstwowa, niemalowana, trwała powierzchnia paneli McWIL pozostaje niezmienna w trakcie
użytkowania i nie zniekształca się. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji paneli o wysokiej gęstości oraz wielowarstwowej melaminowej części
ochronnej. System paneli gwarantuje bezproblemowe utrzymanie w czystości i łatwość usuwania zabrudzeń.
4. 10 lat gwarancji!!! Firma McWIL zapewnia 10-cio letnią gwarancję na swój system paneli, przy zastrzeżeniu montażu przez autoryzowanego instalatora zgodnie
ze specyfikacjami producenta i użytkowaniu w zalecany sposób.
5. Wyciszenie odgłosu uderzeo piłki przy zachowaniu praktyki użytkowania obiektu. Podkład przedniej ściany zbudowany przy użyciu nowej usprawnionej
konstrukcji stalowej (grubsze słupy konstrukcyjne zlokalizowane częściej niż w dawnych konstrukcjach) jak również dodatkowych warstw i wypełnień zależnych
od wybranej wersji systemu - płyt gipsowych oraz warstwy gumowej w przypadku wersji „Standard”, płyt drewnianych MFP i wypełnienia wełną mineralną przy
systemie „Comfort” oraz płyt drewnianych wypełnionych kwarcem w przypadku wersji „Premium”. Te nowe wersje systemu zapewniają właściwą izolację dźwiękową
gwarantując równocześnie realistyczny odgłos uderzanej piłki, niemal identyczny w porównaniu do odgłosu na korcie betonowym przy zachowaniu praktyki użytkowania
kortów (nie ma konieczności uzupełniania odprysków farby na ścianach, szpachlowania, malowania kortów co roku, jak w innych systemach).
6. Tania instalacja systemu dla inwestorów. System panelowy McWIL jest instalowany za pomocą wolnostojących konstrukcji stalowych i specjalnych
profili aluminiowych (profil H). Jest to duże lepsze i tańsze dla inwestora – nie wymaga budowy ścian z cegieł, cementu lub innego materiału. Wystarczy wolnostojąca
powierzchnia.
7. Bezpieczne szyby dostępne w różnych opcjach. Firma McWIL współpracuje z doświadczonymi producentami szkła strukturalnego przeznaczonego
na korty. System szklanych ścian kortów jest zaakceptowany i certyfikowany przez Międzynarodową Federację Squash’a (WSF) jako materiał odpowiedni do
gry i odpowiadający standardom wytrzymałości, bezpieczeństwa i jakości materiałów. Od 2010 roku w ofercie wiele odmian szyb - dotychczasowe wolnostojące
składające się z 4 paneli szklanych oraz drzwi, wolnostojące składające się z 2 paneli i drzwi oraz szyby w ramie stalowej jak również to samo w wersji otwieralnej.
8. Fachowa pomoc. Dystrybucją w Polsce zajmuje się firma MM-Sport, działająca kilkanaście lat w dystrybucji produktów sportowych, znana m.in.
z wprowadzenia do Polski marek Dunlop, Slazenger, KEEN, UNDER ARMOUR. Właścicielem firmy jest Maciek Maciantowicz – były tenisista czołówki Polski a aktualnie
od kilku lat gracz ścisłej czołówki Polski w squashu (dwukrotny medalista Mistrzostw Polski, dwukrotny Mistrz Polski w kategorii +35, dwukrotny Drużynowy
Mistrz Polski, od wielu lat reprezentant Polski w rozgrywkach europejskich i gracz ścisłej czołówki kraju). Jako współwłaściciel uznawanego za jeden z najlepszych
w Polsce klubu ATLANTIC w Krakowie, a później SQUASH4YOU w Krakowie posiada praktyczne doświadczenie w budowaniu klubu oraz zarządzaniu nim, jak również
doświadczenie w promocji squasha oraz organizacji imprez sportowych.

Mistrz Polski 2011

9. Sprawdzone w zawodowym squashu! Korty McWIL są sprawdzone w zawodowym squashu. Od lat na kortach tej firmy rozgrywane są zawodowe turnieje
PSA i WISPA, zarówno na kortach panelowych jak i szklanych.
10. McWIL zdobywa uznanie gwiazd światowego squasha. McWIL zyskuje coraz większe uznanie wśród największych gwiazd światowego squasha.
Oprócz inwestycji realizowanych w Egipcie, w tym nowym klubie który będzie bazą Akademii Squasha Amr Shabany - czyli wielokrotnego Mistrza Świata, inny
znany zawodnik Peter Nicol (przez wiele lat nr 1 światowego ranking) korzysta z przenośnego kortu naszej marki i bardzo sobie chwali dokonany wybór. Do tej listy
klientów firmy McWIL dołączył również ostatnio Kanadyjczyk Jonathon Power (zwycięzca ponad 35 turniejów zawodowego squasha, nr 1 w światowym rankingu
oraz „ikona” światowego squasha), który w swoim nowym klubie w Toronto również zdecydował się na korty McWIL. W zrealizowanym projekcie (National Training
Academy Toronto) znajduje się 8 standardowych kortów oraz 1 stały szklany kort.
11. Inwestorzy mający w swoim obiekcie korty ASB i McWIL po kilku latach użytkowania zdecydowanie polecają system McWIL. Rzadko zdarza
się aby inwestor miał w swoim obiekcie korty do squasha różnych marek aby obiektywnie porównad ich właściwości i funkcjonowanie w miarę upływu czasu.
Taka sytuacja zdarzyła się w klubie „Zelta Bowling Center” w Rydze na Łotwie, gdzie zbudowano najpierw 4 korty ASB a później dobudowano 4 korty McWIL.
Okazało się, że właściciel obiektu jest zdecydowanie bardziej zadowolony z użytkowania kortów McWIL, które jego zdaniem są łatwiejsze w utrzymaniu jak również
łatwiejsze w grze (szybsze). Ukoronowaniem tego była impreza European Nations Challenge Cup 2007 rozgrywana w tym klubie, podczas której mecze rozgrywano
na kortach McWIL a korty ASB służyły jako magazyn toreb, biuro i kort do rozgrzewki.
12. Aktywność w Polsce, co firma robi aby wspierać rozwój squasha w Polsce?
McWIL jest najbardziej aktywną marką w zakresie wspierania rozwoju squasha w Polsce:
- sponsor pierwszych w Polsce zawodowych turniejów squasha PSA (Professional Squash Assotiation) McWIL- Dunlop Polish Open 2006 i 2007 oraz
Indywidualnych Mistrzostw Polski 2005 i 2006.
- sponsor przyjazdu światowej klasy trenera Iana Robinsona z Wielkiej Brytanii na camp squashowy dla kadry Polski oraz warsztaty trenerów (Kraków „Atlantic” 2008)
- sponsor campu dla trenerów i przyszłych trenerów squasha McWIL Summer Squash Camp (2009, „Atlantic”)
- sponsor cyklu turniejów dla najlepszych polskich zawodników Polskiej Federacji Squasha PFS Super A McWIL- Dunlop Tour 2009/2010 - w klubach Okęcie i TUAN
- sponsor i współorganizator pierwszego w Polsce międzynarodowego zawodowego turnieju squasha kobiet WISPA McWIL Dunlop Polish Open 2010 (który odbył
się w Krakowie w klubie „Squash4you” w dniach 17- 20.02.2010) oraz szkolenia (seminarium) dla osób inwestujących w squasha (w trakcie turnieju)
- sponsor finału Polskiej Ligii Squasha 2010 czyli Drużynowych Mistrzostw Polski w squashu 2010 oraz 2011
- sponsor turniejów ogólnopolskich Polskiej Federacji Squasha w tym McWIL PREMIUM Aerosquash Open w randze Otwartych Mistrzostw Warszawy (XII 2010)
- partner cyklu szkoleń dla osób inwestujących w squasha (spotkania w całej Polsce w 2010 roku)
- współorganizator i sponsor kursu dla przyszłych instruktorów (Kraków Squash4You II-IV 2011)
- współorganizator i sponsor imprez promujących squasha w Lublinie - camp squashowy (III 2011) oraz ogólnopolski turniej squasha PFS kat. A (IV 2011) - klub Cube
- współorganizator i sponsor imprezy promującej squasha w Szczecinie (Szczecioski Festiwal Squasha 2011) w klubie Marina Squash&Fitness
- sponsor i współorganizator pierwszego w Polsce cyklu międzynarodowych turnieów zawodowego squasha PSA (Professional Squash Assotiation) Polish Squash
Tour 2011-12 w ramach, którego turnieje PSA odbyły się w Gdańsku (klub „Fitness Authority”), Wrocławiu („Centrum squasha Redeco”) oraz odbędzie się
w Krakowie w klubie „Squash4you”
- sponsor drużyny „Squash4You Kraków” - Drużynowego Mistrza Polski Mężczyzn i Kobiet w 2010 roku oraz V-ce Mistrza Polski Mężczyzn i Kobiet w 2011 roku
- sponsor finału Polskiej Ligii Squasha 2012 czyli Drużynowych Mistrzostw Polski w squashu 2010 (Kraków Squash4you 26.06.2010).
Dodatkowo McWIL wspiera finansowo rozwój najlepszej polskiej zawodniczki Dominiki Witkowskiej oraz czołowego zawodnika Marcina Karwowskiego.

