


BASTIDORES DANAGE DOMINO SISTEMA MODULAR
Mover–Girar–Rodar

Utilizando um arco recurvo a 70 metros pode atirar um 
mínimo de 6000 flechas por cubo de 44x44 cm.

As vantagens básicas Domino para economizar:

 Mover para obter um aumento da “vida útil”

 Girar – para atirar em ambos os lados (XHD e X-XHD foam) 

 Rodar cada Cubo Domino para atirar mais flechas

3 DECADAS – 7 CONTINENTES – 80 PAÍSES
Jogos Olímpicos  Campeonatos do Mundo  Finais da Copa do Mundo  Torneios da Copa do Mundo 

Jogos Mundiais  Jogos Europeus  Jogos Asiáticos  Jogos Olímpicos da Juventude
Campeonatos de Júniores

… e muito mais

Escolha o evento e o Sistema de bastidores Domino já terá sido utilizado seguramente
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132 x 132 cm / 52 x 52”

528 x 132 cm / 208 x 52”

132 x 132 cm / 52 x 52”

“A decisão de investir nos bastidores Domino foi tomada durante o 
primeiro OPEN de BERLIN em 2010 e a razão principal foi oferecer aos 
arqueiros os melhores bastidores possível. Agora depois de 6 edições do 
torneio encontrámos mais vantagens: uma “vida útil” = grande poupança, 
de fácil manutenção e também facilidade no transporte e montagem.”
Carsten Rauchhaus, Vice Presidente, BSB BB Berlin,  
Presidente Org. Team Berlin Open (Alemanha)

“Descobrimos que os bastidores da Danage Domino nos oferecem um 
grande retorno pelo montante investido. Já os utilizámos em 12 torneios 
e ainda nos centros de treino antes de termos tido a necessidade de 
trocar alguns dos elementos.” 
Eric Jackson, Tesoureiro, Wellingborough Open Archery Club (GB)

“Há três anos que atiramos na nossa parede da Danage 
Domino e ainda não trocámos nenhum dos módulos. É 
importante mencionar que para renovar a parede movendo 
a posição dos módulos apenas demoraríamos entre 60 e 90 
minutos, fator que é muito apreciado pelos arqueiros.”
Göran Karlson, Presidente, Karlskrona Bagskyttar, (Suécia)

“Recomendamos o uso dos backstops da 
Danage, Danage PowerStop, e claro também 
os bastidores Danage Domino.“ 
Steen J. Jørgensen, Presidente, TIK Archery, 
Taastrup (Dinamarca)

Final da Taça do Mundo 2009. Copenhagen. Bastidores para aquecimento no Castelo Rosenborg.



88 x 88 cm / 35 x 35”

88 x 88 cm / 35 x 35”

 66 x 66 cm / 26 x 26”

44 x 66 cm / 17 x 26”

44 x 44 cm / 17 x 17” 
PowerStop

O SISTEMA MODULAR DOS BASTIDORES DANAGE DOMINO
Tudo é possível

“Depois de três Copas do Mundo em sala, um Campeonato do 
Mundo em Sala e milhares de tiros precisos, estamos muito 
contentes com a vida útil e a fácil manutenção dos bastidores. 
Tão contentes, que inclusivamente os utilizamos nos treinos.”
Olivier Grillat, Arc Club de Nimes (França)

“Já tendo utilizado os bastidores Danage em diversas ocasiões posso afirmar que 
são a melhor escolha disponível, embora o seu preço seja elevado relativamente 
aos competidores, a rentabilidade e fácil manutenção do mesmo compensa. 
Quando equipados do PowerStop Danage aumentam para o dobro o tempo de 
“vida útil”. Tendo visto diariamente a quantidade de tiros a que estes bastidores 
aguentam nos Jogos Europeus em Baku, não restou dúvidas da sua qualidade.”
João Almeida, Sporting Clube de Portugal (Portugal)

“Os arqueiros conseguem tirar as flechas sem danificar 
as pontas ou os tubos das suas flechas. Os Clubes de Tiro 
com Arco vão poder montar facilmente os seus campos de 
tiro, e trocar as partes mais utilizadas, o que fará com que 
os bastidores Danage ofereçam uma grande poupança e 
rentabilidade.”
Miroslav Bojcun (Eslováquia)

“Tendo experimentado em todo o tipo 
de eventos internacionais, posso dizer 
que os bastidores Danage podem uti-
lizar-se a 18 metros tão efectivamente 
como outros tipos de bastidor, o tempo 
que duram e a sua fácil manutenção 
são factores decisivos, e são ainda mais 
ecológicos.”
M.-F. Dufour RA Archery Club, Ottawa 
(Canadá)

“Realizámos uma grande poupança por 
não termos comprado novos bastidores 
em 10 anos, e ainda os usámos em 
6 grandes campeonatos para além 
dos treinos habituais; e já estamos 
preparados para o próximo Campeonato 
Nacional.”
Anette Hedvall, Tesoureira, BK Dalpilen, 
Borlänge (Suecia)

“A DANAGE é um parceiro 
muito confiável; estão sempre 
abertos a ouvir para encontrar 
a melhor maneira de nos 
ajudar.”
Olivier Grillat, Arc Club de Nimes, 
(França)

O foam básico dos bastidores 
Danage Archery é composto por 
polietileno PE expandido de baixa 
densidade. 
O seu processo de fabrico não 
causa dano na camada de ozono.

Quando arde, o foam de PE 
produz grande calor sem a 
emissão de gases nocivos. 
Os centros de reciclagem 
recebem estes módulos de foam 
sem problema.

SE TENS DÚVIDAS  
– EXPERIMENTA!

Erik Kornbek, Inventor do 
Sistema de Bastidores 

DANAGE DOMINO  
(Dinamarca)

“É muito agradável atirar nos 
bastidores Domino, e realmente 
recomendo a todos os arqueiros.” 
Nets Mertens, Treinador, DAE (Bélgica)
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