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Rampy Big Construction jsou jedny z nejlepších ramp pro finger-
boarding na světě. Díky pečlivému ručnímu zpracování dosahují 
rampy Big Construction té nejvyšší kvality ve všech svých detailech.

Základna firmy Big Construction se nachází v srdci starého kontinen-
tu, v České Republice. Každý výrobní krok vedoucí k finální podobě 
překážky představuje 100% ruční práce. Díky tomu je zaručeno  
u každé překážky dosažení nejvyšší kvality provedení. Pro výrobu 
překážek se používá kvalitní dřevo pocházející ze severských zemí, 
jejichž lesy jsou zodpovědně obhospodařované a podléhají certifikaci 
FSC (Forest Stewardship Council).   

Záruka té nejvyšší kvality překážek je doplněna povrchovou úpravou, 
která zabrání opotřebení a mechanickému i povrchovému poškození. 
Rampy Big Construction jsou důmyslně projektovány a testovány 
těmi nejlepšími jezdci v České Republice pro všechny jezdce na celém 
světě.

Big Construction se také podílí na pořádání fingerboardingových 
závodů v České republice a podporuje závody po celém světě.

Big Construction Team

Big Construction is one of the best fingerboard ramps manufacturer 
in the world. Thanks to careful manual processing of Big Construc-
tion ramps has been achieved the highest quality in all its details.

The base of Big Construction Company is located in the heart of the 
old continent, in the Czech Republic. Each production step leading to 
the final form of the obstacles is 100% handmade. This is guarantee 
for any obstacles to achieve the highest quality design. We have been 
working with high quality wood for ramps production originating 
from the Nordic countries whose forests are responsibly managed 
and are subject to FSC certification (Forest Stewardship Council).

The highest quality guarantee added protective coating to prevent 
mechanical and surface damage. Big Construction Ramps are inge-
niously designed and tested by the best riders in the Czech Republic 
for all riders in the world.

Big Construction is also involved in organizing fingerboard events in 
the Czech Republic and support facilities all around the world.

Big Construction Team
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Big MiniAlright Bang Big Street Rail

Fun Box Street Bench Three Stars

Kari HellBang Master Rapid Wall

Double Cruel Rail

Sublime Edge



 

 

Double Carina

Picnic Table Red School Bench Wood

Fun Box Rail
School Bench Red

Six Stars
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handmade wood f ingerboards from czech republic

Nový tvar wide shape a desky s grafikou již brzy v prodeji!
New wide shape and graphic boards coming soon!
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COLOR edition WILDWOOD edition

Finga fingerboards je firma zabývající se ruční výrobou dřevěných 
fingerboardových desek, která byla založena v druhé polovině roku 
2005 Petrem Ptáčkem, předním evropským jezdcem. Po dobu sedmi 
let, kdy se úspěšně držíme na fingerboardovém trhu, prošla výro-
ba  několika generacemi tvarů a šířek. Potupně jsme našli cestu, jak 
nabídnout nejlepší kvalitu. 

 Aktuálně nejnovější generací jsou desky Finga SLIM, které jsme uved-
li na trh koncem roku 2011 po téměř ročním zkoumání. Významnou 
roli sehrál náš rozsáhlý team svými poznatky z intenzivního testování. 
Deska Finga SLIM je vyrobena z 5 vrstev speciálních dřevěných dýh  
v kombinaci českých a amerických dřevin, což desce dává výrazně 
lepší vlastnosti. Kvalita desek je podmíněna ručním precizním zpraco-
váním a desky svojí vynikají lehkostí, tenkostí a pružností.

Finga fingerboards is a company dealing with handmade wooden 
fingerboard decks, founded and run by Petr Ptáček, one of the best 
European riders. The production has passed several generations of 
shapes and widths during 7 years on the fingerboard market. Gradu-
ally we found the way to offer the best quality.

The latest actual generation is Finga SLIM deck, which was intro-
duced to the market at the end of 2011 after almost a year of testing. 
Our strong team played important role with their knowledge in 
development of new decks. Finga SLIM deck is made from 5 plies in 
special combination of Czech and American veneer, it gives you  
a chance to perform better with this deck. The decks are thinner, 
lighter, more flexible and the quality of decks depends on precise 
manual processing.
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