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Live to move. Move to live.

Inspirerande utemiljöer!
Vi har levt med sport och aktivitet i mer än 90 år. Under nästan ett sekel har vi samlat på oss kompetens och
erfarenhet både när det gäller inne- och utemiljö.
I dagens kalenderstyrda, stillasittande samhälle väljer fler och fler att aktivera sig utomhus. Att själv kunna
styra över när och hur man vill träna är en frihet för många. Vare sig detta sker i organiserad form eller spontant
har förfrågningar på inspirerande utemiljöer ökat. Genom att anlägga utomhusstationer i närområden inbjuder
man till spontan träning och rörelse under dygnets alla timmar, året om.
Vi hoppas kunna inspirera människor till en aktiv vardag där träning kombinerat med frisk luft är en självklarhet.
En mötesplats där socialt umgänge i kombination med en aktiv fritid blir ett vinnande koncept. Vårt mål är att
skapa trivsamma, attraktiva och funktionella utemiljöer för alla, oavsett ålder och träningsnivå.

Från idé till färdigt koncept
Vi kan hjälpa er med rådgivning när ritningar ska tas fram. Med lång erfarenhet vet vi vad som är viktigt att
tänka på samt hur man på bästa sätt optimerar ytan när det gäller aktivitetsområden. Vi utgår från era behov
och anpassar aktivitetsytan för era önskemål och krav. Vi erbjuder helheten - allt från utegym och hinderbanor
till konstgräs och gummiunderlag.
Kontakta oss gärna för rådgivning, skisser, kostnadsförslag eller om ni har andra frågor kring ert kommande
utomhusprojekt.

Samarbetspartners
Vi är alltid intresserade av att samarbeta och stödja organisationer som arbetar för ökad aktivitet hos barn,
ungdomar och vuxna.
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Spontanidrottsplatser 														
En naturlig mötesplats för spontan aktivitet!
En näridrottsplats, även kallad multiarena eller miniarena, skapar en naturlig samlingsplats där
alla, oavsett ålder och fysik kan inspireras till spontan lek, rörelse och motion. Dessa finns även
som uterinkar.
Spontanidrott för alla
En tillgänglighetsanpassad näridrottsplats skapar förutsättningar för fysisk aktivitet på barn
och ungdomars egna villkor. När vi projekterar för en anläggning är utövarnas förväntningar och
behov vårt största fokus. För att alla ska kunna nyttja våra anläggningar, under rådande säkerhetsföreskrifter, har vi minst en handikappingång per anläggning som vi installerar. Vår anläggning följer även EN15312 (Free access multi-sports equipment) som intygar att vi levererar den
kvalité och säkerhet som krävs för att en anläggning ska klassas som säker. Ingången är även
utformad för att hålla ute mopeder och andra fordon som inte skall framföras på ytan utanför
spelplanen.
Skräddarsydda lösningar
Våra anläggningar ger möjlighet att utöva minst åtta sporter. Spontanidrottsplatser kan beställas
i standardutförande eller skräddarsys in i minsta detalj för att möte varje kunds specifika önskemål. Vi samarbetar endast med noga utvalda leverantörer som har fokus på kvalité och säkerhet. Vi kan erbjuda flertalet modeller i olika material och prisklasser. Till anläggningen erbjuder
vi även underlag i form av konstgräs, gummibeläggning eller multisportgolv.
Tips: Våra konstgräs är framtagna för att även fungera som underlag för naturis under vinterhalvåret. Detta ger möjlighet till att enkelt förvandla anläggningen till en skridskobana under
vintertid.
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Motorikbanor 																							
Förbättrar balans och motorik!
Här kombineras pedagogisk inriktning med lekfullhet. Utövarna stimuleras till fysisk aktivitet
och förbättrar balanssinne och motorik. Vi tar intryck av förutsättningarna och anpassar aktivitetsytan till omgivningen. Kunden är med i skapandeprocessen och har möjlighet att påverka
utformning och val av aktivitetsbanor/hinder. Allt anpassas för att möta kundens önskemål och
behov. Banan byggs av lärkträd vilkets naturliga motståndskraft mot röta innebär en installation fri från kemikalier. Konstruktionen säkerhetsbesiktigas av godkänd besiktningsperson
i samband med färdigställandet för att fylla de normer som gäller. Vi utvecklar ständigt nya
lösningar och moduler.
Miljö och kvalitet
Produkterna är tillverkade i trä. För att undvika miljöfarliga ämnen väljer vi trä som är naturligt
motståndskraftigt. Vi använder så långt som möjligt lokalt producerat virke från miljöcertifierade
skogar. Kombinationen med noggrant materialval och hög kvalitet borgar för lång livslängd. De
olika produkterna bör årligen kontrolleras i fält. Vid grövre slitage eller vandalisering är produkterna konstruerade så att enskilda delar kan ersättas. Vi rekommenderar att produkterna oljas
in med träolja vid den årliga tillsynen för att säkerställa en livslängd på minst tio år.
Design
Alla banor skräddarsys för att möta kundernas önskemål och behov. Modulerna kan kombineras
för att på bästa sätt möta utövarnas förväntningar.
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Utegym																											
Trägym, stålgym och gym med viktanpassning!
I vårt sortiment finns flera olika modeller av utomhusgym. Vi kan med vår produktkännedom
och expertis hjälpa er att välja rätt produkt. Idag installeras utegym i såväl stads- som parkmiljö,
intill fotbollsplanen, i bostadrättsföreningen, vid träningsanläggningar, utefter motionsslingor
etc. Möjligheterna är oändliga och placeringarna av installationerna är obegränsade tack vare
de olika mobila enheter vi idag erbjuder. Möjligheten att flytta utegymmet ger ytterligare en
dimension för att det ska användas flitigt. Vårt sortiment är komplett och vi kan erbjuda träning
för såväl äldre som yngre motionärer, vårt fokus ligger på användaren.
Designskisser
Med designskisser kan vi hjälpa er att hitta potentialen i era närområden för att locka och attrahera så många som möjligt. Vi hjälper er med koncept där olika stationer, antingen var för sig
eller tillsammans, kombineras efter tycke och smak för att lämpa sig för kraven som ställs och
miljön de ska anläggas i. Vi gör ritningar i 3D så att man lättare kan få ett grepp om hur man på
bästa sätt kan optimera en yta för träning.
Kvalitet och hållbarhet
Kombinationen av noggrant utvalda material och gedigna och smarta konstruktioner borgar
för lång livslängd och inspirerande utomhusmiljöer under många år. All vår utrustning uppfyller
gällande standarder kring säkerhet. Enligt EN 16630.
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Racketsporter 																							
Allt från underlag till nät och tillbehör!
Padel
Vi erbjuder padelbanor i olika modeller anpassade för både inom- och utomhusbruk samt stationära och mobila lösningar. Med lång erfarenhet och löpande utveckling kring kvalitet, utformning
och design kan vi idag erbjuda marknadens bästa padelbanor speciellt anpassade för vårt nordiska
klimat.
Tennis
Vi har tennisunderlag för utom- och inomhusbruk. Vi hjälper er med helheten, från rådgivning,
projektering och installation till renovering av befintliga tennisbanor. Självklart har vi också tillbehör i form av nät, bollar, bänkar och liknande.
Bordtennis - outdoor
I vårt sortiment av bordtennisbord för utomhusbruk hittar du allt från enklare bord till robusta
betongbord. Våra betongbord är tillverkade i Polymer Concrete som är ett material som bidrar till
en unikt lång livslängd.
Pickleball
En sport som kombinerar element från tennis, bordtennis och badminton. Den spelas med racket
(paddlar) gjorda i trä eller kompositmaterial och en perforerad plastboll (liknande en innebandyboll). Banan har måtten av en badmintonbana och nätet är placerat på samma sätt som ett
tennisnät. Pickleball passar för alla åldrar och går snabbt att lära sig. Med Bergo Multisport™
originalgolv kan du snabbt och enkelt sätta upp en anpassad bana för Pickleball.
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Aktivitetsunderlag																					
Bara fantasin sätter stopp!
Konstgräs
Konstgräs är ett slittåligt och mycket populärt underlag att anlägga på ytor som dagligen utsätts för högt slitage som
t ex multiarenor, lekplatser, skolgårdar och där vanligt gräs har svårt att växa. Vi har flertalet konstgräs som är framtagna för olika användningsområden, därav ett stort urval av både färger och konstgrästyper. Samtliga konstgräs som
är framtagna för lekplatser finns tillgängliga med fallskydd och godkända HIC-tester upp t.o.m. 3 meters fallhöjd.
Konstgräs är ett underlag som kräver minimalt med underhåll.
Gummi
Tillsammans med konstgräs utgör gummibeläggning det bästa alternativet när det kommer till fallskydd. Till skillnad från markflis, bark eller sand finner man aldrig några farliga eller obehagliga föremål under ytan. Ytorna kräver
minimalt med underhåll och mjukheten i underlaget kan garanteras oavsett årstid. Du kan enkelt sätta en personlig
prägel på lekplatsen med spännande färgkombinationer och mönster. Våra olika fallskyddssystem erbjuder fallskydd
med godkända HIC-tester upp t o m 3,5 meter.
Bergo Aktivitetsgolv
Bergo Aktivitetsgolv, tillverkat i plast, är sportgolv utvecklat för att klara tuffa miljöer och dränerar snabbt bort regn.
Golvets friktion ger bra “stop- and go” egenskaper vilket är perfekt för inline hockey, innebandy, skottramp, basket,
fotboll, badminton, handboll, volleyboll, netball, aerobics etc. Bergo Aktivitetsgolv används i event/turneringar över
hela världen och är rekommenderad av Svenska Innebandyförbundet och Svenska Basketförbundet. Golvet uppfyller
FIBA’S standard samt har 15 års funktionsgaranti. Underlaget är idealiskt for temporära arrangemang och mässor där
du behöver installera och flytta golvet snabbt.
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Mobila installationer																				
Perfekt för events!
Bergo - mobilt sport/aktivitetsgolv i plast
En perfekt lösning om ni vill skapa fysiska aktiviteter vid ert event.
Konstgräs - för funktion och inspiration
Skapa attraktiva och inspirerande områden som samtidigt klarar av stort slitage.
Pumptrack - enkel att flytta och montera
Banorna är mycket flexibla och är populära att sätta upp vid olika event för att skapa ett aktivitetsområde.
Bordtennis - outdoor
Mobila bordtennisbord som inte kräver förankring. Ett enkelt sätt att skapa en aktiv yta på liten plats!
Basketkorgar
Mobila basketkorgar som inte kräver förankring. Är monterade på hjul vilket gör dem enkla att förflytta.
Innebandy- och fotbollssarger
Innebandy- och fotbollssarger som kan användas både inomhus och utomhus.
Gagabollbana
8-kantig bana som kan placeras på vilket plant underlag som helst.
Discgolf
Mobila stationer där du kan bygga upp en bana eller drivingrange inomhus eller utomhus.
Tillbehör
Vi har tillbehör för era aktivitetsytor i form av t ex fotbolls-, innebandy- och basketmål. Vi har även
”löst” material i form av bollar, rack och dyligt.
Besök unisport.com!
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UNISPORT.COM
0431-44 92 00
info@unisport.com

