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Sport og aktivitet har igennem 90 år været firmaets liv. I næsten et århundrede har vi opnået kom-

petence og erfaring, både når det gælder inde- og udemiljø. 

I nutidens kalenderstyrede, stillesiddende tilværelse vælger flere og flere at være aktive udendørs. 

Selv at kunne styre, hvornår og hvordan man vil træne er frihed for mange. Enten det foregår 

i organiseret form eller spontant, er kravet til inspirerende udemiljøer steget. Ved at anlægge 

udendørs miljøer i nærområdet indbydes man til spontan træning og aktivitet i alle døgnets timer, 

året rundt. 

Vort ønske er at kunne inspirere mennesker til en aktiv hverdag, hvor træning kombineret med 

frisk luft er en selvfølge. Et mødested, hvor social omgang i kombination med aktiv fritid bliver et  

vindende koncept. Målet er at skabe  attraktive og funktionelle udemiljøer til alle, uanset alder og 

træningsniveau. 

 

Fra idé til færdigt koncept
Vi kan hjælpe med rådgivning, når tegningerne tages frem. Med vores lange erfaring ved vi, hvad 

der er vigtigt at tænke på og hvordan man bedst optimere belægningen, når det gælder aktivi-

tetsområdet. Der tages udgangspunkt i jeres behov, og aktivitetsområdet tilpasses jeres ønsker og 

krav. 

Vi tilbyder en helhedsløsning  - alt fra udendørs gymnastik og forhindringsbaner til kunstgræs og 

gummiunderlag. 

Kontakt os gerne for rådgivning, skitser, omkostningsoverslag eller andre spørgsmål vedrørende 

jeres kommende udendørs projekt.

 

       outdoor@unisport.com

       

Aktivt Udemiljø



Et naturligt mødested for spontanidræt
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Multiarenaer
En nær-idrætsplads, også kaldet multiarena eller miniarena, skaber et naturligt samlingssted, 

hvor alle, uanset alder og fysik, kan inspireres til spontan leg, aktivitet og motion. Multiarenaen 

findes også som hockeybane. 

Spontanidræt for alle
Gennem en let-tilgængelig næridrætsplads skabes forudsætninger for fysisk aktivitet på børn 

og unges egne vilkår. Ved projektering af et anlæg, bør udøvernes forventninger og behov have 

størst fokus.  For at alle har udbytte af anlæggene, under gældende sikkerhedsforskrifter, har 

vi mindst en handicapindgang per anlæg, der installeres. Anlæggene følger altid EN15312 (Free 

access multi-sports equipment), der bestemmer kvaliteten og sikkerheden, der kræves, for 

at et anlæg kan klassificeres som sikkert. Indgangen er endda udformet, så alle knallerter og 

andre køretøjer holdes udenfor spillebanen. Anlægget må være handicaptilpasset.

 

Flexbane
Icepro er en bande til udendørs brug på næridrætspladser. Banen kan udstyres med et multis-

portsgulv eller kunstgræs. De korte sider forsynes, som sædvanligt, med publikumsbeskyttelse, 

hvor der kan installeres mål og f.eks. basketballkurve. Om vinteren kan der lægges is på under-

laget. Sportsgrene, som kan udøves på en flexbane  er: basketball, fodbold, hockey, floorball, 

håndbold, og om vinteren kan den anvendes som skøjtebane.

Skræddersyede løsninger
På vore anlæg er der mulighed for at udøve mindst otte sportsgrene. Anlæggene kan bestilles i 

standardudførelse eller skræddersys i mindste detalje for at imødekomme kundens specifikke 

ønskemål. Vi har samarbejde med udvalgte leverandører, som har fokus på kvalitet og sikker-

hed. Vores udvalg består af flere modeller i forskellige materialer og prisklasser. Til anlæggene 

tilbyder vi underlag i form af kunstgræs, gummibelægning eller multisportsgulv. 

Tips: Dét kunstgræs, vi tilbyder, er egnet til at fungere som underlag for naturis i vinterhalvå-

ret. Det giver en enkel mulighed for at forvandle et anlæg til en skøjtebane i den kolde tid.
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Forbedrer balance og motorik



Motorikbane
Her kombineres pædagogisk indretning med livlighed. Udøverne stimuleres til fysisk aktivitet 

og forbedrer deres balanceevne samt motorik. Aktivitetsfladen tilpasses omgivelserne. Kunden 

er med i skabelsesprocessen og har mulighed for at påvirke udformningen og valget af akti-

vitetsbaner/forhindringer. Alt tilpasses for at imødegå kundens ønskemål og behov. Banen 

bygges af lærketræ, hvis  naturlige modstandskraft mod råd giver et anlæg uden kemikalier. 

Konstruktionen sikkerhedssynes af godkendt synsmand i forbindelse med færdiggørelsen  for 

at opfylde de normer, som er gældende. Vi udvikler stadig nye løsninger og moduler. 

Miljø og kvalitet
Produkterne er fremstillet i træ. For at undgå miljøfarlige gasser , har vi valgt træ, som er natur-

ligt modstandsdygtigt. Fortrinsvis anvendes lokalt produceret materiale fra miljøcertificerede 

skove.  Kombinationen med omhyggeligt materialevalg og høj kvalitet giver en længere levetid. 

De forskellige produkter bør kontrolleres årligt. Ved grov slitage eller vandalisering er produk-

terne sådan konstrueret, at enkeltdele kan udskiftes. Det anbefales, at man giver produkterne 

en træolie ved det årlige tilsyn, for at sikre en levetid på mindst ti år.

Design
Kreative træteknikere og designere præsenterer forslag efter jeres specifikke ønskemål. Til-

gængelighedstilpasning er en af vore specialiteter. Alle baner skræddersys for at imødekomme 

kundernes ønskemål og behov. Modulerne kan kombineres, for på bedste vis, at kunne imødegå 

udøvernes forventninger. Rantzows Sport sørger for transport fra vor lager. Visse produkter le-

veres med kranbil, og dermed stilles produkterne direkte på pladsen, eller i umiddelbar nærhed 

for videre transport med f.eks. terrængående køretøj.
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Udendørs gym
I vort sortiment findes flere forskellige modeller af mobile og stationære redskaber til udendørs 

gym. Der er mange forskellige varianter med hensyn til design, materiale, udførelse og svær-

hedsgrader. Med vort produktkendskab og ekspertise kan vi hjælpe med at vælge det rette 

produkt. 

I dag installeres udendørs gym i såvel by- som parkmiljøer, ved fodboldbanen,  ved boligfo-

reninger, træningsanlæg og langs løberuter . Mulighederne er uendelige og placeringen  af red-

skaberne er ubegrænsede, takket være de forskellige mobile enheder, der tilbydes. Muligheden 

for at flytte redskaberne giver yderligere en dimension til, at det anvendes flittigt. Sortimentet 

er komplet, og tilbyder træning til såvel ældre som yngre motionister. Fokus er på brugeren. 

US8
US8 er et koncept beregnet til funktionel træning. Disse mobile enheder kan tilbygges. Gå ud 

fra et modul og vælg efter ønskemål og behov. Vil man have en stationær installation, kan US8 

støbes på stedet til f.eks. et arena koncept. Til US8 findes endda en app, som kan vise, hvor 

nærmeste anlæg er. App’en viser øvelser, og pointsætter den udførte træning, for at inspirere 

til udvikling og bedre resultat. 

Utform
Utforms redskab er produceret i miljøvenligt lærketræ, alternativt trykimprægneret, som kan 

tåle at stå udendørs år efter år. Flere af redskaberne findes endda i en tilgængelighedstilpasset 

udførelse. Disse anlæg egner sig godt til placering ved løberuter  og i parkmiljøer. Udbuddet af 

redskaber er stort, og kan tilpasses og placeres for at  imødegå kundernes behov.



PlayParc
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Udendørs gym
Playparc 
I Playparcs sortiment opfyldes alle krav vedr. standard og kvalitet. Redskaberne laves i rust-

frit stål, hvilket gør, at de i stort omfang er vedligeholdelsesfrie. Mange forskellige koncepter 

(4FCIRCLE og Calesthenics) er fremragende til at tilfredsstille alle udøveres behov. Gammel 

som ung. Playparc har også en serie mobile enheder, som let kan placeres ved f.eks. motionsruter. 

Urbanix
Blade er vor mest udviklede serie, og har hydrauliske stempler, som gør det muligt at vælge 

mellem forskellige modstand på samme tid, ligesom man gør på indendørs træningsmaskiner  

i et træningslokale. Gennemtænkt design og luksus materialevalg i detaljer, så som polstrede 

sæder, der giver brugeren højeste komfort. Modstanden indstilles nemt ved at vride på et lille 

rat med 8 forskellige sværhedsgrader. Hver maskine er udstyret med SafeStop, som aktiveres 

ved fejl for at forhindre skader. 

Designskitser
Med designskitser kan vi hjælpe med at finde potentialet i nærområdet for at tiltrække så 

mange som muligt. Vi kan hjælpe med koncept, hvor de forskellige stationer, enten hver for sig 

eller sammen, kombineres efter smag og behag, sådan at de opfylder kravene, som stilles, og 

miljøerne de skal anlægges i. Vi udfører tegninger i 3D, sådan at man lettere kan få begreb om, 

hvordan man bedst kan optimere en overflade til træning. 

Kvalitet og holdbarhed
Kombinationen af omhyggeligt udvalgte materialer og gedigne og smarte konstruktioner 

giver en længere levetid og inspirerer udendørs miljøer i mange år.  Alt vort udstyr opfylder de 

gældende standarder omkring sikkerhed. Udstyret opfylder i dag normen for udendørs gym 

EN16630.



Padel – den hurtigst voksende sport i Skandinavien
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Ketchersport
Padel
Vi tilbyder padelbaner i forskellige modeller, tilpassede til både udendørs- og indendørs brug, 

samt stationære og mobile løsninger. Med lang erfaring og løbende udvikling omkring kvalitet, 

udformning og design kan vi i dag tilbyde markedets bedste padelbaner, specielt tilpassede til 

vort nordiske klima. 

Tennis
Vi har tennisbaner og tennisunderlag til udendørs- og indendørs brug. Vi kan hjælpe med 

helheden, fra rådgivning, projektering og installation til renovering af eksisterende tennisbaner. 

Selvfølgelig har vi også udstyret så som net, bolde, bænke o.lign.

Bordtennis – udendørs
Aktive skolegårde er vigtigt for et barns motorik, hvilket naturligt leder til øget indlæringsev-

ne. I vort sortiment af bordtennisborde til udendørs brug findes alt fra enkle borde til robuste 

betonborde. Betonbordet er lavet i polymer beton, som er et materiale, der bidrager til unik 

lang levetid. 

Kontakt os for mere information angående vort sortiment indenfor ketchersportsgrene!

outdoor@unisport.com
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Pumptrack – til alle aldre og færdighedsniveauer



Pumptrack
Pumptrack er en perfekt bane, hvor man kan øve sin balance og lære nye færdigheder sammen med 

andre. Banen er egnet til alle aldre og færdighedsniveauer. Cykler af alle størrelser, skateboards, 

inliners og kick-bikes kan anvendes. Pumptrackbanen skaber et naturligt fælles samlingssted 

for børn, unge og forældre.

Pumptrack i komposit
Pumptrackbanerne er lavet i komposit, og findes i forskellige farver og teksturer, for at passe 

til alle typer og miljøer. Banerne kan stå ude hele året, eller tages ned og opbevares på paller, 

indtil næste event. Pumptrack bygges sammen af moduler, deraf navnet modular pumptrack. 

Vælg en model, som passer til det udvalgte aktivitetsområde. Ændres forudsætningerne kan 

man derefter bygge ekstra på sin bane, ved at komplettere med yderligere pumptrackmoduler. 

Banerne er meget fleksible, og kan placeres på alle typer underlag, inde som ude. De kan også 

nemt flyttes mellem forskellige aktivitetsområder for at skabe aktiviteter på forskellige områ-

der i f.eks. kommunen. De er også populære at sætte op ved forskellige events for at skabe et 

aktivitetsområde. 

Kontakt os for mere information vedrørende vort sortiment af Pumptracks!

outdoor@unisport.com
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Nem at flytte – perfekt til events



 

Mobile installationer
Vi har et flertal af produkter, som er mobile, og som passer perfekt til events af forskellige slags. Disse instal-

lationer er også et meget godt valg, hvis man vil flytte aktivitetsfladerne indenfor forskellige områder i f.eks. 

kommunen. 

US8 – mobilt udendørs gym
En perfekt løsning, hvis man vil skabe fysiske aktiviteter til en bestemt begivenhed. 

Kunstgræs – til funktion og inspiration
Skabe attraktive  og inspirerende områder, som samtidig kan klare stor slitage 

 

Pumptrack – nem at flytte og montere
Banerne er meget fleksible og er populære at sætte op til forskellige events for at skabe et aktivitetsområde. 

UniCourt
Multifunktionelt underlag, som er nemt at transportere og montere.

Bordtennis – udendørs 
Mobile bordtennisborde, som ikke kræver forankring i jorden. En nem måde at skabe en aktivitet på lidt plads. 

Basketballkurve 

Mobile basketballkurve, som ikke kræver forankring. Er monterede på hjul, hvilket gør dem nemme at flytte

Floorballbaner
Floorballbaner, som kan anvendes både indendørs som udendørs. 

Pannabane 

Pannabanen er hurtigt blevet en favorit blandt brugerne, da den giver megen aktivitet på lidt plads. 

Discgolf
Mobile stationer , hvor der kan bygges en bane eller drivingrange op, indendørs eller udendørs.
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Beach - Skate - Discgolf
Sport på stranden
Hvad er skønnere end at spille med bare fødder i blødt sand? Vi har udstyret, som er nødven-

digt til sport på stranden – alt fra underlag til mål, stolper, dommerstole, net, spillelinier, bolde 

m.m. 

Skate
Vi tilbyder eksklusive modulære systemer, som er konstruerede for at gøre et skatepark layout så 

unikt og fleksibelt som muligt, samtidig med at de er nemme at installere og enkle at vedligeholde.

Discgolf
Discgolf er en enkel sport at komme i gang med og at lære sig, men vældig svær at mestre. 

Det er sikkert dét, som mange synes, er fascinerende, og anledningen til at discgolf tiltrækker 

mange udøvere. Udviklingsprocessen er aldrig slut, og det får folk til at komme igen og igen. 

Discgolf egner sig til alle mennesker, uanset alder og køn. Perfekt til skoleelever og børn; hurtig 

at lære. For de lidt ældre tilbyder discgolf motion i selskab med andre. 

Kontakt os for mere information vedrørende vort sortiment, når det gælder sport på stranden, 

skate og discgolf!

outdoor@unisport.com
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Én bane – flere sportsgrene



Kunstgræs er slidstærkt, og det mest populære underlag at lægge på multisportsbaner, hvor almindeligt græs har svært ved at 
vokse. Muligheden for at iskære en slidstærke linier, baseret på sportsgren, muliggør, at der kan dyrkes op til otte forskellige sports-
grene på samme anlæg.

Multibanebelægning
Kunstgræs 
Kunstgræs er slidstærkt, og det mest populære underlag at lægge på multisportsbaner, hvor 

almindeligt græs har svært ved at vokse. Muligheden for at iskære slidstærke linier, baseret på 

sportsgren, muliggør, at der kan dyrkes op til otte forskellige sportsgrene på samme anlæg. 

Tips: Kunstgræs fungerer optimalt for fodbold, volleybold og fodboldtennis.

 

UniCourt
Et multisportunderlag, som passer til sportsgrene, der kræver god  boldstuds og friktion. Uni-

Court fungerer endda som mobilt underlag for NBA’s events og basketballkampe. Det kræver, 

til forskel fra andre lignende produkter, ingen ekspansionslister eller rammeværk. Underlaget 

er enkelt at installere ved hjælp af det gennemtænkte klick-system, og findes i 16 forskellige 

farver. Linier og zoner kan males på overfladen, eller udgøres af plader af anden farve. 

 

Tips: UniCourt fungerer optimalt som underlag for floorball, landhockey og basketball.

 

UniSandwich
Et multisportunderlag, som retter sig til sportsgrene, der kræver et stummere underlag med 

hurtigt boldstuds. Passer udmærket til f.eks. basketball, håndbold eller tennis. Leveres færdigt 

på rulle og er vældig effektivt at installere. Overfladen kan opstreges  for at få en tydeligere 

spilleplan. UniSandwich installeres på beton, asfalt eller andet solidt underlag, for at opnå 

bedste resultat. UniSandwich opfylder ITF-certificeringen: Slow, som er et godkendt underlag 

for tennis. 

Tips: UniCourt fungerer optimalt til tennis, håndbold og basketball.
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Legepladsbelægning
Kunstgræs 
Kunstgræs er et slidtstærkt og meget populært underlag at lægge på flader, der dagligt udsæt-

tes for stort slids, som f.eks. multiarenaer, legepladser, skolegårde, og hvor sædvanligt græs har 

svært ved at vokse. Vi har et stort udvalg af kunstgræsser, som er egnede til forskellige anven-

delsesområder, heraf et stort udvalg af såvel farver som kunstgræstyper. Alle kunstgræsser, eg-

nede til legepladser, findes tilgængelige med faldbeskyttelse og godkendte HIC-tests op til og 

med 3 meters faldhøjde. Kunstgræs er også et underlag, som kræver minimal vedligeholdelse. 

 

Tips: I 2016 installerede vi 1.500.00 m2 . kunstgræs. Vi er markedsførende i branchen og hjæl-

per gerne til med projektering og rådgivning.

 

Pladsstøbt gummi
Sammen med kunstgræs udgør gummibelægning det bedste alternativ, når det kommer til 

faldbeskyttelse. Til forskel fra barkflis, bark eller sand  finder man aldrig nogen farlige eller ube-

hagelige ting  under overfladen. Fladen kræver minimalt med vedligeholdelse, og blødheden 

i underlaget kan garanteres uanset årstid. Der kan sættes et personligt præg på legepladsen 

med spændende farvekombinationer og mønstre. De forskellige faldbeskyttelsessystemer 

tilbyder faldbeskyttelse med godkendte HIC-tests op til og med 3,5 meter. 

 

Tips: Vore montører har flere års erfaring med udførelsen, og kan lave vældig komplekse 

mønstre efter ønskemål. Kontakt os gerne vedrørende tykkelser, pris og forskellige mønstre i 

projekteringsstadiet.

 

Maling på underlag
Maling på asfalt og termoplaster er velegnede til at sætte farve på skolegården eller le-

gepladsen. Der findes forskellige farver, former og figurer.  Selv aktivitets- og spilleplaner kan 

nemt  males på eksisterende overflade.
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Stort eller småt  – vi er den komplette partner



V 

Tilbehør
Som en komplet partner tilbyder vi alt, som gør jeres udemiljø så attraktivt som muligt. Vi 

indretter også det omkringliggende område med siddemuligheder, grill-muligheder og cykel-

stativ. Vi leverer helhedsløsninger med en One-Stop-Shop!  

Selvfølgelig har vi også tilbehør til jeres aktivitetsflade i form af f.eks. fodbold-floorball og bas-

ketballmål. Net til tennis-volley-badminton og fodbold. Vandalnet til håndbold/fodboldmål. 

Her findes alt fra enkle produkter til robuste løsninger, som tåler hårdt spil. Vi har også ”løst” 

materiale i form af bolde, ketsjere etc. Vi henviser til katalogsalgsafdelingen. De ved alt om 

produkterne med en brændende interesse for sport og aktivitet. 

Kontakt os for mere information vedrørende vort komplette sortiment, når det gælder tilbehør.

 

UDEMILJØ                                             DIREKTESALG 

outdoor@unisport.com  info@rantzows.com
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Produktion i Alajärvi

Produktion i Hjärnarp



Om Unisport
Unisport opstod ved en sammenlægning af Unisport-Saltex Oy og Kerko Group Oy (Rant-

zows Sport). Vi har ca. 300 ansatte  med en omsætning på 120 millioner Euro. Hovedkon-

toret ligger i Helsingfors. Selskabet  har virksomheder i Finland, Sverige, Norge, Danmark, 

Storbritanien, Letland, Polen og Nederlandende og kompletterer hinanden produktmæs-

sigt og geografisk. 

 

Markedsførende position
Selskabet er markedsførende indenfor idrætsanlæg i de nordiske lande, og ser vækstudsigter i 

det nordlige Europa. Målet er at nå en betydende salgstilvækst og at blive en ledende nordeu-

ropæisk helhedsleverandør, hvis koncept giver de bedste forudsætninger for idrætsudøvere og 

tilskuere. 

 

Egen produktion
Egen produktion garanterer bedste kvalitet og giver leverancer i rette tid. Vort kunstgræssorti-

ment produceres på vor fabrik i  Alajärvi, Finland. En stor del af vort idrætshaludstyr produceres 

og monteres på vor fabrik i Hjärnarp, Sverige.

 

Unika servicekoncept
Vi hjælper med alt fra design til færdige og kundetilpassede løsninger. Vi giver service på pro-

dukterne gennem hele deres levetid. 

 

Service, vedligeholdelse og reservedele
Efter installation overgiver vi drift- og vedligeholdelsesvejledninger på produkterne samt kon-

taktnumre til vor afdeling for service og reservedele. Såfremt det ønskes har vi underhåndsafta-

ler, som kan skræddersys efter behov. Vi tilbyder serviceaftale og besigtigelse med egenkontrol 

med anbefalede mellemrum. Vi lagerfører samtlige sliddele til hurtig levering, da vi kender 

betydningen af et fungerende anlæg. 

Kontakt os for mere information! 

outdoor@unisport.com

 




