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Vedlikeholdsutstyr
ANBEFALTE VEDLIKEHOLDSMASKINER TIL KUNSTGRESS

For at kunstgresset skal opprettholde sitt overlegne
utseende, spillkvalitet og sikkerhet, er vedlikehold
avgjørende. Noe som også vil gi deg en langvarig god
produktopplevelse.
Daglig vedlikehold som børsting og rydding faller
innenfor klubbens/kommunens ansvarsområde.
Vi tilbyr også årlige vedlikeholdsavtaler dersom de er
ønskelig.
Etter at banen er brukt i lang tid, kan vi
gjennomføre en fullstendig renovering av anlegget.
Periode avhenger av de rådende forhold på stedet.
Vi i Unisport forstår viktigheten av vedlikehold.
Derfor har vi utvikletet et servicetilbud unikt for
markedet.
Vi har egen avdeling for service av ditt anlegg, slik
at du kan nyte godt av din aktivitetsflate i lang tid.
Vi kan skreddersy avtale etter ditt behov.

Unisport fører FIFA-anbefalt utstyr.
Se side 2.
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Dimensjoner:
1,75 x 1,50m
kg (EXW)
Price: 250
5500€
Price: 5500€Krav
(EXW)
til traktor - maskineffekt: maks 15 hk

Saltex Brush

SALTEX BØRSTE
Saltex Brush
Børsten er utviklet for å løsne infyllet i kunst-

Equipment developed to loosen the infill of the artificial grass
Equipment
developed to loosen the infill of the artificial grass
field. gressmatten.

field.

Dimensions
2.00 x 2.00 m
Dimensjoner:
Dimensions
2.00x without
x2,00m
2.00 mrakes (EXW)
Price: 2,00
900€,

Price: 900€, without rakes (EXW)

SALTEX BØRSTE - RAKE
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motvirke at innfyllet pakkes og banen blir hard.

Fax +358 (0)6 557 0733  saltex@saltex.fi 
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Dimensjoner:

Montert på børste 2,00 x 2,00m

SALTEX GUMMIMATTE
Gummimatten er utviklet for å jevne ut innfyllet
i banen, samt fjerning av småstein, avfall og løv
på spilleflaten.
Dimensjoner:
1,50 x 2,0m
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ATC 2000
En vedlikeholdsmaskin utviklet for rens av
overflate.

Unisport er Skandinavias ledende leverandør av anlegg til idrett og aktivitet. Etter sammenslåingen
med Scansis, ScandiSport og Ifas, er vi Norges eneste komplette idrettsanleggsleverandør. Med vår
samlede kompetanse og markedsledende produkter er vi en trygg samarbeidspartner til bygging og
vedlikehold av ditt idrettsanlegg.
Gå til www.unisport.com for mer informasjon, anbefalinger og rådgivning. Vi er også tilgjengelig på
telefon +47 32 23 23 30, e-post; norge@unisport.com, eller på sosiale medier ”Unisport Norway”.

