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Aktiv utemiljö
Vi har levt med sport och aktivitet i 90 år. Under nästan ett sekel har vi samlat på oss kompetens
och erfarenhet både när det gäller innemiljö 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 andra frågor kring ert kommande
utomhusprojekt.

							outdoor@unisport.com
							Tel: 0418 - 76600
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Multiarenor
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. Multiarenan
finns även som uterink .

Spontanidrott för alla
Genom en tillgänglighetsanpassad näridrottsplats skapas 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 vi installerar.
Vår anläggning följer även EN15312 (Free access multi-sports equipment) som intygar att
vi levererar den kvalitét och säkerhet som krävs för att en anläggning ska klassas som säker.
Ingången är även utformad för att hålla mopeder och andra fordon som inte skall framföras på
ytan utanför spelplanen. Anläggningen skall vara handikappanpassad.

Uterink
Icepro är en utomhussarg för näridrottsplatser. Rinken kan förses med ett multisportgolv eller
konstgräs. Kortsidorna förses precis som en vanlig multiarena med ett publikskydd där det kan
installeras mål och tex basketkorg. På vintern kan man spola is på underlaget. Sporter som
kan utövas i en uterink är: basket, fotboll, utebandy (innebandy), handboll samt att man kan
använda den för skridskoåkning på vintern.

Skräddarsydda lösningar
I våra anläggningar ges möjlighet att utöva minst åtta sporter. Anläggningen 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 kvalitét 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 (se sida 20).
Tips: Våra konstgräs är framtagna för att även fungera som underlag för naturis under vinterhalvåret. Detta ger möjlighet till att enkelt förvandla er anläggning till en skridskobana under
vintertid.
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Motorikbana
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
Kreativa trätekniker och designers presenterar förslag efter era specifika önskemål. Tillgänglighetsanpassning är en av våra specialiteter. Alla banor skräddarsys för att möta kundernas
önskemål och behov. Modulerna kan kombineras för att på bästa sätt möta utövarnas förväntningar. Vi ombesörjer transporter från vårt lager. Vissa produkter kan vara bra att leverera med
kranbil varvid produkten ställs direkt på plats eller i omedelbar närhet för vidare transport av
t ex terränggående fordon.
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Outdoor gym
I vårt sortiment finns flera olika modeller av mobila och stationära utomhusgym. Det finns i
många olika varianter vad gäller design, material, utföranden och svårighetsgrader. 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 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.

US8
US8 är ett koncept framtaget för funktionell träning. Dessa mobila enheter är påbyggnadsbara.
Utgå från en modul och utöka efter önskemål och behov. Vill man ha en stationär installation
går US8 även att gjuta på plats för t ex ett arenakoncept. För US8 finns även en app framtagen
som enkelt visar var närmsta installation finns. Appen visar övningar, poängsätter den utförda
träningen för att inspirera till utveckling och bättre resultat.

Utform
Utforms redskap tillverkas i miljövänlig lärk alternativt tryckinpregnerat virke som tål att stå
utomhus år efter år. Flera av redskapen finns även i ett tillgänglighetsanpassat utförande.
Dessa installationer lämpar sig väl att placeras vid motionsslingor och i parkmiljöer. Utbudet
av redskap är stort och kan anpassas och placeras för att möta varje kunds behov.

PlayParc
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Outdoor gym
Playparc
I Playparcs sortiment uppfylls alla krav på standard o kvalitet. Redskapen tillverkas i rostfritt
stål vilket gör de i stort sätt underhållsfria. En mängd olika koncept ( 4FCIRCLE och Calesthenics)är framtagna för att tillfredsställa alla utövares behov. Gammal som ung. Playparc har
också tagit fram en serie mobila enheter som lätt kan placeras ut vid t ex motionsspår.

Urbanix
Blade är vår mest utvecklade serie och har hydraliska kolvar som gör att du kan välja mellan
olika motstånd på samma sätt som man gör träningsmaskiner inomhus på ett gym. Genomtänkt design och lyxiga materialval i detaljer såsom stoppade säten ger användaren högsta
komfort. Du ställer lätt in motståndet genom att vrida på en liten ratt med 8 olika svårighetsnivåer. Varje maskin är utrustad med SafeStop som aktiveras vid fel för att förhindra skador.

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. All vår utrustning uppfyller idag normen för utegym EN
16630.
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Racketsporter
Padel
Vi erbjuder padelbanor i olika modeller anpassade för både utomhus- och inomhusbruk 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 tennisbanor och 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 o dyl.

Bordtennis - outdoor
Aktiva skolgårdar är viktigt för att öka barns rörelse vilket naturligt leder till ökad inlärningsförmåga. 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 unikt lång livsläng.
Kontakta oss för mer information angående vårt sortiment när det gäller racketsporter!
outdoor@unisport.com
Tel: 0418 - 76600
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Pumptrack
Pumptrack är en perfekt bana där man kan öva sin balans och lära sig nya färdigheter tillsammans med andra. Banan är lämplig för alla åldrar och färdighetsnivåer. Cyklar av alla storlekar,
skateboards, inlines och kick-bikes kan användas. Pumptrackbanan skapar en naturlig gemensam samlingsplats för barn, ungdomar och föräldrar.

Pumptrack i komposit
Pumptrackbanorna tillverkas i komposit och finns i olika färger och texturer för att passa alla
typer av miljöer. Banorna kan stå ute året runt eller monteras ner och förvaras på pallar i väntan på nästa event. Pumptracks byggs samman av moduler, därav namnet modular pumptrack.
Välj en modell som passar den tänkta aktivitetsytan. Ändras förutsättningarna kan man därefter bygga på sin bana genom att komplettera med ytterligare pumptrackmoduler. Banorna är
mycket flexibla och kan placeras på alla typer av underlag, inne som ute. De kan också enkelt
flyttas mellan olika aktivitetsområden för att skapa aktiviteter på olika områden i t ex en kommun. De är också populära att sätta upp vid olika event för att skapa ett aktivitetsområde.

Pumptrack i betong
Pumptrackbanor kan också tillverkas i prefabricerade betongelement. Detta är en lösning om
man vill ha en stationär installation. Dessa banor installeras ovan jord eller gjuts i terrängen för
att smälta in i omgivningen.
Kontakta oss för mer information angående vårt sortiment när det gäller Pumptracks!
outdoor@unisport.com
Tel: 0418 - 76600
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Mobila installationer
Vi har ett flertal produkter som är mobila och som passar perfekt för event av olika slag. Dessa installationer
är också ett mycket bra val om man vill flytta aktivitetsytorna inom olika områden i t ex kommunen.

US8 - mobilt outdoor gym
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.

UniCourt
Multifunktionellt underlag som är enkelt att transportera och montera.

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.

Innebandyrinkar
Innebandyrinkar som kan användas både innomhus och utomhus.

Pannabana
Pannabanan har snabbt blivit en favorit bland utövarna då den ger mycket aktivitet på liten yta.

Discgolf
Mobila stationer här kan du bygga upp en bana eller drivingrange inne eller ute.
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Beach - Skate - Discgolf
Beachsporter
Vad kan vara skönare än barfotaspel i mjuk sand? Vi har utrustningen som behövs för beachsporterna - allt från underlag till målburar, stolpar, domarstolar, nät, spellinjer, bollar m m.

Skate
Vi erbjuder exklusiva modulära system som är konstruerade för att göra er skateparkslayout så
unik och flexibel som möjligt, samtidigt som de är snabba att installera och enkla att underhålla.

Discgolf
Discgolf är en enkel sport att komma igång med och även lära sig men väldigt svår att bemästra. Det är säkert därför många tycker är fascinerande och anledningen till att discgolf drar
många utövare. Utvecklingsprocessen tar aldrig slut och det får folk att återkomma gång på
gång. Discgolf passar alla människor oavsett ålder och kön. Perfekt för skolelever och barn,
man lär sig snabbt. För de äldre erbjuder discgolf motion i sällskap med andra.
Kontakta oss för mer information angående vårt sortiment när det gäller beachsporter, skate
och discgolf!
outdoor@unisport.com
Tel: 0418 - 76600
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Arenaunderlag
Konstgräs
Konstgräs är slittåligt och det mest populära underlaget att lägga på multisportarenor där
vanligt gräs har svårt att växa. Möjlighet att skära in slittålig linjering efter önskad sport kan vi
på en och samma anläggning erbjuda för upp till åtta olika sporter.
Tips: Konstgräs fungerar optimalt för fotboll, volleyboll och fotbollstennis.

UniCourt
Ett multisportunderlag som passar till sporter som kräver bra bollstuds och friktion. UniCourt
fungerar även som mobilt underlag för NBA:s event och basketmatcher. Det kräver, till skillnad
från liknande produkter inga expansionslister eller ramverk. Underlaget är enkelt att installera
genom sitt genomtänka klick-system och finns i 16 olika färger. Linjering och zoner kan enkelt
målas på ytan eller utgöras av plattor av annan färg.
Tips: UniCourt fungerar optimalt som underlag för innebandy, landhockey och basket.

UniSandwich
Ett multisportunderlag som riktar sig till sporter som kräver ett stummare underlag med snabb
bollstuds. Passar utmärkt för tex basket, handboll eller tennis. Levereras färdigt på rulle och
är väldigt effektivt att installera. Ytan kan enkelt linjeras för tydligare spelplan. UniSandwich
installeras på betong, asfalt eller annat solitt underlag för bästa resultat. UniSandwich klarar
då ITF-certifieringen: Slow som är ett godkänt underlag för tennis.
Tips: UniCourt fungerar optimalt för tennis, handboll och basket.
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Lekplatsunderlag
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 framtagna för lekplatser finns
tillgängliga med fallskydd och godkända HIC-tester upp t.o.m. 3 meters fallhöjd. Konstgräs är
även ett underlag som kräver minimalt med underhåll.
Tips: Under 2016 installerade vi 1 500 000 m2 konstgräs, vi är marknadsledande i branschen
och hjälper gärna till med projektering och rådgivning.

Platsgjutet 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 fallskydds med
godkända HIC-tester upp t.o.m. 3,5 meter.
Tips: Våra installatörer har flera års erfarenhet av installation och kan utföra väldigt komplexa
mönster efter era önskemål. Kontakta oss gärna gällande tjocklekar, pris och olika mönster i
projekteringsstadiet.

Markmålning
Markmålning och termoplaster passar utmärkt för att sätta färg på skolgården eller lekplatsen.
Flertalet färger, former och figurer finns att tillgå. Även aktivitets och spelplaner kan enkelt och
till en billig peng målas ut på befintliga ytor.
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Tillbehör
Som er kompletta partner kan vi erbjuda allt för att göra er utemiljö så attraktiv som möjligt.
Vi inreder också er kringmiljö med sittytor, grillytor och cykelställ. Vi levererar helheten!
Självklart har vi också tillbehör för era aktivitetsytor i form av t ex fotbolls-innebandy och basket mål. Nät till tennis- volley-badminton ovh fotboll. Vandalnät till handboll/fotbollsmål. Här
finns allt från enklare produkter till robusta lösningar som tål hårt spel o tuffa tag. Vi har även
”löst” material i form av bollar, rack och dyl. Vi hänvisar här till direktförsäljning. De är experter
på produkterna med ett brinnande intresse för sport och aktivitet.
Kontakta oss för mer information angående vårt kompletta sortiment när det gäller tillbehör!
UTEMILJÖ			 DIREKTFÖRSÄLJNING
outdoor@unisport.com		

info@rantzows.com

Tel: 0418 - 76600		

Tel: 0431-44 92 00

Produktion i Alajärvi
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Produktion i Hjärnarp

Om Unisport
Unisport bildades genom en sammanslagning av Unisport-Saltex Oy och Kerko Group Oy
(Rantzows Sport). Vi har ca 300 anställda med en omsättning på 120 miljoner euro.
Huvudkontoret ligger i Helsingfors. Företagen som är verksamma i Finland, Sverige,
Norge, Danmark, Storbritannien, Lettland, Polen och Nederländerna kompletterar varandra
produktmässigt och geografiskt.

Marknadsledande position
Bolaget är marknadsledande inom idrottsanläggningar i de nordiska länderna och ser tillväxtutsikter i norra Europa. Målet är att nå en betydande försäljningstillväxt och att bli en ledande
nordeuropeisk helhetsleverantör vars koncept ger de bästa förutsättningarna för idrottare och
åskådare.

Egen produktion
Vår egen produktion garanterar högsta kvalitet och säkerställer leveranser i rätt tid. Vårt konstgrässortiment tillverkas i vår fabrik i Alajärvi, Finland. En stor del av vår sporthallsutrustning
tillverkas och monteras i vår fabrik i Hjärnarp, Sverige.

Unika servicekoncept
Vi hjälper dig med allt från design till färdiga och kundanpassade lösningar. Vi tillhandahåller
service på produkterna genom hela dess livscykel.

Service, underhåll och reservdelar
Efter installation överlämnar vi även drift och skötselanvisningar på produkterna samt kontaktuppgifter till vår avdelning för service och reservdelar. Vid önskemål har vi även underhållsavtal
som kan skräddarsys efter just era behov. Vi erbjuder serviceavtal och besiktning med egenkontroll med rekommenderande åtgärder. Vi lagerför samtliga slitagedelar för snabb leverans,
då vi vet vikten av en fungerande anläggning.
Kontakta oss för mer information!
outdoor@unisport.com
Tel: 0418 - 76600

www.unisport.com

