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Vi värnar om miljön
Som marknadsledande konstgräsleverantör i norra 
Europa känner vi ett stort ansvar gentemot våra kunder. 
Vårt mål är att leverera innovativa produkter och 
lösningar enligt de önskemål och krav som markna-
den ställer. Miljön är ett område som vi under lång tid 
lagt fokus på. 

Våra miljövänliga konstgrässystem 
gör oss unika! 

Vår miljö ska inte ta skada när ett naturligt material 
väljs bort och ersätts av t ex konstgräs. Med den  
senaste tekniken har vi utvecklat konstgrässystem 
som är 100 % återvinningsbara, helt fria från SBR-
artiklar och gummigranulat, samt klarar rådande 
fallskyddskrav. SBR-artiklar förekommer ofta i gum-
mikulor som läggs i konstgräset samt i konstgräsets 
backing/baksida. Våra konstgräs fylls enbart med 
sand och har en baksida av miljövänligt material. 

Kontakta oss för mer information om våra konstgräs-
system för landscaping.
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Lekplatser & skolor
Konstgräs eller gummi som ett 
alternativt underlag? 

Skolgårdar och lekplatser är ofta områden med hög 
aktivitet som är direkt relaterat till högt slitage. 
Underlaget på kritiska punkter såsom under gungor 
är ofta de områden som slits mest. Konstgräsen som 
vi rekommenderar till skolgårdar och lekplatser är 
speciellt framtagna för att klara högt slitage. Dess-
utom har vi tagit fram produkterna i olika kulörer för 
att hjälpa er som kund att göra en attraktiv yta.

Vanligt underlag på dagens lekplatser är sand eller 
bark. Dessa underlag kan vid installation kosta mindre 
än en konstgräsläggning, men under de kommande 
8 åren kommer konstgräset att bli mindre kostsamt 
med tanke på underhållskostnader. Det måste göras 
en årlig tillsyn på bark/sand och fyllas på där det upp-
står brister, vilket ofta händer med ett levande ma-
terial. Konstgräs och gummi med fallskydd behåller 
sin förmåga året om till skillnad mot t.ex. sand. När 
tjälen går in i marken påverkas inte våra fallskydds-
system utan är säkra att använda året om.

Ifyllnadsmaterial på våra lekplatsprodukter är sand 
som hålls kvar i mattan av stråuppbyggnaden, vilket 
resulterar i en ren och fräsch yta. 
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Lekplatser & skolor
Konstgräs gör skolgården till en grön och härlig yta 
som inspirerar till aktiviteter och lek. Här leker barnen 
på grönt och mjukt gräs större delen av året utan att 
få gröna fläckar eller leriga kläder. Kan läggas på plana 
underlag eller över kullar. Konstgräs är ett underlag 
som inspirerar till lek oavsett väder.

Att tänka på

Tillgänglighetsanpassat 
Alla ska kunna bruka en lekplats. Personer med funk-
tionshinder stängs ofta ute, konstgräs eller fallskydd-
gummi är ett underlag som alla kan vistas på.

Skapa gemenskap 
Statistik från Friends visar att 60 000 barn i skolan 
mobbas varje år. Färgglada ytor och anpassade lek-
redskap bjuder in till gemenskap.

Förebyggande 
Barnens fysiska men även psykiska hälsa ska alltid 
vara i fokus.

Fräscha och moderna 
Lekplatserna ska vara fräscha, inbjudande och kom-
patibel med dagens teknologi.

Underhållseffektiva 
Konstgräs och gummi kräver minimalt med under-
håll. Vårt mål är att ersätta allt fallgrus. En lekplats 
ska inte bortprioriteras pga underhållskostnader.

En mötesplats 
För barn, ungdomar, familjer eller kompisgänget. En 
mötesplats där alla ska känna sig välkomna.
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Allmänna ytor
INNERGÅRDAR, TAKTERRASSER, TRÄDGÅRDAR, PARKER

Tänk dig ett grönt, mjukt och skönt underlag året om. 
Konstgräs är ett gräs utan krav på vare sig vatten, sol, 
gödsel, luftning eller klippning. Gräset fungerar 
perfekt att lägga på ondulerade underlag.

Attraktiva miljöer

Med konstgräs kan du skapa en grön och inspirerande 
yta för alla boende utan större krav på underhåll och 
skötsel. Konstgräs är även ett mycket slittåligt under-
lag vilket innebär att lek inte påverkar kvalitén på un-
derlaget utan istället inbjuder till aktivitet.

Den senaste tekniken har även inneburit konstgräs 
med en härlig mjukhet, ett naturligt utseende och 
strån i flera olika längder vilket gör att du idag kan 
få ett konstgräs som verkligen ser ut och känns som 
naturligt gräs

Unika miljöer

Så möjligheterna att skapa en trivsam och attraktiv 
innergård med minimalt med underhåll är stora. Vi 
hjälper dig gärna i ditt arbete att hitta den lösning 
som är bäst utifrån era behov och förutsättningar. 
Med lång erfarenhet av anläggning av konstgräs inom 
flera olika områden vet vi vikten av en bra planering, 
ett väl genomfört underarbete, val av konstgräs för 
ändamålet samt hur du sen underhåller produkten på 
bästa sätt.

Samtliga av våra produkter släpper obehindrat ige-
nom vatten. För trädgårdar där gräs av olika anled-
ningar har svårt att växa, samt för svåråtkomliga om-
råden är konstgräs ett mycket fördelaktigt alternativ.
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Trafikplatser
Konstgräs är utmärkt att lägga vid svåråtkomliga och 
utsatta ytor som te x rondeller, refuger och andra tra-
fikplatser samt på platser där vanligt gräs har svårt 
att växa.

Minimera underhållsarbetet
Genom att anlägga konstgräs kan riskfaktorn för 
personalen som ska utföra underhållsarbeten i tra-
fikutsatt och farliga miljöer minimeras. Normalt sett 
räcker det att en gång per säsong städa och under-
hålla konstgräset från grenar, löv och annat organiskt 
material.

Vi har brett utbud av konstgräs för trafikmiljöer och 
en lång erfarenhet av anläggning av konstgräs i dessa 
miljöer. Så, tveka inte att kontakta oss för rådgivning 
kring ditt kommande projekt
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Utegym & Parkour
Parkour och utegym erbjuder en enkel och lättill-
gänglig träning för alla i en trivsam utemiljö.

Spontan träning och aktivitet
Närheten till spontan aktiviteter erbjuder en lekfull 
och fysisk träning utifrån utövarens egen förmåga och 
önskan.

Med konstgräs som underlag får man ett mjukt och 
tilltalande underlag att springa och hoppa på. Vid 
behov kan man lägga ett sviktande underlag under 
konstgräset som skyddar vid eventuella fall.
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Multisportytor
Utveckla din närmiljö, skolgård eller andra ytor till 
inspirerande miljöer med plats för många olika lekar 
och idrotter.

Skapa en attraktivare närmiljö
Konstgräs är ett slitstarkt och populärt underlag som 
passar både till lek och idrott. En outnyttjad yta kan 
med enkla medel och ett multiunderlag i form av 
konstgräs öppna upp till attraktiv och lekfull ute-
miljö. Har man en större yta kan en multiarena eller 
näridrottsplats anläggas eller varför inte ett utegym. 
Med en multisportarena eller näridrottsplatser får 
man upp till 8 olika idrotter på en och samma yta. 
Vintertid kan konstgräset frysas till is, oavsett multis-
portarena eller en aktivitetsyta med bara konstgräs.

Gräs blir till is
Vissa konstgräs lämpar sig mycket bra till att spola is 
på och på så sätt förvanldar du din konstgräsyta till 
en en attraktiv isbana vintertid. Unisport har idag två 
olika konstgräs som är lämpliga att använda om man 
vill kombinera konstgräs och isbana

Alternativa underlag
Även gummibeläggning och sportcourt, ett multis-
portunderlag i plast, passar utmärkt att anlägga på 
en multisportyta



18

Färgkulörer att välja mellan



Fallskyddsunderlag av konstgräs eller gummi, sk 
gummiasfalt, har blivit allt populärare att anlägga 
som underlag på aktivitetsytor istället för sand. På så 
sätt får man ett underlag som gör ytan tillgänglig för 
alla, oavsett om man har barnvagn, rullstol eller an-
dra transportmedel som annars kan vara problema-
tiska att köra med i sand.

Säker lek för alla
Förutom att skapa en lättillgänglig yta är både 
gummi och konstgräs underlag som ger lekplatsen 
eller aktivitetsytan ett mjukt och skönt underlag 
samt dränerar vatten mycket bra. Vid kallare väder-
förhållanden påverkas inte fallskyddsgummi eller 
konstgräs av vädret som sanden gör av tjälen. Både 
gummi och konstgräs bibehåller sin mjukhet året om. 
 

Fallhöjder och system
Varje lekplatsutrustning eller träningsredskap kräver 
en specifik fallhöjd och olika tjocklekar på fallunder-
laget. Vi hjälper er att hitta rätt lösning utifrån era 
behov och förutsättningar.

Fallskydd i flera olika färger
Då konstgräs och gummiunderlag finns i många olika 
kulörer kan man skapa fina färgkombinationer, for-
mer, kullar och mönster. Genom kreativt skapande 
bygger vi attraktiva platser som inspirerar barn och 
ungdomar till lek och rörelse. För barn går lek och lä-
rande hand i hand. Barn relaterar till världen genom 
lek. Bra lekplatser är fantastiska platser för barns fy-
siska, sociala och kognitiva utveckling. Med konstgräs 
och gummiunderlag i fantasifulla mönster får man 
också möjlighet att stärka barns lärande.

Fallskydd
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