
Saltex Legacy™

Täysin kierrätettävä tekonurmijärjestelmä



Saltex BioFill™

Saltex BioFillTM on teollisesti valmistettu sertifioitu orgaaninen täyttöaine – sen materiaali on täysin or-
gaaninen, täysin biohajoava ja kierrätettävä. 

Se on valmistettu hiilivapaasti valvotuissa olosuhteissa ja tehdään GMO-vapaasta uudistuvasta raaka-ai-
neesta. Se on REACH-asetusten mukainen. Jos Saltex BioFillTM kulkeutuu pois kentältä, sillä ei ole vaiku-
tusta ympäristöön. Materiaali on sertifioidusti biohajoava ja hajoaa merivedessä.

Saltex BioFill™  edut

• Sertifioitu luonnonmukaiseksi

• Sertifioitu biohajoavaksi

• Sertifioitu kompostoitavaksi

• REACH-asetuksen mukainen

• Ei tuota pölyä

• Ei tuoksua

• Perustuu uusiutuvaan luonnonraaka-

aineeseen (non-GMO)

• Hiilineutraali

• Elintarvikekelpoinen (Triskelion, TNO)

• Elinkaariratkaisut valmiina



Saltex Legacy™ on FIFA:n hyväksymä kaikilla jalka-

pallon eri tasoilla (FIFA Quality / FIFA Quality Pro).

Täysin kierrätettävä tekonurmirakenne
Saltex Legacy™ on pitkän kehitystyön tulos ja se on FIFA:n hyväksymä kaikilla jalka-
pallon eri tasoilla (FIFA Quality / FIFA Quality Pro) ja täyttää REACH-vaatimukset.

Jousto
Saltex PowerPlay
• 100% kierrätettävä
• Säästää 70%  raaka-ainetta val-
mistuksen aikana

Pohjaus
PU PowerBacking
• Materiaali ei kulkeudu luontoon 
• Nukkalukko estää kuitujen irtoamisen  
luontoon

Täyttöaine
Saltex BioFill™
• 100% orgaaninen
• 100% biohajoava

Tekonurmi
Saltex Legacy Turf
• Ei muovijätettä tuottavaa kuitua 
• Vähentää täyteaineen leviämistä ja 
roiskumista pelin aikana 

Saltex Legacy™
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Because we care
Osana Unisportin visiota – Terveempi yhteiskunta – kestävän kehityksen tavoitteemme on 
saada ihmiset ja ympäristö terveemmäksi paremmilla palveluilla ja tuotteilla. 

Rakentamalla laadukkaita ja houkuttelevia liikunta- ja kuntoilupaikkoja, saamme ihmiset 
käyttämään niitä, mikä johtaa parempaan terveyteen yhteiskunnassa kokonaisuudessaan. 
Monipuolisuutensa ja kestävyytensä ansiosta tekonurmella on merkittävä rooli myös kansan-
terveytemme kohentamisessa. Nyt teemme asioista vieläkin parempia ja olemme valmiina 
seuraavaan vaiheeseen.
Because we care!

Me Unisportissa kehitämme jatkuvasti prosessejamme ja uudistamme tuotteitamme ym-
päristöystävällisemmiksi. Yhdessä kumppaniemme kanssa varmistamme, että tuotteemme 
noudattavat REACH-ympäristönsuojeluasetusta. Keskeiset tuotantolaitoksemme on sertifioitu 
ISO9001 ja ISO14001 standardien mukaisesti.



Tim Sparv Saltex Legacy -tekonurmella 
pelaamisesta:

”Minusta tuntui hyvältä juosta ja potkia kentällä ja 
tehdä kaikkia niitä liikkeitä, joita normaalisti 
pelatessa teen. Tämä on alustana erittäin hyvä 
materiaali.

Olen monta vuotta pelannut tekonurmilla ja jos 
verrataan muihin tekonurmiin, niin kyllä tämä on 
paras tähän asti.

Kun kuulin, että tekonurmi on ympäristö-
ystävällinen, se oli suuri plussa. Ekologisuus on 
aina tärkeää.”

Tim Sparv, A-maajoukkueen kapteeni
FC Midtjylland, keskikenttäpelaaja



unisport.com

Unisportilla on laaja valikoima tuotteita urheilu- ja liikuntapaikoille ja tarjoamme palveluita koko 

liikuntapaikan elinkaaren ajan.  

Oma tuotantomme ansiosta tuotteidemme laatu on paras mahdollinen ja toimituksemme ajal-

laan. Tekonurmemme valmistetaan omassa tuotantolaitoksessamme Alajärvellä ja suurin osa 

urheiluhallivälineistämme Hjärnarpissa Ruotsissa. 

 


