
FOTBALL
N Å R  U T S T Y R E T  U T G J Ø R  E N  F O R S K J E L L

Live to move. Move to live.



23 520,-
Komplett u/installasjon

Norskproduserte mål av høyeste kvalitet 
 og til bruk i Topp- og Eliteserie.  
 
Målene overholder den nye UEFA-standarden satt i  
2017 og kan bidra til å gi ditt anlegg det lille ekstra  
som skal til for å ta fotballen til et nytt nivå. 

Markedets mest populære fotballmål.  
Leveres med livstidsgaranti på hjørneløsning  og 
brukes av en rekke klubber på alle nivåer over 
hele Norge. 

Finnes til både 11, 7 og 5’er fotball. *****,-
Komplett 11’er m/ nett & hjul

400021005

400021003

11 990,-
Komplett u/installasjon

SIMAB EURO

LERKENDAL

Lavpris alternativ til Lerkendalmålene.  
Overholder internasjonale størrelser  
og gir stadion det profesjonelle  
preget. 

 

    Nett til Simab Euro 
    120mm: 312553: 1995,- 
    60mm: 312554: 2695,- 
 



23 520,-
Komplett u/installasjon

*****,-
Komplett 11’er m/ nett & hjul

NETT TIL LERKENDALMÅL

Nettene til Lerkendalmålene er knutefrie og av høy kvalitet. Nettet festes med nettkroker langs bakken og sten-
gene og med egen festeanordning i øvre bakkant. Nettløkkene er designet i sekskant som gir et eget preg på 
fotballbanen og som er med på å bidra til det spesielle intrykket målet gir på banen. 

1 675,-
SCANSISMÅL

Scansismål 7’er......10 395,-  (40002100)  
Nett 120mm..........1 100,-  (400021204)
Nett 45mm............1 840,-  (400021205) 

400021006

400021207

Scansismål 5’er......10 050,-  (400021000)  
Nett 120mm..........980,-  (400021200)
Nett 45mm............1 600,-  (400021201) 

Svingbare hjul........935,- stk. (400021101)  
Faste hjul.................755,- stk. (400021100) 

Scansismål 11’er.....13 600,- (400021003) 
Nett 120mm..........1 260,-  (400021207)
Nett 45mm............2 300,-  (400021208) 

11 990,-
Komplett u/installasjon



SELECT BRILLIANT SUPER
Kampball av høyeste kvalitet fra Select. 
Ballen er myk og lett og beholder perfekt 
for kamp etter kamp. Den håndsydde  
kvalitetsballen er sertifisert i henhold til 
FIFA Quality PRO med gode verdier for 
vekt, sprett & vannabsorbasjon.

603158

603161

795,-

SELECT SUPER

Select Super holder profesjonell standard 
og yter på høyeste nivå. FIFA Quality PRO 
sertifisert. Ballen har nyutviklet syntetisk 
trekk med struktur, kombinert med 3-lags 
underlag og patentert blære. 

650,-

SELECT X-TURF

Livlig ball spesiallaget for spill på kunstgress 
og er et godt alternativ for kaldt, fuktig 
og vått vær. Laget av PU-kunstskinn og 
holder sin perfekte form takket være de 32 
sammensydde panelene. Ballen overholder 
International Match Standard. 

265,-

602401

603162



795,-

ALL IN SPORT LIGA

Toppball til lav pris. Høy formbestandighet 
og slitestyrke som gir en trofast fotball som 
varer. Fungerer utmerket for kunstgress. 
Godt egnet som match- og treningsball. 
PU-skall med høyglansflate gir meget god 
respons i ballen og gjør det god å spille 
med. 

209,-

HJØRNEFLAGG

Cornerflagg med leddet stolpe som gjør 
at den gir etter hvis noe treffer den. 
Hvit stolpe...................312750 - 79,-
Markhylse....................312751 - 79,-
Hjørneflagg rødt.........312755 - 46,-

SAMLE ALT HOS EN LEVERANDØR
Som One-Stop-Shop leverandør er vi stolte av å kunne 
tilby løsninger for hele ditt idrettsanlegg. Ved å tilby 
alt fra tribunestoler og cornerflagg til egenproduserte 
kunstgressflater har vi den nødvendige kunskapen når 
det gjelder alt til ditt idrettsanlegg. Vi kan hjelpe deg 
med banen, vedlikehold og næromliggende områder, 
så vel som utstyr av topp kvalitet. 
 
 
Konsentrer deg om fotballen - så fikser vi resten. 

TENK PÅ MILJØET
Vårt mål er et sunnere samfunn hvor vi bidrar 
til økt aktivitet. Men dette er ikke alt. Vi ønsker  
å gjøre dette på en bærekraftig måte hvor vi også 
tar vare på miljøet...  

...uten å gå på kompromiss med kvaliteten. 
 
Våre produksjonslokaler overholder ISO14001  
og vi kan stolt presentere markedets mest miljø-
vennlige kunstgressystem med FIFA Quality PRO.

312810



AGILITYSTIGE

Effektiv trening for hurtighet og mobilitet.
Enkel løpestige på 4 meter med trinn i 
hardplast og sider av nulonbånd. 
Avstanden mellom trinnene kan justeres. 
Spenner i begge ender tillater å koble flere 
trinn. Inkl. oppbevaringsbag.  

249,-
312707

SLALOMSTIKKER M/FOT

God og effektiv måte for  trening på ball-
kontroll, hurtige forflytninger og hurtighet.
Sett med 8 pinner og føtter for bruk på  
kunstgress eller andre hardere overflater.  
Høyde 120cm.

1 295,- 604954

PASNINGSBUER

Pasningsbuer til pasningstrening eller 
andre øvelser for ballkontroll. Selges i 
6-pakk. NB: Dette produktet skal aldri 
brukes på kunstgressbane. 

398,-
602438



TRENERPAKKEN

2 345,-

En sammensetning av våre mest populære 
treningsprodukter. Skapt for å bidra til variert 
trening med ulike øvelser.  
 
(NB: Pasningsbuer må aldri benyttes på 
kunstgress)

FRISPARKMUR

Bli den beste på frispark! Frisparkmur i hardplast som  
enkelt settes opp for å imitere frisparksituasjoner med 
mur. Kan brukes som den er på naturgress og grus.  
For kunstgress skal fot benyttes. 

312710

602680

1 675,-
312709

Fot til frisparkmur: 272,-



MAGNETISK TAKTIKKTAVLE

Select taktikktavle 
600x900mm 
m/ markører og penn.

619,-
603163

GJØR TAKTISKE VALG FOR VEDLIKEHOLD
Vi har produsert vårt eget gress i en årrekke og har gjennom årevis med erfaring har vi lært hva som skal  
til for at banen skal prestere sitt absolutt ytterste til enhver tid og gjennom hele sitt livsløp. Våre kjøpere  

av kunstgressbaner mottar derfor en vedlikeholdsmanual og loggbok for oppfølging av vedlikehold.  
Vi fører FIFA-anbefalt vedlikeholdsutstyr og er en av de få produsentene som er foretrukket av FIFA.   

 
I tillegg til dette leverer vi også omfattende vedlikeholdsavtaler som sikrer at din bane  

er i topp stand til enhver tid.
 
 

Konsentrer deg om fotballen - så fikser vi resten. 



EKSPERT RÅDGIVNING
Gjennom dialog og tett samarbeid bidrar vi til å fastslå prosjektets ramme. 
Med ekspertise innen idrettsanlegg bistår vi kunder og arkitekter, med å skape 
nytenkende og gode idrettsanlegg. Med mer enn 60 års erfaring i markedet 
har vi stor kunskap og bistår gjerne med rådgivning og veiledning.

DESIGN
Det vesentlige i designprosessen er å forholde seg til og beslutte ut i fra hvor-
dan anlegget skal brukes. Rett rådgivning i designprosessen sikrer at du som 
kunde får en funksjonell og brukervennlig løsning som tjener alle formål på 
best mulig måte. 

TOTALLEVERANSER
Vi leverer ofte totalløsninger hvor hele prosjektet monteres og leveres av 
oss og kunde slipper å forholde seg til et flertall leverandører. Vi har fokus på 
strømlinjeformede prosesser innen prosjektledelse til kundens fordel. Dermed 
sikres en leveranseprosess med fokus på resultat og optimalisering for kunden. 

PROSJEKTLEDELSE
Prosjektstyring håndteres alltid i et tett samarbeid med alle involverte parter 
i prosjektet. Vår styrke ligger i lang erfaring, som vi har med å gjennomføre og 
levere både store og små prosjekter. 

INSTALLASJON, SERVICE & VEDLIKEHOLD
Hvert år gjennomfører vi hundrevis av servicer, vedlikeholdsoppdrag og  
installasjoner. Vår ekspertise sikrer at alt utstyr fungerer sikkerhetsmessig  
forsvarlig, også etter flere år ved intensiv bruk. Sikre idrettsanlegg er  
avgjørende for aktiviteten som skal utøves.

HVA KAN VI HJELPE DEG MED?



KONTAKT OSS

Vi produserer, leverer, installerer og vedlikeholder - men vi tar også stolthet i å kunne veilede og 
rådgi. Nøl derfor ikke med å ta kontakt dersom du lurer på noe angående ditt fotballanlegg. Våre 
dyktige ansatte kan hjelpe deg med alt fra mutteren til fotballmålet ditt, til vanningsanlegg under 
banen.  
 

UTSTYR 

Benjamin Kerr    Ingrid Sletten 
+47 468 87 148    +47 940 86 825 
benjamin.kerr@unisport.com   ingrid.sletten@unisport.com

KUNSTGRESS

Jason Silverman    Harald Berg 
+47 971 18 856    +47 916 19 112 
jason.silverman@unisport.com  harald.berg@unisport.com

VEDLIKEHOLD

Jan Dissing
+47 465 14 336 
jan.dissing@unisport.com

* Alle priser er eks. installasjon, frakt og mva med mindre annet er spesifisert.  
* Prisendringer kan forekomme.


