
TENNIS
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.



TENNISGRUS

Tennisgrus LAWNIT 25 kg sekk - 175,-
Art.nr. 400020071

Tennisgrus TEGRA Match - storsekk 1m3 - 2 695,-
Art.nr. 606173

Tennisgrus LAWNIT 1000 kg sekk
Art.nr. 400020000

4 690,-



598,-

Svært lett og velbalansert racket i helgrafitt med en 
form og design som gir proff spillfølelse. 
Den isometric-formede rammen øker trefflaten med 
hele 32 %m noe som gir bedre ballsikkerhet i slaget. 
Gummiforsterkede nettfester reduserer vibrasjoner 
og øker kontrollen i slaget.

YONEX RDX100

312429

312427

YONEX RDX100 JUNIOR

Lett racket i aluminium. Gode kvaliteter og lar 
juniorspillere utnytte hele sitt potensiale.

7600 - 8100 mm (art.nr. 604181)
8100 - 8500 mm (art.nr. 604198)

359,-
Tennisgrus LAWNIT 25 kg sekk - 175,-
Art.nr. 400020071

Tennisgrus TEGRA Match - storsekk 1m3 - 2 695,-
Art.nr. 606173

Tennisgrus LAWNIT 1000 kg sekk
Art.nr. 400020000



YAMASAKI SENIOR

Lett og rimelig tennisracket for mosjons og skolebruk. 
Flott verktøy for den som lærer å spille. Etterhvert som 
atletens nivå øker anbefaler vi en mer avansert racket.

165,-

YAMASAKI JUNIOR

Lett og rimelig tennisracket for mosjons og skolebruk. 
På samme måte som seniorracketen er dette et flott 
 verktøy for den som lærer å spille blant de yngre. 

155,-

YAMASAKI MINITENNISRACKET

Lett og rimelig tennisracket for mosjons og skolebruk. 
Flott verktøy for den som lærer å spille. Etterhvert som 
atletens nivå øker anbefaler vi en mer avansert racket.

159,-

312400

312410

312420



249,-

Ny praktisk ballbakke med 15 stk baller. Bag i nylon med 
snøring.

603826

TENNISBALLER 15-pk + BAG

30 tennisballer i praktisk oppbevaringsbøtte  
med lokk.

602762

TENNISBALLER 30-pk

499,-

3-pk. mellomkompresjonsball som passfor barn 9-10 til 
voksne spillere. 

606182

TENNISBALLER TRETORN ACADEMY

129,-



1 295,-

Tennisnett i 2,5 mm sort polyeten. Ekskl. kjettingsett.

312060

NETT TRENING

1 899,-

Tennisnett i 3mm sort polyeten. Dobbelt nett øverst. 
Ekstkl. kjettingsett.

312050

NETT KONKURRANSE

4 995,-

Tennisnett i 5 mm sort plastbelagt poliestertråd. Vær og 
UV-bestandig. Ekstremt holdbart. Ekskl. kjettingsett.

312070

NETT ROYAL



2 825,-

Innendørs tennisstolper av stålrør. Strammestolpen er 
utstyrt med trinse. Spennarm er utstyrt med sikker-
hetskjetting. Ekskl. gulvhylser (66 mm) og nett som kan 
kjøpes separat. Pris per par.

312000

RANTZOWS TENNISSTOLPER

Eks. installasjon



Komplett med trekkline og bom. I plastbelagt 
polyestertråd som tåler vann. 
B x L - 2000x1500 mm 

1585,-

OPPSUGINGSRULLE

Rulle av skumplast. Utviklet for å fjerne vann på 
harde baner. Bredde: 900mm. 

3295,-

SLEPENETT

ENKEL 
312275

2195,-DOBBEL 
606124

312295



HUCK VINDSKJERMING

Vindbeskyttelse i polyeten med maljer rundt og ekstra forsterkede kanter. 
Bergenet for baner med tøffe vindforhold. Farge: Grønn. Tilgjengelig i to faste størrelser. 
Duken er også tilgjengelig på spesialmål - pris på forespørsel.

2 x 12 m (art.nr. 561400) 1 495,-
2 x 18 m (art.nr. 561410) 2 650,-

INNENDØRS SKILLENETT

Baneskiller / ballfangernett til installasjon mellom baner plassert ved siden av hverandre. Sikrer trygt
og uforstyrret spill. 2,5 x 40m. 45 mm masker a 2,3 mm nylontråd. Nylonkroker for oppheng på stålwire. 
Stålwire, vantskrue og tungt bunnkantbånd inkludert. 

Hvitt  (art.nr. 312210) 
Grønt (art.nr. 312211) 7 995,-

Eks. installasjon



OPPSUGINGSRULLE

Tører effektivt i begge retninger så denne er ef-
fektiv både ved å dytte og dra. Arbeidsbredde 600 
mm. Sikrer gode spillegenskaper ved å fjerne fukt. 

10900,-
312291

LINJEBØRSTE MED LEDDET SKAFT

Linjebørste med leddet skaft for effektiv fjerning 
av grus og smuss av PVC-linjer og lignende.  
B x H 280 x 1220 mm.

495,-

495,-

BANESKRAPE ALUMINIUM

Baneskrape for tennis i aluminium for  
utgjevning av overflatebelegget.  
B - 1000 mm.

312262

312285



BANESKRAPE ALUMINIUM

13 290,-

FRITTSTÅENDE TENNIS

Solide og holdbare tennisstolper i aluminium  
med bunnskinne. For steder hvor fastmonterte 
stolper ikke lønner seg. Med disse kan arealet  
brukes til flere ulike aktiviteter.  
Perfekt for fleridrettshaller eller lignende. 
Nå også med motvekt og sengelstolpe som til-
leggsutstyr. Pris pr. par. 
Ekskl motvekter. 
312030

MOTVEKT

Motvekt til frittstående tennisstolper for ekstra 
støtte. Passer artikkel 312030.

1 695,-



ALU DOMMERSTOL

En tennisdommerstol som oppfyller de 
høyeste krav. Brede sklisikre steg og stødig 
konstryksjon. Stol av UV-resistent plast. 
Lett å transportere og oppbevare. Stolen 
er sammeleggbar. 

8 995,-
600821

SKOBØRSTER PÅ STATIV

Skobørste til bruk v/ baner for å unngå at 
utøveren drar med seg grus/granulat eller 
sand ut av anlegget. 

1 495,-

BANEVALSE/ TROMMEL

Todelt valse med balansert håndtak.  
Vekt 175 kg.

11 990,-
312290

312785



TENNISLINJER 

Tennislinjer i PVC. Sett med 85 deler B x L 40 x 1600 mm, 
samt 8 deler B x L 50 x 1600 mm.

312288

4495,-



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

TENNISBANER OG INSTALLASJONER

Kristoffer Tollefsen   Oddbjørn Dalen 
+47 980 26 464    +47482 64 604 
kristoffer.tollefsen@unisport.com  oddbjorn.dalen@unisport.com

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


