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Veggpaneler
Veggpanelene er laget i Alu-bond format som vil si at de  
består av to aluminiumsplater på hver siden av en plastplate. 
Dette gjør de enkle å håndtere. Sideveggene er 50 x 200 cm 
og veier 7,5 kg per stykk. Støttefoten til hvert element er 25,3 
cm dyp inkl. plate og 150 cm bred. Denne gjør veggen stabil. 
Ingen kanter på innsiden av banen. 

Veggene festes sammen med en spesialutviklet klikkfunksjon 
og sikres med strikk for stabilitet. Veggelementene leveres med  
posisjoneringsindikatorer som sikrer korrekt montering hver 
gang.

Unisport 3 mot 3 bane 

  www.unisport.com

Leverandør/ Fabrikant: 
Unisport Scandinavia AS, Trøgstadveien 4B, 1830 Askim 
+47 32 23 23 30, norge@unisport.com, www.unisport.com

D&D metal, Josipa Kozarca bb, 31207 Tenja - Croatia
Mobile phone: +385 91 254 2827

Antall
• Rette veggelementer - 22 stk
• Avrundede hjørneelementer - 4 stk
• Mål - 2 stk

Banens fulle størrelse er 10 x 15 meter. 



Oppbevaring og holdbarhet 

Komplett bane leveres på tilpasset tralle for enkel håndtering 

og oppbevaring. Paneler og andre deler tilhørende banen skal 

oppbevares på korrekt måte i denne trallen når den ikke er i 

bruk.
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Mål 

Målene er konstruert i varmgalvanisert stål og leveres med  

sammenleggbar nettholder i topp. Hvert nett har en egenvekt 

på 13,2 kg og er 1 x 1,5 meter. Nettdybde 350 / 624 mm.

Sammenleggbar 
nettholder.
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Garantibetingelser

For fabrikk-og materialfeil gir leverandøren, hvor ikke annet er oppgitt, 2 års garanti. Garantien innebærer at leverandøren er 

pliktig til å, etter eget valg, rette på feilen eller levere ny vare.Dette gjelder ikke for normal slitasje og ved feil bruk! For skader 

under transport, avlasting, oppakking, innbæring og utplassering samt gjennom uegnet behandling har leverandøren ikke noe 

ansvar.

Vedlikehold

Banen er svært vedlikeholdsvennlig. Vi anbefaler alikevel å holde banen ren for å holde dens estetiske tilstand ved like. Oppbevaring 

skal også skje på medfølgende traller for å sikre at elementene lagres på korrekt vis og minimere risiko for skadede elementer.

Reparasjoner

Ved driftsproblemer: Ta kontakt med Unisport Scandinavia AS for rådføring om evt. reparasjon.

Vedlegg

Tegning dimensjoner - full bane.
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