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 DIN TOTALLEVERANDØR
Vår visjon er å skape et sunnere samfunn. Dette ønsker vi å gjøre ved å 
skape så attraktive idrettsanlegg og aktivitetsplasser at du ikke klarer å la 
være. Disse plassene ønsker vi å fylde med kvalitetsutstyr til både liten og 
stor så alle kan oppleve idrettsglede, mestringsfølelse og  
utvikling. 

Vi leverer anlegg fra A-Å og tilbyr, som eneste på markedet, et  
One-Stop-Shop konsept som innebærer at vi gjør alt fra planlegging,  
prosjektering og installasjon, til vedlikehold og leveranse av utstyr.

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 
hvordan 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.

Live to move. Move to Live.



 TIL GYMTIMEN

FERDIG MONTERT GYMBENK
Svenskprodusert gymnastikkbenk i stavlimet 
furu,med 90 mm bred balanseribbe og gylv-
beskyttelse. 
LxBxH = 2000 x 250(nede) x 320. 
Artikkelnr.: 301211

2 835,-

KASSE KOMBI
Svenskprodusert kombikasse i høykvalitet. Kassen er i  
6 deler, hvorav toppen er stoppet og kledd med okselær. 
Hull i toppkasse for sammkobling med gymbenk og 
løftehull på hver side. 
Artikkelnr.: 3020058 986,-

HØYDEMATTE SKOLE
Hoppemadrass 2200 x 1200 x 200 mm.  
Trekk preget i vinyl.
Artikkelnr.: 321064

12 990,-

KOMBIMATTE RIKO
Halvfast allroundmatte for skolehymnastikk. 
Borrelås på hver side gjør at mattene kan festes  
sammen i valgfrie kombinasjoner. Laminert 
cellelignende polytenstopping. 
1880 x 1000 x 60 mm. Vekt 8 kg. 
Artikkelnr.: 303240 (blå) - 303241 (rød)2 796,-

Tilbud!

Tilbud!

Tilbud!



Live to move. Move to Live.

SATSBRETT JUNIOR
Satsbrett for bruk i grunnskolem. 
Høyde 150mm.
Artikkelnr.: 302203

2 961,-

MINIKASSE SOFTLINE
Sett ned 3 separate kassedeler, hvorav  
én med håndtak som festes til hverandre 
med borrelås til ønsket høyde. 
850 x 750 x 600/300 mm 
Artikkelnr.: 304216

5 890,-

5 301,-
AIREX OLYMPIA 
Tradisjonell matte til bruk i skole og 
gymnastikk. Kan brukes både ute og 
innendørs. Produktet tåler vann og er 
svært holdbart. 2000 x 1250 x 32 mm
Artikkelnr.: 303000

STATIV FOR  
HØYDEHOPP 
CHAMPION
Høydehoppstativ til 
trening. 
Firkantet aluminium-
sprofil. 45 x 45 mm

Artikkelnr.: 602431

2 290,-

HØYDELIST KONKURRANSE
En meget stabil list i polyester. 4 meter. 
IAAF godkjent. 
Artikkelnr.: 522640 990,-

HØYDEHOPPSNOR M/ TYNGDEPOSER
Lær å hoppe høyde med snor før du benytter deg 
av stangen. Høydehoppline for treningsbruk med 
vektposer.
Artikkelnr.: 522900 195,-

Tilbud! Tilbud!

Tilbud!



MINIKASSE SOFTLINE
Sett ned 3 separate kassedeler, hvorav  
én med håndtak som festes til hverandre 
med borrelås til ønsket høyde. 
850 x 750 x 600/300 mm 
Artikkelnr.: 304216

130,-
SKUMSPYD
Treningsspyd i skumplast - helt ufarlig
å bruke. Meget braflygeevne og et godt  
redskap for motorikktrening.
Artikkelnr.: 314548

STARTSETT FRIIDRETT
Praktisk startsett for friidrett. 
Art.nr.: 603974

423,-

KULE
Nybegynnerkule. 600 gram, rød.
Artikkelnr.: 603774

119,-

TRENINGSHEKKER 6pk 
6 pack med Lette hekker i PVC-rør.
150 mm. Tilgjengelig i flere lengder.

Artikkelnr.: 320085 299,-
6 stk!

TIDTAGERUR DIGITAL
Prisgunstig tidtakerur med normaltid og 
dato.
Artikkelnr.: 320141 99,-

KLATRETAU
Myke klatreliner i hamp av absolutt høyes-
te kvalitet. 3500-4000mm. Tilgjengelig i 
flere lengder.
Artikkelnr.: 300221 795

Tilbud!



Live to move. Move to Live.

RIBBEVEGGER  
Svenskprodusert ribbevegg av svært høy 
kvalitet. Tilgjengelig i tre ulike lengder.  
Liten: 1900 mm - art.nr.: 300451
Medium: 2185 mm - art.nr.: 300461
Høy: 2475 mm - art.nr.: 300471

1 970,-

2 330,-

 2 695,-

Liten

Medium

Høy

Tilbud!



 6 366,-

Liten

BASKETMÅL VEGGHENGT
Vegghengt basketstativ der platen 
sitter 800 mm fra vegg. Kan enkelt 
justeres mellom normal- og minihøyde. 
Platen finnes i 2 ulike størrelser, begge 
inkl. ring og nylonnett.

Art.nr.: 310567

KINESERHATT PÅ 
HOLDER 40 pk.
Sett med førti kjegler. 10 i 
hver farge. Med holder.
Art.nr.: 312948

40 stk! 289,-

MARKERINGSKJEGLE
280mm høy kjegle i plast.  
Rød.

Art.nr.: 312930

21,-

LAGBÅND 10PK
10pk. 500mm lagbånd.  
Rødt.

Art.nr.: 306100

10 stk! 99,-

 7 490,-

BASKETMÅL UTENDØRS
Et kraftig utebasketstativ bestående 
av en stolpe i firkantprofil 100x100x3 
mm. Værbestandig plate av PP-compo-
site som sitter på en 900 mm dyp arm.

Art.nr.: 310625

Tilbud!



DOMMERFLØYTE I PLAST
Dommerfløyte i plast ekskl halssnor. 

Art.nr.: 312795
16,-

BORDTENNISRACKET OG BALLPAKKE
Supert bordtennissett for spill både inne og ute. 
Pakken inneholder 10 stk. racketer Cornilleau Tac-
teo 30, 72 baller samt en oppbevaringsbag.
Art.nr.: 602909 1 975,-

10 stk!

ORIENTERINGSSKJERM 
15 x 15 cm, tresidig hvit/oransje. 
Hver enkelt er sammenleggbar. 
Art.nr.: 603732 

319,-

STIFTKLEMMER A-SERIE
Stemel/ Stiftklemme til orientering. 
Art.nr.: 323025 

10 stk! 599,-

Live to move. Move to Live.

298,-

FØRSTEHJELPSVESKE SELECT 
Inneholder 2 isposer, en sterk kompressor-
bandasje i neopren m/ borrelåsfeste,  
plasterrull 8 x 100 cm, en sportstaperull 
(3,8cm) og saks.
Artikkelnr.: 603812

ERTEPOSE 5pk. 
5-pakk røde erteposer.
Artikkelnr.: 306150

5 stk! 55,-

Tilbud!



LAGVESTER
Lagvester i ulike farger. 

Art.nr.: 605543 1 550,-
40 stk!

SVØMMEBESLTE JR.
Junior svømmebelte - 
Rollo. Holdbart og raskt å 
få på elevene. 

Art.nr.: 600797

82,-

SVØMMEBRETT
Classic Medium svømme-
brett til bensparktrening. 
Laget i sltesterkt  
skummateriale.
Art.nr.: 601132

163,-

DYKKERING
Klassisk glatt modell.  
Blandede farger. Ø 140mm

Art.nr.: 600804

49,-

TENNISRACKET JUNIOR
For ungdom/barn og skolebruk.

Art.nr.: 312410 179,-

TENNISBALLER 30 pk.
30 tennisballer i praktisk oppbevaringsbøtte 
med lokk.

Art.nr.: 602762 509,-

Tilbud!



Live to move. Move to Live.

BADMINTONSETT YAMASAKI
Badmintonsett til spottpris! 10 racketer 
Yamasaki School og 12 baller Yamasaki Speed. 
Pakket i en praktisk veske med glidelåslomme, 
avtagbar skulderrem og bærehåndtak. 

Art.nr.: 601601

1 161,-

INNEBANDYSETT CAMPUS 55
Sett med 12 køller i ABS-plast i to ulike 
farger + 10 hvite baller med glatt overfla-
te. Rett blad som er skålformet på begge 
sider. 750 mm

Art.nr.: 602966

 1 295,-

MATTEVOGN M/ FLAK LIGGENDE
Mattevogn for liggende oppbevaring av mat-
ter. Str. 200x100mm.

Art.nr.: 400505

 3 992,-

Tilbud!

Tilbud!



MATERIALSETT
Inneholder ustyr til å lage 65 
ulike aktivitetsstasjoner. 

Artikkelnr.: 602921

 5 890,-

MATERIALSETT

Artikkelnr.: 602920

 2 995,-

KOMPRESSOR VOLCANO
Prisgunstig Elkompressor med 
innebygd trykkmåler og plass til 
oppbevaring av ventiler og ledning. 
Inkl. ventilsett.

Artikkelnr.: 600742

 1 070,-

Tilbud!

Tilbud!



Live to move. Move to Live.

BUKK LAV
Svenskprodusert med stoppet og kledd  
pute. Høyde 900-1300 mm (kontakt oss  
for andre størresler).

Art.nr.: 302100

BASKETNETT 
Med stålwire slik at nettet 
blir sikkert mot hærverk og 
missbruk.

Art.nr.: 310698

895,-

BALLNETT NYLON
Ballnett i nylon. Snøres 
sammen i topp.

Art.nr.: 401031

139,-

MINIMÅL
600x450mm. Rødlakkert, 
kraftig rørkonstruksjon.

Art.nr.: 313591

498,-

5-PK RETURHEKKER MINI
Selvreisende, justerbare hekker m/ 
kneppelås.

Art.nr.: 601306 1 895,-

MINIMÅL MEDIUM
900x600mm. Rødlakkert, kraftig  
rørkonstruksjon. 

Art.nr.: 313596
598,-

10 500,-



BORGEN KLATRESYSTEM 
Svingbare moduler som enkelt pakkes inntil veggen når det ikke brukes! Stor variasjon med enkle 
installasjoner og moduler! 

BORGEN MODUL 
KLATREVEGG 
Svingbar modul som 
kan brukes frittstående 
eller kobles sammen med 
klatresystemet Borgen 
Base (art: 307010) Denne 
modulen består av klatre-
plate og ribbevegg.  
H: 2700mm, B: 1530 mm

Art.nr.: 307012 16 500,-

BORGEN MODUL 
KLATRESTIGE 
Svingbar modul som 
kan brukes frittstående 
eller kobles sammen med 
klatresystemet Borgen 
Base. Denne modulen 
består av klatrestige og 
ribbevegg. H: 2700mm,  
B: 1530 mm

Art.nr.: 307014 16 500,-



RAMMEAVTALE FOR UTSTYR?

•  Kostnadsbesparende
•  Oppfølging
•  Oversikt
•  Standardisering av innkjøp
•  Tilpasset portefølje
•  Høy kvalitet
•  Automatiserte prosesser

Hos Unisport får du alt på ett sted og du får full 
oversikt over kostnadsbilde, bruk og utvikling.

Kontakt oss, så hjelper vi deg med 
gode produkter for gode priser!



 TIL SKOLEGÅRDEN

BALLTRE FLAT 500mm
Flatt balltre for slåball/brennball. 500 mm 

Art.nr.: 317800 49,-

ROCKET WHISTLER
Morsomt leke- og kastetreningsredskap. 
Ventiler på siden gjør at skipet hviner i luften. 
Lengde 32 cm. 

Art.nr.: 603306 289,-

MINIMÅL
Sortlakkert skolegårdsmål med stålnett. 
1100x700mm. Leveres umontert. 

Art.nr.: 601779
2 450,-

 12 990,-

UTENDØRS 
BORDTENNISBORD
Populært bord for utebruk, 
med lang levetid. Lakkert 
stålramme og bein som kan 
forankres i bakken. 

Artikkelnr.: 313019



HOPPETAU
10 pk av 8mm flettet tau i fortskjellige farger. 
2800 mm.

Art.nr.: 306310
211,-

10 stk!

SLENGTAU
9000 mm slengtau i plast med håndtak.  
Opptil 20 personer kan hoppe samtidig!

Art.nr.: 306302 99,-

ROCKERINGER
Klassisk rockering i forskjellige farger.  

Art.nr.: 603921

289,- 12 stk!

FALLSKJERM
For samarbeid, lek og bevegelighetsglede.  
Muligheter for flere ulike øvelser og aktiviteter. 

Art.nr.: 308200

439,-

Live to move. Move to Live.

Tilbud!



 BALLER

ALL IN SPORT 
FOTBALL INDOOR
Innefotball kledd i filt. 
Størresle 4.

Art.nr.: 312841

224,-

SELECT FOTBALL
Kvalitetsball fra SELECT. 
FIFA-godkjent kampball.

Art.nr.: 602401

690,-

ALL IN SPORT 
HÅNDBALL MEGA
En meget rimelig trenings-
ball i høy kvalitet, med 
overflate som gir et mega-
grep uten bruk av klister. 
Perfekt ball for opplæring 
og trening. 470-790mm

Art.nr.: 310353

152,-

SELCT SOLERA 
HÅNDBALL
Håndball av høyeste 
kvalitet for matchspill. 
Offisiell størrelse og vekt. 
Godkjent av Det interna-
sjonale håndballforbundet. 
500-520 mm

Art.nr.: 606277

299,-

ALL IN SPORTS 
SCHOOL FOTBALL
Populær og prisgunstig 
fotball. Størrelse 4.

Art.nr.: 312805

152,-

STICKY BALL SETT
Består av 12 vester og 12 
baller med oppbevarigs-
bag. Ballene har påsydde 
borrelåsprikker slik at de 
fester seg på motstanders 
vest. Utmerket for anner-
ledes koordinasjonstrening 
og lek. 
Art.nr.: 601316

499,-



BASKET  
LÆRINGSBALL
Indikasjonsmerker for 
læring av kast.
Størresle 6.

Art.nr.: 600766

98,-

CONTI B5 PRO  
BASKETBALL
Vår klassiske basketball 
med høy kvalitet og godt 
grep til lav pris. Egner seg 
både ute og inne.

Art.nr.: 310710

119,-

ALL IN SPORTS VOLLEYBALL 
10pk.
Populære skole- og fritidsball med en 
fin overflate. 

Art.nr.: 604921

 1 795,-

MIKASA SCHOOL 
VOLLEYBALL
Anbefales av Det Svenske 
Volleyballforbundet til 
Kidsvolley. En ball med be-
hagelig overflate som gjør 
den lettspilt. 210-225 g.
Art.nr.: 600715

429,-

10 stk!

Live to move. Move to Live.



COG-BALL RAINBOW 6-pk.
Svenskprodusert ball i myk foam av absolutt høyeste kvalitet. Holdbart (dobbelt) 
gripevennlig belegg. Svært bra som opplæringsball.

160mm - Art.nr.: 603750    180 mm - Art.nr.: 603749          210mm - Art.nr.: 603748 

995,- 895,- 1 195,-

Ballvogn - Dobbelt rom

Svenskprodusert ball i mykt 
skum av absolutt høyeste 
kvalitet. Holdbar (dobbelt), 
gripevennlig overflatebelegg 
med håndballstruktur. Svært 
bra som opplæringsball. 
Omkrets 47,5 cm.

Art.nr.: 603308

168,-

SKUMPLASTTERNING

Laget i myk skumplast. 
Ca. 150x150mm. Selges 
enkeltvis. Perfekt til praktisk 
matte og lek.

Art.nr.: 318060

99,-

FRISBEE 10 pk.

Skolefrisbee. Selges samlet.  
Plast.

Art.nr.: 603721

265,-

10 stk!

6 stk!



 OPPBEVARING

BALLVOGN MED DOBBELT ROM

Låsbar vogn med to rom.  
HxBxD - 950x900x500 mm. 
Plass til ca 20 store baller.

Art.nr.: 602353

BALLVOGN LÅSBAR

Låsbar ballvogn. 
HxBxD - 890x850x500
Plass til ca 20 store baller.
 

Art.nr.: 401003

BALLVOGN UTEN LOKK
Robust og romslig. Lakkert stål
m/ gummihjul.  
HxBxD - 890x810x500
Rommer ca 20 store baller.

Art.nr.: 401004

2 691,-

4 290,-

3 490,-

Live to move. Move to Live.

Tilbud!



 OPPBEVARING HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Vi i Unisport brenner for aktivitet og ønsker at alle skal ha muligheten til å 
oppleve idrettsglede og glede i sport, lek og aktivitet generelt. 

Vårt mål er å skape et sunnere samfunn gjennom å skape så attraktive 
aktivitetsfasiliteter at du ikke klarer å la være å bli med! Spontanaktivitet er  
en aktivitetsform av økende betydning og vi ønsker å hjelpe barn og unge i 
skolen ut i bevegelse, enten det er friminutt, organiserte utetimer, SFO eller 
aktivitet etter skoletid. 

Aktive barn er lykkelige barn og vi mener alle skal ha muligheten til å oppleve 
mestringsglede gjennom aktivitet. Derfor utviklet vi ”Møteplassen” som er 
et aktivitetsområde utviklet for sosial omgang rundt sport og aktivitet. Vi har 
levert tusenvis av Scansis-løkker og beveger sannsynligvis titalls tusen hver 
eneste dag. 

Men vi stopper ikke der! Vi ønsker å fylle skolegården med utstyr både de 
yngste og de eldste på skolen kan leke med! Ved større bestillinger gir vi gjerne 
pakkerabatter så du får enda mer for pengene.  
 
Ta kontakt for mer informasjon, rådgivning eller tilbud. 

 32 23 23 30  

 utstyr@unisport.com

 www.unisport.com

 www.ifas.no

Tilbud!



SKOLEGÅRDEN - ET STED FOR

LEK
SPILL
SPORT
MESTRING
UTVIKLING

Live to move. Move to live.

Tilbudene i denne katalogen gjelder kun for kampanjeperioden 15.08-30.08.19 og er alltid eks. frakt og mva. 
Trykkfeil og annet kan forekomme. Vi tar forbehold om alle feil i denne kampanjen. Ved feil er pris i denne katalogen ikke gyldig.


