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Padel baner



DIG SOM KUNDE
I din kommune, skole, idrætshal, 
virksomhed eller forening har I 
et behov/ønske vedr. indendørs 

eller udendørs idrætsrum, 
belægninger eller faciliteter, 
som vi kan bidrage til at løse.

RÅDGIVNING
I en dialog med os, får du gavn af vores 60 års 
erfaring med idrætsfaciliteter og belægninger, 
samt vores store viden om idræt & bevægelse.  
Vi finder en løsning, til hvordan dit idrætsrum 
kan optimeres, nytænkes eller genopfindes.

VORES ERFARNE TEAM
Vores salgsafdeling fastlægger 

projektets forløb i tæt samarbejde med 
projektafdelingen. Vi leverer ofte en 

totalløsning hvor hele projektet etableres 
og monteres i én arbejdsgang. Derved 

sikres I en optimal montageproces med 
maksimal tilpasning af arbejdsgange.

DESIGN
Det væsentligste i designprocessen er at 
forhold sig til og beslutte sig udfra, hvad 

idrætsrummet skal kunne. Den rette 
rådgivning sikrer, at I får en spændende 

løsning, som benyttes maksimalt.

INDRETNING OG 
PROJEKTSTYRING

Projektstyringen håndteres altid i et tæt 
samarbejde med de involverede parter i 

projekterne, så som arkitekter, entreprenører 
samt naturligvis vores erfarne montørteam. 

Dermed sikres det bedste resultat. 

SERVICEEFTERSYN
Hvert år foretager vores erfarne montørstab 

serviceeftersyn på indendørs og udendørs 
idrætsfaciliteter. Vores ekspertise sikrer jer, 

at alt fungerer sikkerhedsmæssigt forsvarligt, 
også efter mange års intensiv brug.

PROJEKTET STÅR KLAR
Vi arbejder hver dag på at optimere 

arbejdsgange, så det kan komme vores kunder 
til gavn, og vores kunder kan forvente, at vi 
leverer idrætsløsninger i en overbevisende 

kvalitet og til det aftalte tidspunkt.

MONTAGE
Vores styrke ligger bl.a. i vores eget 
kvalitetsbevidste montørteam, og 
den store erfaring, som vi har med 
at gennemføre både store og små 

montageopgaver. 

Vi er totalleverandør og dækker et projekt 360 grader. Vores ekspert rådgivning - fra design, indretning, konstruktion, 
projektledelse, montage til service og vedligeholdelse - sikrer et optimalt projektforløb. De kompetencer projektet kræver - 
fra rådgivning til implementeringen af et projekt - besidder vi in-house. Er vi blot med i enkelte faser, tilbyder vi også gerne 
vores viden og erfaring. Vi rådgiver og vejleder på baggrund af vores brede og solide erfaring, og er organiseret som en 
projektorganisation, der både kan fungere som totalleverandør og underleverandør. 

One-Stop-Shop
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Valg af padel bane

Hvad er padel?
Padel er en af de hurtigst voksende sportsgrene i verden, og er en kombination af tennis og squash, som kan spilles både 
indendørs og udendørs. 

Padel er let at lære, da der er mindre teknik i spillet (sammenlignet med tennis), hvilket er en af årsagerne til, at det tiltrækker 
mange. Mange opfatter også padel som sjovere end fx tennis, fordi der hele tiden er gang i spillet, da man ikke bruger så meget 
tid på “døde” bolde. Man spiller på en bane som minder om en tennisbane - blot mindre. Banen er indhegnet og har glasvægge, 
således, at man må ramme side-og bagvæggen på modstanderens side (så længe den først har ramt jorden). Der spilles med 
bat, som minder om bordtennisbat, blot tykkere og større med små huller i. Boldene har samme størrelse som tennisbolde, men 
mindre lufttryk, som giver en lidt langsommere fart. 

Padel spilles normalt to mod to på en lukket bane, som er 10 x 20 meter. Banens konstruktion er perfekt for en optimal 
spiloplevelse. Den 20 meter lange bane er delt midt på med et net. Linjerne på banen gælder kun ved serve, eller hvis I spiller 1 
mod 1. Alle overflader på banen kan bruges aktivt, efterhånden som spillerne bliver mere erfarne med padel sporten. Det faktum, 
at banens vægge kan bruges i spil, giver padlen en ekstra dimension og gør det til en unik aktivitet. En padel bane kan også være 
en god indtægtskilde, da den kan lejes ud på timebasis.  

Ballerup Indoor club
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Unisport tilbyder, som de eneste i Danmark, adidas padel baner med den nyeste konstruktionsteknik, samt et unikt 
helhedskoncept, udviklet til at give nystartede padelanlæg/padelklubber en hurtig opstart, samt tilbyde medlemmerne det 
bedste indenfor padelsport, både hvad angår materiel og træning.

Fordele ved at vælge en adidas bane:
• Certificerede adidas padel baner
• Træningsakademi med certificerede 

padeltrænere i Spanien
• Mulighed for website løsning
• Shop løsning
• Bookingsystem
• adidas netværk
• Internationale turneringer

adidas padel koncept

adidas padel - 3600 totalkoncept

Vores padel koncept er et 3600 koncept, hvor I udover padel banen, får tilbudt en bred portefølje af ekstra serviceydelser.

adidas padel shop
Padel baner

Projektledelse

Booking system

Padel akademi

Sikkerhedseftersyn

Smart padel 
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Vi er Nordens største leverandør af padelbaner og vi tilbyder et stort sortiment af padelbaner, som passer til den enkelte kunde 
- både udendørs og indendørs padelbaner samt mobile løsninger til større events. Næsten uanset hvilke arealer I har til rådighed, 
kan vi skabe en optimal løsning i tæt samarbejde med jer. 

Med mange års erfaring og unik kompetence inden for både udvikling og installering af padelbaner, hjælper vi med at finde den 
bedste løsning ud fra jeres behov og forudsætninger. Vi tilbyder en totalløsning, lige fra projektering og planering, til spilleklar 
padel bane, konkurrencekoncept etc.

Når man skal vælge padelbane, er der flere vigtige faktorer man skal overveje, for at investeringen skal blive så fornuftig som 
muligt, og opfylde de behov og forudsætninger som findes. I vores sortiment findes der flere forskellige padel baner at vælge 
imellem, både fastmonterede og mobile, og alle lever op til vores høje krav til kvalitet og præstationsevne.

6 fordele ved en padel bane fra Unisport

1 Rammekonstruktion af høj kvalitet 
Vores indendørsbaner er stabile og sikre og består af 
en rammekonstruktion med 3 mm 355S stålprofiler.  

Rammekonstruktionen har gennemgået en behandling 
som kaldes prægalvanisering, hvilket betyder, at man har 
behandlet stålet, inden det skæres med laser. Derefter 
grundes der, inden rammen males.

Vores udendørsbaner af stål består også af en 
rammekonstruktion med 3 mm 355S stålprofiler 
som både kan modstå påvirkningen fra vind, 
storm samt temperatursvingninger på optimal vis. 
Rammekonstruktionen har gennemgået en behandling 
som kaldes Hot-dip-galvanisering, hvilket omfatter 
en behandling med 8 forskellige zinkbade. Derefter 
slibebehandles rammen med stålsand og en 1 mm grunder 
lægges ovenpå. Derefter males rammerne.

Alle vores padel baner giver mulighed for at spillere i alle 
aldre uanset fysisk formåen, kan træne og spille turneringer. 
Banerne er godkendt til turneringer i overensstemmelse 
med World Padel Tours regler.

2 Glaspartier
Vores glaspartier fremstilles i bedste kvalitet 
og sikkerhedstestes i overensstemmelse med 

gældende standarder. 10 mm sikkerhedstestede glaspartier 
i overensstemmelse md BSEN 12150-2 certificering. 

Glasset monteres på stålkonstruktionen med specielle 
rustfri A4 beslag, med god sikkerhedsafstand til stålet. 
Unisport anbefaler 12 mm sikkerhedsglas til udendørsbaner 
for at klare vores nordiske vejrforhold. Til indendørsbaner 
er det tilstrækkeligt med 10mm tykke glaspartier.

6 fordele ved Unisport
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6 Overdækning af udendørs baner
Vi tilbyder forskellige løsninger til overdækning. 
Som ved padel banerne er rammen bygget op med 

galvaniserede søjler, og selve afdækningen er fremstillet af 
slidstærk og specialbehandlet Canvas PVC, som kan modstå 
huller, ridser og UVA stråler. 

Kan både leveres som haltag, eller med heldækkende tag og 
sider som vist på billedet.

3 Stålnetssektioner
Vores prægalvaniserede stålnetssektioner på 
langsiderne er 3 mm tykke. På den måde kan 

vores stålnet klare stort set al belastning når spillerne 
løber ind i væggene, eller i frustration sparker. 

Et kraftigt og holdbart net har afgørende betydning 
for spillet og minimerer risikoen for skader, som 
kan forekomme hvis svejsningerne løsner sig.

4 Padelgræs
Det bedste ved padel græs fra Unisport er, at 
det tåler høj slitage, og ikke behøver hyppig 

udskiftning. Vi tilbyder mange forskellige typer Padel 
kunstgræs, også fra Mondo, som er den officielle 
leverandør af kunstgræs til World Padel Tour, verdens 
største padelturnering. Du kan se tre forskellige typer 
kunstgræsbelægning på side 20-21.

5 Belysning
Vi leverer altid vores padel baner med belysning. 
Korrekt belysning er afgørende for, at spilleren kan 

læse og planlægge sit spil.

Som standard leveres banerne med 4 x 181 W LED 
projekters. Kan også leveres med 8 x 136W.  
Der gives 5 års garanti. 

6 fordele ved Unisport
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Fastmonterede padel baner

Model Pillar

Denne bane er vores bestseller, og 
garanterer uovertruffen stabilitet og 
sikkerhed. En rigtig god bane, hvor man får 
det maksimale ud af sin investering. Padel 
banen kan anvendes af både begyndere og 
erfarne spillere. Kan etableres inde og ude.

Fås som Adidas bane: 
• adidas FX

Fås som Unisport bane:
• Unisport Pro
• Unisport Pro ReinForced
• Unisport Aluminium

Model Panoramic

Resultatet af innovation, teknologi 
og høj kvalitet kædet sammen med 
fremstillingsprocessen, hvor der er 
brugt de bedste materialer. En bane, 
der giver tilskuerne maksimalt udsyn 
og spillerne et spil uden grænser. 
Kan etableres inde og ude.

Fås som Adidas bane: 
• adidas V
• adidas AFP

Fås som Unisport bane:
• Unisport AFP

Valg af padel bane

Se disse padel baner på s. 10-13

Se disse padel baner på s. 14-16
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Mobile padel baner

Valg af padel bane

Model Portable

Denne padel bane kan etableres på 
forskellige typer underlag både indendørs 

og udendørs. Kan flyttes efter ønske, og 
kræver kun et plant underlag. Perfekt 

til brug ved idrætsarrangementer, eller 
som mobil bane for en kommune, der 

ønsker at teste interessen for padel. 

Fås som Adidas bane: 
• adidas Try&Buy

Fås som Unisport bane:
• UnisportTry&Buy

Model Competition

Nyd padel sporten med denne bane, som 
tillader 360º synlighed for tilskuerne. 

Banen benyttes både til amatør og 
professionelle turneringer, og er en solid 
bane i høj kvalitet, der kan bruges både 
inde og ude. Kan flyttes efter ønske, og 

kræver kun et plant underlag. 

Fås som Unisport bane:
• Unisport Mobile

Se disse padel baner på s. 17-18

Se disse padel baner på s. 19
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adidas FX pillar padel bane - Julemærkehjemmet Fjordmark, Danmark

adidas FX padel bane:
• 2 mm pre-galvaniseret stål
• 10 mm hærdet glas
• Forstærket stålnetssektioner 

• Laserskårne ankerplader til alle 
stolper

• Eksklusiv adidas LED lys 4 x 238W 
eller 317W

• Specielle adidas netsøjler og 
belysningssøjler

• adidas-branding og ægthedscertifikat
• AFP Monofibre kunstgræs

Model Pillar

adidas padel bane
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Model Pillar

Unisport padel bane

Unisport Pro pillar padel bane - Match Padel Randers, Danmark

Unisport Pro padel bane:
• 2 mm pre-galvaniseret stål
• 10 mm hærdet glas

• Forstærket stålnetssektioner 
• Laserskårne ankerplader til alle 

stolper

• LED lys 238W eller 317W
• AFP Monofibre kunstgræs
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Unisport padel bane

Model Pillar

Unisport Pro ReinForced pillar padel bane - Vilshärads Golfbana, Sverige

Unisport Pro Reinforced padel bane:
• 3 mm S355 stål
• 12 mm hærdet glas

• Forstærket stålnetssektioner 
• Laserskårne ankerplader med 6 bolte 

til alle stolper

• LED lys 8 x 136W
• Hot-dip-galvanisering
• AFP Monofibre kunstgræs
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Model Pillar

Unisport Aluminium pillar padel bane - Padel la Llagosta, Spanien

Unisport Aluminium padel bane: 
• 2-2,7 mm eksklusive 

aluminiumprofiler
• Termoplastisk belægning i trådnet 

og ankerplader

• AISI 316 rustfrit stålbeslag til glas
• Ingen svejsning kræves med dette 

system 3mm S355 stål
• 10mm hærdet glas
• Forstærket stålnetssektioner 

• Laserskårne ankerplader til alle 
stolper

• LED lys 238W eller 317W
• Hot-dip-galvanisering
• AFP Monofibre kunstgræs

Unisport padel bane
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adidas padel bane

Model Panoramic

adidas V Panoramic padel bane - C.C. Magic Up padel&tennis Club, Spanien

adidas V Panoramic padel bane:
• 2-3 mm pre-galvaniseret stål
• 12 mm hærdet glas
• Forstærket stålnetssektioner 

• Laserskårne ankerplader til alle 
stolper

• Eksklusiv adidas LED lys 238W eller 
317W

• Specielle adidas netsøjler og 
belysningssøjler

• adidas-branding og ægthedscertifikat
• AFP Supercourt kunstgræs
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adidas padel bane

Model Panoramic

adidas AFP Panoramic padel bane - Padel 4U2, England

adidas AFP Panoramic padel bane:
• 2 mm pre-galvaniseret stål
• 12 mm hærdet glas
• Forstærket stålnetssektioner 

• Laserskårne ankerplader til alle 
stolper

• Eksklusiv adidas LED lys 238W eller 
317W

• Specielle adidas netsøjler og 
belysningssøjler

• adidas-branding og ægthedscertifikat
• AFP Supercourt kunstgræs
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Unisport padel bane

Model Panoramic

Unisport AFP Panoramic padel bane

Unisport AFP Panoramic padel bane:
• 2 mm pre-galvaniseret stål
• 12 mm hærdet glas

• Forstærket stålnetssektioner 
• Laserskårne ankerplader med 6 bolte 

til alle stolper

• LED lys 238W eller 317W
• AFP Supercourt kunstgræs
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Model Portable

adidas Try&Buy padel bane - Canary Wharf, England

adidas Try&Buy padel bane:
• 2 mm pre-galvaniseret stål
• 10 mm hærdet glas
• Forstærket stålnetssektioner 

• Specielle adidas netsøjler og 
belysningssøjler

• adidas-branding og ægthedscertifikat
• AFP Supercourt kunstgræs

• Try&Buy bundplader 8 mm tykkelse
• Eksklusiv adidas LED lys 238W eller 

317W

adidas padel bane
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Unisport padel bane

Model Portable

Unisport Try&Buy padel bane - Padel On The Move, Belgien 

Unisport Try&Buypadel bane:
• 2 mm pre-galvaniseret stål
• 10 mm hærdet glas

• Forstærket stålnetssektioner 
• Try&Buy bundplader 8 mm tykkelse
• LED lys 238W eller 317W

• AFP Supercourt kunstgræs
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Model Competition

Unisport padel bane

Unisport Mobile padel bane

Unisport Mobile padel bane:
• 2 mm pre-galvaniseret stål
• 12 mm hærdet glas
• Forstærket stålnetssektioner 

• Mobile bundplader 8 mm tykkelse
• LED lys 238W eller 317W
• Panoramaudsigt uden hjørnesøjle for 

enden af banen

• Ingen jordforankring
• AFP Supercourt kunstgræs



20

Padel kunstgræs - NSF 66 A Mondoturf
SLIDSTÆRKT KUNSTGRÆS TIL HYPPIGT BRUG
NSF 66 12 A Mondoturf er et 2.generations kunstgræssystem, der er sammensat af polypropylen NSF-fibrillerede filamenter og 
silicone sand infill. Med NSF 66 12 A kunstgræs får du en slidstærk belægning, som tåler hyppigt brug. 

PU-BACKING
Fibrene er vævet på et to-lags 

PU-underlag og fastgjort med en
PU fæstning for yderligere styrke.

Tekniske specifikationer: 
Stråhøjde: 10 mm, Dtex: 7.000, Infill: Sand

Farver: 

Padel kunstgræs

DARK BLUE DARK GREEN CLAY RED



21

Padel kunstgræs - STX 90 A Monofibre
KONTROLLERET OPSPRING GARANTERER EKSTRAORDINÆRT SPIL
STX 90 A er et 2. generations kunstgræssystem, der er sammensat af STX monofilamenter med en semi-konkav 
opretstående struktur og med sand infill. STX-fiberens centrale kerne og lodrette struktur giver græsset større 
modstandsdygtighed, fordi fibrene genvinder deres oprindelige position efter kontakt med atletens fod eller bolden. 
Opspring af bolden er hurtigere og mere konsistent, hvilket reducerer slid på bolden og minimerer skader.

STX TEKSTUR
STX fiber kerne og stærke 
tekniske egenskaber i de 

anvendte polymerer.

PU-BACKING
Fibrene er vævet på et to-lags 

PU-underlag og fastgjort med en
PU fæstning for yderligere styrke.

Tekniske specifikationer: 
Stråhøjde: 10 mm, Dtex: 10.000, Infill: Sand

Padel kunstgræs

Padel kunstgræs - STX Supercourt
DET OFFICIELLE KUNSTGRÆS TIL WORLD PADEL TOUR
World Padel Tour stiller høje krav til det kunstgræs, der bruges som belægning. STX SUPERCOURT er specielt udviklet 
til ”center court” i WPT. Underlaget garanterer ensartet vinkel og lodret spredning på banen, både før og efter at bolden 
har ramt glasvæggen. På grund af dets strukturerede overflade kræver græsset minimal stabiliseringsinfill, og sandet 
forbliver på plads mellem fibrene uden at blive ujævnt fordelt på overfladen.

STX TEKSTUR
Termomekanisk behandlede 
kunstige græsfibre, hvilket 

resulterer i krøllede filamenter.

PU-BACKING
Fibrene er vævet på et to-lags 

PU-underlag og fastgjort med en
PU fæstning for yderligere styrke.

Tekniske specifikationer: 
Stråhøjde: 10 mm, Dtex: 13.500, Infill: Sand

BLUE DARK GREEN

Farver:

BLUE DARK GREEN VIOLET ORANGE
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ØGET SIKKERHED
Anti-skadesystem med 

kontinuerligt foldet net for at 
skabe en sikker spillearena. Det er 
også en fordel for boldens bounce 

og øger beskyttelsen af   glasset.

GLASBESKYTTELSE
10 eller 12 mm hærdet 

sikkerhedsglas med forsænkede 
fastgørelseshuller til installation.

LANG LEVETID
Laserskårne ankerplader, designet 

specielt til nem installation af 
søjlerne og med optimal mindske 

fugt påvirkning.

BESKYTTELSE MOD 
KORROSION

Alle metal materialer er 
varmgalvaniserede for at sikre 

lang levetid.

KUNSTGRÆS
Kunstgræsset sikrer et ensartet 
boldopspring over hele banen. 
Minimum vedligeholdelse, høj 

kvalitet og lang levetid.

LED BELYSNING
Eksklusiv LED-spotlight fra 180W. 
Flux 25.800, og 4 stk. lys pr. bane. 

100 grader spredning. Klasse 
IP65. 5 års garanti.

GARANTI
Termoplastisk stærk 

pulverbelægning. Sikrer lang 
levetid for galvaniseret  

stål og aluminium.

VINDMODSTAND
Maksimal vindmodstand i 

henhold til Wind Eurocode 1: 
Action on structures, Del 1-4: 

General actions - Wind actions.

ANTIKORROSIV 
BESKYTTELSE

Behandlet med pulver epoxy uden 
zink, baseret på et system med 

High Density Crosslinking (HDC).

MAKSIMAL HOLDBARHED
Profiler og søjler i aluminium 

for at garantere padelbanernes 
holdbarhed med 100% 

genanvendeligt materiale.

Materialevalg og teknologi

Tekniske specifikationer

Bemærk ved indendørs installation: 
Betonoverfladen skal være intakt med en afvigelse på +/- 5 mm på 
en 5 meters overflade. Har man et andet underlag, anbefaler vi at 
man kontakter os for en besigtigelse og en udtalelse. Loftshøjden er 
meget vigtig ved padelspil og vi anbefaler mindst 7, gerne 9 meter for 
at få en optimal padelhal. Skal man anlægge en indendørs padelbane 
er det vigtigt at man kan komme ind med glaspartier i størrelsen 
3.20x2.40m. 

Bemærk ved udendørs installation: 
Jordarbejdet er utroligt vigtigt for, at din bane bliver stabil og sikker. 
Banens underlag skal være asfalt eller lignende stabilt underlag. 
Under belægningen er lagt et dræningssystem til vand. På den måde 
forlænges padel sæsonen, uanset om det regner eller ej. Det eneste, 
der begrænser udendørssæsonen, er sne og is.

Rundt omkring belægningen støbes et betonfundament med en 
bredde på 300 - 400 mm og en dybde på mindst 400 mm.
Strukturen er forankret med ekspansionsbolte i rustfrit stål. På 
overfladen lægges der kunstgræs med ca. 3 ton sand som infill. 
Dette sikrer, at græsset ligger stabilt, og at overfladen giver den 
korrekte friktion både for bolden og spillerne. Der trækkes ligeledes 
el frem til banen, således dette indgår i opbygning og støbning af 
fundament.

Teknik & materialevalg
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Sikkerhedsnet

Sikkerhedsnet til Padel baner
Når du installerer padelbaner, kan det ske, at Padel banerne er tæt placeret op af hinanden, eller tæt på andre aktivitetsområder, 
som skal beskyttes fra vildfarne bolde. I de fleste tilfælde kan et sikkerhedsnet hjælpe med at sikre banerne, og holde boldene 
inde på banen. 

Det er nemt at kombinere Padel med andre aktiviteter. F.eks. kombinationen af   padel baner og fitness/gym område, som er 
adskilt med et sikkerhedsnet som vist på billederne herunder. Centeret har med succes afholdt to nationale Padel mesterskaber, 
har over 200 aktive Padel spillere og over 2.000 aktive brugere af deres fitness/gymnastik arealer.
 
Sikkerhedsnet findes i en lang række forskellige maskestørrelser og farver og vil blive tilpasset til jeres lokaler. Hvis banerne er 
placeret indenfor, kan sikkerhedsnet nemt monteres i loftet. Hvis banerne er placeret udenfor, kan man placere sikkerhedsnet på 
stolper tæt på banen for at skabe et sikkerhedsområde. Vi leverer komplette Padel projekter fra start til slut og kan hjælpe dig 
med alle spørgsmål, du måtte have angående din sportsfacilitet, så du får bedst mulig udnyttelse af dit idrætsrum.
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Udstyr til Padel

Idrætsudstyr til Padel

Padel  spilles med bat, som minder om bordtennisbat, blot tykkere og større med små huller i. Boldene har samme størelse som 
tennisbolde, men mindre lufttryk, som giver en langsommere fart.

Padel bat HEAD Graphene Touch Delta Elite. 

Varenr.: 607219

Trods sin relative lætte vægt, 360g, er dette 
et bat, som generere fart med Powerfoam 
teknologien, og som er velegnet til erfarne 

spillere.

Padel bat. HEAD flash 

Varenr.: 607220

Et fint padel bat til nybegyndere  
og let øvede. 

Padel tennis bold - HEAD pro 

Varenr.: 607221

Officiel bold for World Padel Tour 

Besøg vores webshop på unisport.com - vi tilbyder et stort udvalg i idrætsudstyr
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Sikkerhedseftersyn og vedligeholdelse
UNISPORT FORETAGER SIKKERHEDSEFTERSYN, FOR AT SIKRE LANG LEVETID AF BÅDE BANE OG BELÆGNING. 
Vi gennemgår banen for slitage, kontrollere at der ikke er løse samlinger, bolte eller skruer, sikrer net og renser 
kunstgræsbelægningen. Eftersynet skal gerne fortages 1 gang årligt.   

Vedligeholdelse af banen:
Omhyggelig vedligeholdelse af indendørs og udendørs kunstgræs forlænger levetiden på en kunstgræsbane væsentligt. 
Det er vigtigt at pleje og vedligeholdelse udføres regelmæssigt og i rette tid, så underbunden og dens egenskaber ikke 
skades. Hold banen ren for løv og grene ved hjælp af en løvblæser eller en maskine med børste. Vær opmærksom på at 
holde løvblæseren horisontalt for at forhindre, at sand flytter sig. Affald fra luftforurening (støv, partikler, sod) bør også 
fjernes så hurtigt som muligt. Det gøres nemmest med en maskine med børste.

Kontakt Unisport på tlf. 7538 9811 for yderligere informationer. 

Sikkerhedseftersyn
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Live to move. Move to live.

Vision
a healthier society

Unisport, Danmark
Unisport overtog i 2018  

Virklund Sport, og er i dag 
markedsledende leverandør af  

både inden- og udendørs 
idrætsfaciliteter i Skandinavien.

Vores ekspert rådgivning - fra design, 
indretning, konstruktion, projektledelse, 
montage til service og vedligeholdelse 
- sikrer et optimalt projektforløb. De 
kompetencer projektet kræver - fra 
rådgivning til implementeringen af 

et projekt - besidder vi in-house som 
Nordens største One-Stop-Shop 

idrætsleverandør.

Hvem er vi?

Vi er totalleverandør af idrætsprojekter i tæt samarbejde med kommuner, 
bygherrer, arkitekter, foreninger og andre kundegrupper.  Vi har fokus på 
kundernes behov og skaber de bedste løsninger på indendørs og udendørs 
idrætsfaciliteter. Kundernes tilfredshed ligger til grund for firmaets succes, og 
den markedsførende position, vi har som idrætsleverandør til det skandinaviske 
marked.

Vores egen produktion garanterer den bedst mulige kvalitet og sikrer levering 
til tiden. Vores kunstgræssortiment fremstilles på vores fabrik i Alajärvi, Finland. 
Meget af vores idrætsudstyr (bomsæt, ribber, etc.) til idrætshaller fremstilles på 
vores fabrik i Hjärnarp, Sverige. 

I Danmark er Virklund Sport en del af Unisport. Vi kan også tilbyde vores kunder 
omfattende serviceløsninger, så idrætsudøverne kan dyrke idræt i sikre rammer, og 
vi foretager det årlige service- og sikkerhedseftersyn i henhold til Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave, både at understøtte og bidrage til 
udvikling af idrætsrum - inde og ude. 

Live to move. Move to live.

Unisport koncernen
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We make people move...
I Unisport er vi stolte over at skabe idrætsanlæg i høj 
kvalitet, som bidrager positivt til samfundet, miljøet og 
menneskers sundhed og aktivitet. 

Unisports formål ”we make people move”, og vores 
vision ”a healthier society” er drivkraften i vores tilgang 
til markedet, hvor vi sammen med kunderne skaber 
innovative holdbare løsninger der hjælper til at få flere 
mennesker i bevægelse, og skabe et sundere samfund.

Vi har mere end 20 lokaliteter, en omsætning 
på over 1 mia. kr. og mere end 9.000  
afsluttede projekter.

unisport.com
virklund-sport.dk

Unisport koncernen

Brands/ Virksomheder i Unisport koncernen: 
• Virklund Sport (DK) 
• Rantzows Sport AB (SE)
• LEG Professional gymnastics (SE)
• Saltex (FI, Global)

• Kerko Sport (FI)
• Jäämestarit (FI)
• RH-Asennus (FI)
• Sport Alpha (UK)
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Kontorer

7
Lande

400
Medarbejdere

9000+
Projekter/ / /

Unisport koncernen
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