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Because we care
Som et led i vores vision, om at bidrage til at skabe et sundere samfund, er vores bæredygtighedsmål:
Bedre folkesundhed og bedre miljø gennem sunde processer og produkter.

Vi leverer idrætsfaciliteter af høj kvalitet, der bidrager til vores samfund, når det gælder miljø,
sundhed og sikkerhed. Som markedsleder i den nordiske sportsindustri er det vores pligt at
producere, levere og installere på en ansvarlig og bæredygtig måde.
Because we care...

Hos Unisport udvikler vi løbende vores processer og forny vores produktsortiment for at finde miljøvenlige
alternativer. Vi har et leverandørkontrolprogram for at sikre, at REACH-reglerne overholdes i hele vores produktsortiment. 
Vores produktionsfaciliteter opfylder kravene i forhold til ISO9001 og ISO14001 certifikaterne.

Saltex Legacy™

Et 100% genanvendeligt og miljøvenligt kunstgræssystem

Kunstgræs er et fundament, der inspirerer til idræt og bevægelse.
Til både børn og voksne. Og fra morgen til aften hele året rundt.

De mest almindelige idrætsfaciliteter til kunstgræs er fodboldplaner,  
legepladser, skolegårde, multi-arenaer og meget mere.

Den store fordel ved kunstgræs er udnyttelsesgraden, især her i Norden, 
hvor de almindelige græsplæner ikke kan bruges store dele af året. 

Vi arbejder konstant på at udvikle og forbedre vores produkter.
Ikke mindst for at tage hensyn til miljøet. Vi er derfor stolte
og begejstrede over at kunne introducere Saltex Legacy ™,
det mest miljøvenlige kunstgræssystem på markedet.

Kunstgræs - grundlaget for bevægelse

Innovation - fokus på miljøet

WWW.UNISPORT.COM

WWW.VIRKLUND-SPORT.DK



Saltex Legacy™ er godkendt af  
FIFA til bredde- og eliteidræt.

Saltex Legacy™

Et 100% genanvendeligt kunstgræssystem.

Kunstgræs består af flere komponenter, og nu kan Unisport tilbyde et system, 
hvor miljøpåvirkninger og minimering af miljøskader er taget med i betragtning 
i udviklingen af alle disse komponenter gennem hele produktets livscyklus. 

Saltex Legacy ™ er resultatet af en lang udviklingsproces og er 
godkendt af FIFA for alle anvendelsesniveauer i fodbold.

Pad
Saltex PowerPlay
• 100 % genanvendelig 
• Sparer 70% af råmaterialet i fremstillingen

Backing
PU PowerBacking
• Materialet udledes ikke i naturen
• Fiberlås som modvirker tab af fibre

Infill
Saltex Biofill™
• 100% naturmateriale
• 100% nedbrydeligt

Kunstgræs
Saltex MTRX Legacy
• Kunstgræs uden bindetråd
• Kunstgræsset modvirker migration af infill

Saltex BioFill™

Saltex BioFillTM er et industrielt forarbejdet certificeret organisk 
opfyldningsmateriale – det er komplet organisk og fuldstændig 
bionedbrydeligt og genanvendeligt. 

Det produceres kulstofneutralt i et kontrolleret miljø baseret på ikke-GMO vedvarende råmaterialer. 
Det er i overensstemmelse med REACH som en salgsvare. Når Saltex BioFillTM fjernes fra banen, har 
det ingen indvirkning på miljøet. Materialet er certificeret bionedbrydeligt og nedbrydes i havvand.

Saltex BioFillTM er en del af det i verden enestående Saltex LegacyTM-system, og det leveres komplet 
med kunstgræs og stødabsorberende måtte. Saltex LegacyTM er resultatet af en lang udviklingsproces 
og er godkendt af FIFA til brug på alle fodboldniveauer.

Unisport har bygget og leveret mere end et tusinde kunstgræsbaner til de nordiske lande. Vores vision 
er at bygge et sundere samfund ved at få mennesker til at bevæge sig og ved at bygge inspirerende, 
sikre og miljøvenlige løsninger gennem et sportsanlægs livscyklus.

Fordele ved Saltex BioFill™

Fordele ved Saltex Legacy™

• 25% mindre råmateriale
• Mindst muligt migration af infill på grund af  

en unik fiber kombination
• Ingen bindetråd
• PU bagside

• Saltex BioFill™ - den eneste 100% miljøvenlige 
og nedbrydelige infill

• Lukket system for at kontrollere vand på banen
• FIFA certificeret
• Lever op til kravene vedr. REACH

• Certificeret biobaseret
• Certificeret genanvendeligt
• Certificeret nedbrydeligt
• Lever op til kravene fra REACH
• Ingen støv (sammenlignet med eksisterende infill

• Ingen lugt
• Baseret på Non-GMO fornyeligt råmateriale
• Kulstof neutral
• Fødevarer godkendt af Triskelion (TNO)
• Mulighed for genanvendelse

”- Det føles fint, og det er skønt at se, at der arbejdes på at 
udvikle kunstgræs hele tiden. Jeg havde bestemt en god 

fornemmelse, da jeg spillede på banen. Uanset om jeg løb, 
trænede skud eller varmede op, så føltes det præcist som det 

plejer at gøre på en kunstgræsbane - en super oplevelse”

Tim Sparv
Erfaren midtbanespiller hos FC Midtjylland

Anfører på det finske landshold

Hvordan er Saltex Legacy™ systemet at spille på?


