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Live to move. Move to live.

Pumptrack 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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Hvad er en pumptrack bane?
Pumptrack er en bane, hvor man ved hjælp af en pumpende bevægelse driver cyklen fremad i stedet for at trampe. Idéen til 
banen stammer fra cyklister som med hjælp fra ingeniører skabte en kvalitetsbane som uden tvivl opfylder de udøvendes behov 
og ønsker. 

Det er en perfekt bane til at styrke sin balance og lære sig nye færdigheder sammen med andre. Banen passer til alle 
aldersgrupper og niveauer. Cykler af alle slags, skateboards, inliners og kickbikers kan benyttes. En pumptrack bane skaber en 
naturlig fælles samlingsplads for børn, unge og forældre.

Pumptrack banerne fra Parkitect fremstilles i komposit, og fås i forskellige farver og struktur, for at kunne passe til alle typer af 
miljøer. Banerne kan stå ude året rundt, eller afmonteres og opbevares på paller, mens man venter på næste arrangement. 

Pumptrack bane
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Pumptrack bane

Pumptracks sammensættes af moduler. Vælg en størrelse bane, som passer til det 
påtænkte område. Ændres området, kan man efterfølgende udbygge banen ved at 
påsætte yderligere pumptrackmoduler. Banerne er meget fleksible, og kan placeres 
på alle typer underlag, såvel inde og ude. En Pumptrack bane kan let flyttes mellem 
forskellige aktivitetsområder, da banen er et populært tilløbsstykke ved forskellige 
arrangementer. På den måde skabes et levende område til idræt og bevægelse.

Kontakt os gerne på tlf. 7538 9811 for rådgivning, tegninger, omkostningsoverslag 
eller hvis I har andre spørgsmål omkring jeres kommende udendørsprojekt.  
Vi hjælper jer med at få det mest mulige ud af jeres pumptrack bane!

Unisport er officiel 
leverandør af Parkitect 

Pumptrack baner
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6 fordele ved en pumptrack fra Unisport

6 fordele ved Unisport

4 Skjulte beslag 
Det er nemt at samle 
vores moduler, og alle 

samlingsbeslag er godt skjulte, 
når modulerne bliver sat sammen. 
Dette garanterer idrætsudøvernes 
sikkerhed, og er med til at gøre 
banen ekstra stabil. 

Vi tilbyder et stort sortiment af Parkitect pumptrack baner, som passer til den enkelte kunde, og som både kan installeres 
permanent eller flyttes i forhold til planlagte 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 
pumptrack baner, hjælper vi med at finde den bedste løsning ud fra jeres behov og forudsætninger. Vi tilbyder en totalløsning, 
som passer til jeres målgruppe, og leverer også gerne underlag.

Når man skal vælge en pumptrack, er der flere vigtige faktorer man skal overveje, således at banen opfylder de behov og ønsker, 
som I har til jeres nye bane. I vores sortiment findes der flere forskellige pumptrack baner at vælge imellem, og alle lever op til 
vores høje krav til kvalitet og præstationsevne.

1 Kørselsoverflade 
Lavet af glasfiber-
armeret plast. Velegnet 

til alt slags vejr med high-
grip overflade, som er meget 
holdbar, reparerbar og egnet til 
alle hjul typer. Vedhæftning på 
modulerne er i siden og bunden 
for at undgå synlige skruer.

2 Sikkerhed  
Vores kanter 
er afrundede 

og bløde for at undgå 
afskrabninger på hud  
og maling.

3 Stabilitet 
Hvert modul har 
kraftige gummi-

fødder, som forhindrer at 
konstruktionen har direkte 
kontakt med underlaget, og 
som sikrer stabil placering.

5 Nem at opstille og flytte 
Hurtig og enkel at opstille 
ved eksisterende idræts- og 

aktivitetsarealer, eller til offentlige 
events så som festivaler, by- eller 
kommunearrangementer. En yderst 
omkostningseffektiv idrætsbane, 
som tiltrækker brugere i alle aldre.

6 Stærk kvalitet 
Vi bruger rustfrit stål 
i høj kvalitet i alle 

vores samlingsbeslag, og i alle 
kompenenter, som jo er udsat 
for alt slags vind og vejr.
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Materialer og farver

Materialer og farver
Vores komposit bane er et helt fantastisk produkt. Det er 
let og kompakt nok til at kunne transporteres til diverse 
events og holdbart nok til at kunne installeres permanent 
i et offentlige rum. Banen er ideel til brug ved byfester, 
kommune-arrangementer, festivaler, idrætsstævner og  
meget mere. 

Unisport Pumptrack banen har bevist sin holdbarhed i de 
hårdeste miljøer: fra ørkenerne i Dubai til regnen på   Canadas 
vestkyst og til de kolde vintre i Nordeuropa. Banerne fås i 7 
forskellige farver, som muliggør at man kan tilpasse banen til 
lokal miljøet, eller til den lokale idrætsforenings klubfarve. 
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Valg af pumptrack

Oversigt over pumptracks

Model SPEEDRING

Specifikationer
Banens længde:  ........................... 36 m.
Layout område: ............................ 78 m²
Vægt: ........................................ 1.650 kg.

Model BOWTIE

Specifikationer
Banens længde:  ........................... 42 m.
Layout område: ......................... 230 m²
Vægt: ........................................ 1.690 kg.
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Model TRISTAR

Specifikationer
Banens længde:  ........................... 46 m.
Layout område: ......................... 244 m²
Vægt: ........................................ 1.980 kg.
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SAFETY ZONE

SAFETY ZONE

SAFETY ZONE

Inkl. City Armour 1 + 2     
Tilbehør: Entry / Exit Kit, 8 m track length extension, 4 bump modules.

Inkl. City Armour 1 + 2               Tilbehør: Entry / Exit Kit

Inkl. City Armour 1 + 2               Tilbehør: Entry / Exit Kit

Varenr.: 608324

Varenr.: 608334

Varenr.: 608325
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Valg af Pumptrack

Model QUADRAGON

Specifikationer
Banens længde:  ........................... 48 m.
Layout område: ..........................213 m²
Vægt: ........................................ 1.996 kg.
Varenr.: ....................................... 608329
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SAFETY ZONE

Model WORLD CUP

Specifikationer
Banens længde:  ........................... 65 m.
Layout område: ......................... 380 m²
Vægt: ........................................2.820 kg.

SAFETY ZONE

24,3 m
15

,7
 m

28,3 m

19
,7

 m

Inkl. City Armour 1 + 2               Tilbehør: Entry / Exit Kit

Model ADVANCED

Specifikationer
Banens længde:  ............................79 m.
Layout område: ......................... 380 m²
Vægt: ..................................... 23.460 kg.

Inkl. City Armour 1 + 2               Tilbehør: Entry / Exit Kit

SAFETY ZONE

27,7 m
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 m

31,7 m

17
,7

 m

Varenr.: 608329

Varenr.: 608327

Varenr.: 608328

Inkl. City Armour 1 + 2        
Tilbehør: Entry / Exit Kit, 8 m track length extension, 4 bump modules.
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Oversigt over pumptracks 

Model SIDEWINDER

Specifikationer
Banens længde:  ........................... 94 m.
Layout område: ......................... 360 m²
Vægt: ........................................4.005 kg.

Inkl. City Armour 1 + 2               Tilbehør: Entry / Exit Kit
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Model SWITCHBACK 

Specifikationer
Banens længde:  ......................... 126 m.
Layout område: ......................... 630 m²
Vægt: ........................................4.670 kg.

27,5 m
SAFETY ZONE

31,4 m

26
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 m
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,8

 m

Model INFINITY LOOP 

Specifikationer
Banens længde:  ........................... 83 m.
Layout område: ......................... 296 m²
Vægt: .........................................3.180 kg.

16,4 m

SAFETY ZONE

20,4 m

18
,3

 m
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 m

Inkl. City Armour 1 + 2               Tilbehør: Entry / Exit Kit

Valg af pumptrack

Varenr.: 608330

Varenr.: 608335

Varenr.: 608332

Inkl. City Armour 1 + 2     
Tilbehør: Entry / Exit Kit, 8 m track length extension, 4 bump modules.
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Model RANCH 

Specifikationer
Banens længde:  ......................... 150 m.
Layout område: ..........................730 m²
Vægt: ........................................6.350 kg.

Inkl. City Armour 1 + 2               Tilbehør: Entry / Exit Kit
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SAFETY ZONE
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Model SPEEDSTAR

Specifikationer
Banens længde:  ........................... 93 m.
Layout område: .........................440 m²
Vægt: ........................................3.446 kg.

20,4 m

16,4 m
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21
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 m

Inkl. City Armour 1 + 2               Tilbehør: Entry / Exit Kit

Valg af pumptrack

Varenr.: 608331

Varenr.: 608333
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Oversigt over pumptracks - lige moduler  

Model RHYTHM STRAIGHTS 
- BEGINNERS

Specifikationer
Banens længde:  ............................15 m.
Layout område: ............................ 15 m²
Vægt: ........................................... 520 kg.

15,0 m

SAFETY ZONE5,
0 

m

Model RHYTHM STRAIGHTS 
- INTERMEDIATE

Specifikationer
Banens længde:  ........................... 29 m.
Layout område: ............................29 m²
Vægt: ........................................... 990 kg.

29,0 m

SAFETY ZONE5,
0 

m

Model RHYTHM STRAIGHTS 
- PRO PLUS

Specifikationer
Banens længde:  ........................... 50 m.
Layout område: ............................44 m²
Vægt: ........................................ 1.880 kg.

44,0 m

SAFETY ZONE

5,
0 

m
Valg af pumptrack
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Kundetilpassede modeller

Ved hjælp af det modulære design af vores Pumptracks, kan vi udfra det ledige areal tilpasse Pumptrack banen, så I får optimal 
udnyttelse af banen og pladsen, og en bane der passer perfekt til jeres behov. Giv os blot detaljerne, og vores designteam vil
sikre, at din specialtilpassede Pumptrack skaber et fantastisk rum til alle typer hjul og til idrætsudøvere i alle aldre.

Specialløsninger
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Pumptrack tilbehør

Pumptrack tilbehør 

Modul ENTRY / EXIT KIT

Entry / Exit-kittet er et samlet sæt til ind- og afkørsel af banen. Det indeholder modul X1 og X5 samt beslag for nemt at tilføje 
et ind- og udgangspunkt til alle typer pumptrack baner. Dette modul er kompatibelt med alle nye eller eksisterende modeller. 
Det kan købes som en opgradering i forbindelse med en ny bane, eller sælges separat som en tilføjelse til en eksisterende bane.

Modul X1 
- ENTRY / EXIT

X1 er designet til at give et fastlagt indgangs- og udgangspunkt til enhver bane. X1’erne giver et defineret start- og slutpunkt, 
der holder flowet i trafikken glat og lettere at administrere i enhver installation eller placering. Det giver idrætsudøverne 
mulighed for at holde farten, når de kommer ind på banen, og få en sjovere og sikrere tur. X1’er giver dig også mulighed for at 
sætte et tilkoblingsmodul på til en anden bane. 

4,0 m
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Pumptrack tilbehør

Modul X7  
- X1 to XI CONNECTOR

X7 kan forbinde 2 stk. X1 moduler. 

På den måde kan man skabe et super godt 
flow uden tab af hastighed fra én bane til 
en anden.  

Modul X5 
- RAMPE TIL JORD

X5 modulet skaber en rampe fra et X1 
eller X4 modul og ned til jorden. En sikker 
overgang fra bane til underbelægningen.

Modul X6 
- RAMPE TIL JORD

X6 modulet skaber en rampe fra et B1 
modul og ned til jorden. En sikker overgang 
fra bane til underbelægningen.
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Modul CITY ARMOUR - CA1

City Armour CA1 er til dækning af de forreste bolte og fordybning i T03-modulet. CA1 dækker boltene for at forhindre 
manipulation og forbedrer sikkerheden på siden af   T03 hjørnemodulet. CA1 kan fastgøres permanent ved hjælp af beslag eller 
nemt og enkelt sættes på midlertidligt for øget sikkerhed ved events. 

Modul CITY ARMOUR - CA2

City Armour CA2 dækker bagsiden af T03 modulet. Alle synlige beslag skjules og CA2 forhindrer ligeledes blade og skidt 
i at samle sig under banen. CA2 panelet giver mulighed for profilering af logo’er eller anden form for markedsføring. CA2 
fastmonteres med permanent med tilhørende beslag.

Pumptrack tilbehør 

Pumptrack tilbehør
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Pumptrack tilbehør
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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)

23
Kontorer

7
Lande

400
Medarbejdere

9000+
Projekter/ / /

Unisport koncernen
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