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Live to move. Move to live.

Pumptrack-radat



ASIAKKAAT
Kunnilla, oppilaitoksilla, 

liikuntahalleilla, yrityksillä ja 
yhdistyksillä on erilaisia tarpeita 
ja toiveita sisä- ja ulkokohteiden 
liikuntatiloista, -pinnoitteista ja 
-ratkaisuista, joiden valinnassa 

voimme olla avuksi.

NEUVONTA
Yhteistyössä kanssamme hyödyt 100-vuotisesta 

kokemuksestamme liikuntakeskusten ja -pinnoitteiden 
parissa sekä laajasta urheilu- ja liikunta-alan 

tuntemuksestamme.  Löydämme toimivat ratkaisut 
liikuntatilojen optimointiin ja uudenlaisiin toteutuksiin.

KOKENUT TIIMIMME
Myyntitiimimme määrittelee projektin kulun 

tiiviissä yhteistyössä projektitiimin kanssa. 
Toimitamme usein kokonaisratkaisun, 

jossa koko projekti luodaan ja asennetaan 
yhdessä työvaiheessa. Tämä varmistaa 

sujuvan kokoonpanoprosessin ja 
työvaiheiden räätälöinnin.

SUUNNITTELU
Tärkein seikka suunnitteluprosessissa 
on määrittää ja ratkaista liikuntatilan 
kokoonpano. Suunnitteluneuvonnan 

avulla varmistetaan ratkaisun toimivuus 
ja tilan paras mahdollinen käyttö.

KOKOONPANO JA 
PROJEKTIN JOHTO

Projektin johto hoidetaan tiiviissä 
yhteistyössä hankkeen eri osapuolten, 

kuten arkkitehtien, urakoitsijoiden ja tietysti 
kokeneen asennustiimimme kanssa. Tämä 

takaa parhaat tulokset. 

HUOLTO
Kokeneet huoltoasentajamme tarkistavat 
vuosittain kaikki sisä- ja ulkokohteet. Näin 

voimme varmistua ratkaisujen turvallisuudesta ja 
toimivuudesta, jopa vuosien tehokäytön jälkeen.

KÄYTTÖVALMIIT PROJEKTIT
Pyrimme päivittäin optimoimaan työvaiheet 

asiakkaidemme hyödyksi. Asiakkaamme voivat 
luottaa siihen, että liikuntatilojen laatu ja 
aikataulut pitävät ja vastaavat odotuksia.

ASENNUS
Vahvuutemme on laatutietoisen 
asennustiimimme kokemuksessa 

suurten ja pienten kohteiden 
toteutuksista. 

Olemme kokonaisratkaisujen toimittaja ja tarjoamme 360-asteisia projekteja. Asiantuntijamme takaavat prosessien 
sujuvuuden aina suunnittelusta, varustelusta, kokoonpanosta, projektinhoidosta ja asennuksesta huoltoon ja 
kunnossapitoon. Henkilöstömme hallitsee kaikki projektin osa-alueet konsultoinnista projektin toteutukseen. Voimme tarjota 
asiantuntemustamme myös yksittäisiin vaiheisiin. Neuvomme ja opastamme laajan ja vankan kokemuksemme avulla, ja 
projektiorganisaatiomme voi toimia kokonaistoimittajana tai alihankkijana. 

Kaikki yhdestä paikasta
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Mikä on Pumptrack-rata?
Pumptrack-radalla pyörää liikutetaan pumppaavin liikkein polkemisen sijasta. Idea Pumptrack-radoista syntyi, kun pyöräilijät 
kehittivät yhdessä insinöörien kanssa laadukkaan ratkaisun pyöräilijöiden harjoittelutarpeisiin ja -toiveisiin. 

Radat sopivat täydellisesti tasapainon vahvistamiseen ja uusien taitojen oppimiseen yhdessä muiden kanssa. Rata sopii kaikille 
ikäryhmille ja taitotasoille. Radalla voidaan käyttää myös kaikenlaisia skeittilautoja, rullaluistimia ja potkulautoja. Pumptrack-
rata muodostaa luontevan yhteisen kokoontumispaikan lapsille, nuorille ja vanhemmille.

Parkitect Pumptrack -radat valmistetaan komposiittimateriaalista ja niitä on saatavilla eri värisinä ja mallisina kokonaisuuksina 
kuhunkin ympäristöön sopiviksi. Radat voidaan asentaa ympärivuotisesti tai purkaa säilytettäväksi lavoilla seuraavaan 
tapahtumaan asti. 

Pumptrack-radat
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Pumptrack-radat

Pumptrack-radat koostuvat moduuleista. Valitse ratamalli, joka sopii kooltaan 
tarkoitetulle alueelle. Jos alueelle tehdään myöhemmin muutoksia, rataa voidaan 
laajentaa Pumptrack-lisämoduuleilla. Radat ovat erittäin joustavia ja ne voidaan 
sijoittaa kaikenlaisille alustoille sisä- ja ulkotiloissa. Pumptrack-rata voidaan helposti 
siirtää tapahtuma-alueelta toiselle ja se tarjoaa suositun lisätoiminnon erilaisiin 
tilaisuuksin. Ratojen avulla voidaan kutsua ihmisiä urheilemaan ja liikkumaan.

Pyydä meiltä lisätietoja puhelimitse numerosta  (06) 557 0700, niin tarjoamme 
sinulle ohjeita, piirustuksia ja kustannuslaskelmia ja vastaamme kysymyksiisi 
tulevasta rakennusprojektistasi. Autamme sinua saamaan parhaan hyödyn 
Pumptrack-radastasi!

Unisport on Parkitect 
Pumptrack -ratojen 
virallinen toimittaja
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6 syytä valita Unisportin Pumptrack-rata

6 Unisport-etua

4 Piilokiinnikkeet 
Moduulit on helppo 
liittää yhteen ja kaikki 

liitoskiinnikkeet menevät piiloon 
moduulien liittämisen jälkeen. 
Tämä takaa radan käyttäjien 
turvallisuuden ja tekee radasta 
erittäin vakaan. 

Meiltä saat laajan valikoiman Parkitect Pumptrack -ratoja, jotka ovat asiakaskohtaisesti mukautettavissa ja jotka voidaan 
asentaa kiinteästi tai siirtää tulevien tapahtumien mukaan. Lähes riippumatta käytettävissä olevasta tilasta, voimme valita 
sopivimman ratkaisun tiiviissä yhteistyössä kanssasi. Meillä on monivuotinen kokemus ja osaaminen Pumptrack-ratojen 
kehittämisestä ja asennuksista. Autamme valitsemaan parhaan ratkaisun juuri sinun tarpeisiisi ja olosuhteisiisi. Me tarjoamme 
kokonaisratkaisun, joka sopii kullekin kohderyhmälle ja vastaamme mielellämme myös alustatöistä.

Pumptrack-radan valinnassa tulee ottaa huomioon useita seikkoja, jotta rata täyttää sille asetetut toiveet ja tarpeet. 
Valikoimaamme kuuluu erilaisia Pumptrack-ratoja, jotka täyttävät korkeat laatu- ja suorituskykyvaatimuksemme.

1 Ajopinta 
Valmistettu lasikuitu-
vahvisteisesta muovista. 

Kestävä ja korjattava High-Grip-
pinta sopii kaikkiin sääolosuh-
teisiin ja kaikille rengastyypeille. 
Moduuliliitokset ovat sivu- ja 
alapuolella näkyvien ruuvikiinni-
tysten välttämiseksi.

2 Turvallisuus 
Pyöristetyt, 
pehmeät 

reunat ehkäisevät  
iho- ja maalipinta-
vaurioita.

3 Vakaus 
Jokaisessa 
moduulissa on 

vankat kumijalat, jotka 
estävät rakenteen suoran 
kontaktin alustaan ja pitävät 
radan varmasti paikoillaan.

5 Helppo asentaa ja siirtää 
Nopea ja helppo asennus 
olemassa oleville liikunta- ja 

tapahtuma-alueille tai yleisiin tapah-
tumiin, kuten festivaaleille, kyläjuh-
liin tai kunnan tapahtumiin. Erittäin 
kustannustehokas liikuntarata, joka 
sopii kaiken ikäisille käyttäjille.

6 Kestävää laatua 
Liitoskappaleet ja 
kaikki komponentit 

ovat laadukasta ruostumaton-
ta terästä, joka kestää sään ja 
vuodenaikojen vaihtelua.



7

Materiaalit ja värit

Materiaalit ja värit
Radat on valmistettu erinomaisesta komposiitti-
materiaalista. Tämä tekee radoista kevyitä ja riittävän 
kompakteja siirrettäväksi eri tapahtumiin, mutta samalla 
riittävän kestäviä asennettavaksi kiinteästi julkisiin tiloihin. 
Radat sopivat ihanteellisesti yleisiin tiloihin ja paikkoihin, 
kunnan tapahtumiin, festivaaleille, urheilutapahtumiin ja 
moniin muihin tilaisuuksiin. 

Unisport Pumptrack -radat ovat osoittaneet kestävyytensä 
vaativissa olosuhteissa Dubain aavikoilta, Kanadan 
länsirannikon sateisiin ja Pohjois-Euroopan kylmiin talviin. 
Ratoja on saatavana 7 eri värissä, mikä mahdollistaa radan 
mukauttamisen ympäristöön tai urheiluseuran väreihin. 
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Pumptrack-ratojen esittely

Malli SPEEDRING

Tuotetiedot
Radan pituus:  ................................ 36 m
Layout-alue: .................................. 78 m²
Paino: ........................................ 1 650 kg

Malli BOWTIE

Tuotetiedot
Radan pituus:  ................................ 42 m
Layout-alue: ............................... 230 m²
Paino: ........................................ 1 690 kg
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Malli TRISTAR

Tuotetiedot
Radan pituus:  ................................ 46 m
Layout-alue: ............................... 244 m²
Paino: ........................................ 1 980 kg
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TURVA-ALUE

TURVA-ALUE

TURVA-ALUE

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

Sisältää: City Armour 1 + 2               Lisävarusteet: Entry / Exit Kit

Sisältää: City Armour 1 + 2               Lisävarusteet: Entry / Exit Kit

Tuotenro: 608324

Tuotenro: 608334

Tuotenro: 608325

Pumptrack-radan valinta
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Pumptrack-radan valinta

Malli QUADRAGON

Tuotetiedot
Radan pituus:  ................................ 48 m
Layout-alue: ................................213 m²
Paino: ........................................ 1 996 kg

24,7 m
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TURVA-ALUE

Malli WORLD CUP

Tuotetiedot
Radan pituus:  ................................ 65 m
Layout-alue: ............................... 380 m²
Paino: ........................................2 820 kg

TURVA-ALUE

24,3 m
15

,7
 m

28,3 m

19
,7

 m

Sisältää: City Armour 1 + 2               Lisävarusteet: Entry / Exit Kit

Malli ADVANCED

Tuotetiedot
Radan pituus:  .................................79 m
Layout-alue: ............................... 380 m²
Paino: ..................................... 23 460 kg

Sisältää: City Armour 1 + 2               Lisävarusteet: Entry / Exit Kit

TURVA-ALUE

27,7 m

13
,7

 m

31,7 m

17
,7

 m

Tuotenro: 608329

Tuotenro: 608327

Tuotenro: 608328

Sisältää: City Armour 1 + 2        
Lisävarusteet: Entry / Exit Kit, 8 m track length extension, 4 bump modules.
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Pumptrack-ratojen esittely 

Malli SIDEWINDER

Tuotetiedot
Radan pituus:  ................................ 94 m
Layout-alue: ............................... 360 m²
Paino: ........................................4 005 kg

Sisältää: City Armour 1 + 2               Lisävarusteet: Entry / Exit Kit

26,4 m

22,4 m
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,1 

m

TURVA-ALUE

16
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m

Malli SWITCHBACK 

Tuotetiedot
Radan pituus:  .............................. 126 m
Layout-alue: ............................... 630 m²
Paino: ........................................4 670 kg

27,5 m
TURVA-ALUE

31,4 m

26
,9

 m

22
,8

 m

Malli INFINITY LOOP 

Tuotetiedot
Radan pituus:  ................................ 83 m
Layout-alue: ............................... 296 m²
Paino: ........................................ 3 180 kg

16,4 m

TURVA-ALUE

20,4 m

18
,3

 m

14
,3

 m

Sisältää: City Armour 1 + 2               Lisävarusteet: Entry / Exit Kit

Tuotenro: 608330

Tuotenro: 608335

Tuotenro: 608332

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

Pumptrack-radan valinta
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Malli RANCH 

Tuotetiedot
Radan pituus:  .............................. 150 m
Layout-alue: ................................730 m²
Paino: ........................................6 350 kg

Sisältää: City Armour 1 + 2               Lisävarusteet: Entry / Exit Kit

38,1 m

32,9 m

36
,2

 m

TURVA-ALUE

31
,1 

m

Malli SPEEDSTAR

Tuotetiedot
Radan pituus:  ................................ 93 m
Layout-alue: ...............................440 m²
Paino: ........................................3 446 kg

20,4 m

16,4 m

25
,6

 m

TURVA-ALUE

21
,6

 m

Sisältää: City Armour 1 + 2               Lisävarusteet: Entry / Exit Kit

Tuotenro: 608331

Tuotenro: 608333

Pumptrack-radan valinta
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Pumptrack-ratojen esittely - suorat mallit  

Malli RHYTHM STRAIGHTS 
- ALOITTELIJAT

Tuotetiedot
Radan pituus:  .................................15 m
Layout-alue: .................................. 15 m²
Paino: ........................................... 520 kg

15,0 m

TURVA-ALUE5,
0 

m

Malli RHYTHM STRAIGHTS 
- HARRASTAJAT

Tuotetiedot
Radan pituus:  ................................ 29 m
Layout-alue: ..................................29 m²
Paino: ........................................... 990 kg

29,0 m

TURVA-ALUE5,
0 

m

Malli RHYTHM STRAIGHTS 
- PRO PLUS

Tuotetiedot
Radan pituus:  ................................ 50 m
Layout-alue: ..................................44 m²
Paino: ........................................ 1 880 kg

44,0 m

TURVA-ALUE

5,
0 

m
Pumptrack-radan valinta
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Asiakkaalle räätälöidyt mallit

Modulaarisen rakenteen ansiosta voimme räätälöidä käytettävissä olevaan tilaan Pumptrack-ratkaisun, joka hyödyntää ihanteelli-
sella tavalla radan ja alustan mahdollisuuksia ja vastaa täydellisesti asiakkaan tarpeita. Kerro meille suunnitelmasi, niin muotoilu- 
tiimimme varmistaa, että räätälöity Pumptrack-ratasi tarjoaa upeat puitteet kaikille kulkupeleille ja kaiken ikäisille liikkujille.

Erikoisratkaisut
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Pumptrack-lisävarusteet

Pumptrack-lisävarusteet 

Moduuli ENTRY / EXIT KIT

Entry / Exit kit muodostaa radan sisäänajo- ja poistumisrampin. Se koostuu X1- ja X5-moduuleista ja kiinnikkeistä, joilla 
sisäänajo- ja poistumisrampit voidaan helposti liittää kaikenlaisiin Pumptrack-ratoihin. Moduuli on yhteensopiva kaikkien 
uusien ja olemassa olevien mallien kanssa. Se voidaan ostaa lisävarusteena uuteen rataan tai erillisenä olemassa olevan radan 
täydennykseksi.

Moduuli X1 
- ENTRY / EXIT

X1 on kehitetty tarjoamaan kiinteän sisäänajo- ja poistumisrampin kaikille radoille. X1-moduulit määrittävät kiinteän aloitus- ja 
lopetuskohdan, joka pitää liikennevirran tasaisena sekä helpottaa radan asennusta tai sijoittamista. Ne myös auttavat radan 
käyttäjiä ylläpitämään vauhtia radalle saapuessa sekä ajamaan hauskemmin ja turvallisemmin. X1 tarjoaa myös mahdollisuuden 
liitäntämoduuliin, jolla kaksi rataa voidaan liittää toisiinsa. 

4,0 m
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Pumptrack-lisävarusteet

Moduuli X7  
- X1 to XI CONNECTOR

X7-moduulilla voidaan liittää kaksi X1-
moduulia. 

Sen avulla voidaan sujuvoittaa siirtymää 
radalta toiselle vauhdin hidastumatta.  

Moduuli X5 
- MAARAMPPI

X6-moduuli luo rampin X1- tai B1-
moduulista alustalle. Turvallinen siirtymä 
radalta alustalle.

Moduuli X6 
- MAARAMPPI

X6-moduuli luo rampin B1-moduulista 
alustalle. Turvallinen siirtymä radalta 
alustalle.
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Moduuli CITY ARMOUR - CA1

City Armour CA1 on peitelevy T03-moduulin pulteille ja syvennyksille. CA1 suojaa pultit asiattomalta käsittelyltä ja parantaa 
T03-kulmamoduulin turvallisuutta. CA1 voidaan asentaa kiinteästi kiinnikkeillä tai asettaa paikoilleen helposti tapahtumien 
ajaksi turvallisuutta lisäämään. 

Moduuli CITY ARMOUR - CA2

City Armour CA2 peittää T03-moduulin takaosan. Kaikki näkyvät kiinnikkeet piilotetaan ja CA2 estää lehtien ja lian kertymistä 
radan alle. CA2-paneeli tarjoaa mahdollisuuden logoprofilointiin ja muuhun markkinointiviestintään. CA2-asennetaan kiinteästi 
toimitukseen sisältyvillä kiinnikkeillä.

Pumptrack-lisävarusteet 

Pumptrack-lisävarusteet
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Pumptrack-lisävarusteet
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Tietoa meistä

Unisport-konserni

Live to move. Move to live.

Visio
Terveempi yhteiskunta

Olemme liikuntatilojen kokonaistoimittaja ja teemme läheistä yhteistyötä kun-
tien, urakoitsijoiden, arkkitehtien, yhdistysten ja muiden asiakasryhmien kanssa.  
Keskitymme aina asiakkaan tarpeisiin ja tarjoamme parhaat ratkaisut sisä- ja 
ulkokohteisiin. Asiakkaiden tyytyväisyys on perusta menestykselle ja markkina-
johtajan asemallemme, johon olemme yltäneet Pohjoismaiden markkinoilla.

Oma tuotantomme takaa parhaan mahdollisen laadun ja varmistaa oikea-aikaiset 
toimitukset. Tekonurmituotteemme valmistetaan Alajärven tehtaallamme. Suuri 
osa liikuntavälineistämme (mm. puomisarjat ja tukirakenteet) valmistetaan 
tehtaallamme Ruotsin Hjärnarpissa.  Voimme tarjota asiakkaillemme myös 
kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja, jotta urheilijat voivat harjoitella turvallisessa 
ympäristössä ja suoritamme vuosittaisen huolto- ja turvallisuustarkastukset 
Suomen viranomaismääräysten mukaisesti.

Rakentamalla houkuttelevia liikuntapaikkoja saamme ihmiset aktiivisemmiksi, 
joka lisää terveyttä ja onnellisuutta yhteiskunnassa. Tavoitteemme kaikessa mitä 
teemme on saada asiakkaamme liikkumaan.

Live to move. Move to live.
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Unisport-konserni

23
Toimipaikkaa

7
Maata

400
Työntekijää

9000+
Projektia/ / /

Unisport-konserni

We make people move...

Unisport muodostettiin vuonna 2015 suomalaisen Saltexin ja 
ruotsalaisen Unisportin yhdistyessä Pohjoismaiden johtavaksi 
liikuntapaikkojen toimittajaksi. Saltexin tuotannon ja tuotekehityksen 
yhdistäminen Unisportin One-Stop-Shop-konseptiin tarjoaa 
liikuntapaikkojen rakentajille, omistajille ja käyttäjille yhä parempia 
tuotteita ja palveluita. Unisport toteuttaa sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja 
kokonaisvaltaisesti suunnittelusta avaimet käteen -toimituksiin, 
-välineisiin sekä huolto- ja ylläpitopalveluihin. 

Osana Unisportin visiota – Terveempi yhteiskunta – kestävän 
kehityksen tavoitteemme on saada ihmiset ja ympäristö  
terveemmäksi kehittämällä jatkuvasti parempia prosesseja ja 
tuotteita. Olemme ylpeitä kehittämistämme korkealaatuisista 
urheilupaikoista, jotka vaikuttavat positiivisesti  
yhteiskuntaan, ympäristöön ja käyttäjiensä  
terveyteen ja turvallisuuteen.

Yhtiö työllistää noin 400 henkilöä seitsemässä 
maassa ja sen pääkonttori sijaitsee Vantaalla. 
Suomessa Unisport työllistää noin 
120 liikuntapaikkaratkaisujen 
ammattilaista.
 
www.unisport.com
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