Fallskyddsgummi

Live to move. Move to live.
UNISPORT.COM

One-Stop-Shop

Unisport koncernen

Våra helhetslösningar ger de bästa förutsättningarna för både idrottare och åskådare. Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder ett
komplett produktsortiment och omfattande servicekoncept för inom- och utomhusidrotter. Med ett komplett produktsortiment,
högkvalitativa produkter, produktutveckling i världsklass, experter inom design, installation och underhåll kan vi hjälpa våra
kunder på bästa tänkbara sätt samt skapa mervärde till deras aktiviteter under hela produktens livscykeln.

Unisport koncernen
We make people move...
Vi på Unisport är stolta över att skapa idrotts- och
motionsanläggningar av hög kvalitet som bidrar positivt
till samhället, miljön och människors hälsa och aktivitet.
Tillsammans med våra kunder skapar vi innovativa
och hållbara lösningar som hjälper till att få fler
människor i rörelse.

RÅDGIVNING
Vi erbjuder innovativa lösningar till
kunder, hur anläggningar kan skapa
inspiration till rörelse och glädje.

unisport.com

DIG SOM KUNDE

DESIGN

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.

Den viktigaste delen i designprocessen
är att relatera till och bestämma
vad anläggningen ska klara av.

MONTAGE
Vår styrka ligger bland annat
i vårt eget kvalitetsmedvetna
montageteam.
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PROJEKTLEDNING
Projektledning hanteras alltid i nära
samarbete med de parter som är
involverade i projekten.

INSTALLATION
Vi levererar ofta en helhetslösning där
hela projektet samlas i ett arbetsflöde.

PROJEKTET ÄR KLART

SERVICE/UNDERHÅLL

Vi arbetar varje dag för att optimera
arbetsflöden till förmån för våra kunder, och
våra kunder kan förvänta oss att vi levererar
vid överenskommen tid.

Varje år besöker våra erfarna serviceteam mer
än 4500 anläggningar. Vår expertis säkerställer
att all utrustning fungerar säkert.

23
Kontor

/

7

Länder

/ 400 / 9000+
Medarbetare

Projekt
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Uniplayground

Uniplayground

Ett hållbart och slitstarkt alternativ

Kreativt skapande inspirerar till lek och lärande

Lekplatser och spontana aktivitetsytor som klarar alla typer av väderlekar och är tillgänglighetsanpassade efterfrågas allt oftare.
Uniplayground är en gummibeläggning, sk platsgjutet gummi, som är optimal att anlägga på lekplatser och aktivitetsytor med
eller utan krav på fallhöjd. Ger högsta funktionalitet gällande stötdämpning, halkrisk och säkerhet. Beroende på kraven och önskad
fallhöjd kan underlaget byggas i ett eller två lager.

Sätt din personliga prägel på lekplatser eller multiyta. Med 24 klara och fina färger kan fantasin få fritt spelrum.
Lekplatser med fantasifyllda mönster kan stärka barns utveckling och lärande. Lek och lärande hand i hand.

Toppskiktet innehåller färgade, högkvalitativa UV- och nötningsbeständiga EPDM-granuler blandade med mycket fjädrande
polyuretan. Uniplayground ger en mycket hållbar och allväderbeständig beläggning.
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Euroflex

Ett system med många användningsområden

Flexibla och inspirerande lösningar

Euroflex fallskyddsplattor ger ett funktionellt, säkert och tillgänglighetsanpassat underlag optimalt för lek och
aktivitet. Gummiplattorna är också effektiva och omtyckta att lägga som underlag på vårdhem, rehabiliteringscentra,
rekreationsanläggningar, skolgårdar, under gymnastik- och klättringsutrustning och som gångvägar.

Systemet är mycket enkelt att bygga med färdiga ändkanter och kan mixas olika färgsättningar/motiv/figurer. Förutom att plattorna går att få i en mängd olika färger kan
de även förses med bokstäver, siffror eller symboler. På så sätt är de idealiska som
underlag till lekplatser i skolor och förskolor. Figurerna är tillverkade i samma material
som plattorna. Våra fallskyddsplattor går att få i flera olika tjocklekar beroende på
önskad fallhöjd mellan 1-3m.

Fallskyddsplattorna består av UV beständigt EPDM-granulat som går att få i många olika färgkulörer. Med Euroflex finns alla
förutsättningar att bygga inspirerande och färgglada utemiljöer.
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Euroflex
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