Sportsgulve

Live to move. Move to live.
UNISPORT.COM

3600 projekthåndtering
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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

PROJEKTET STÅR KLAR

SERVICEEFTERSYN

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.

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.
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Valg af sportsgulv

Vælg det rette sportsgulv
Unisport i Danmark, Sverige, Norge og Finland installerer årligt omkring 200.000 m² sportsgulve i hele Norden.
Valg af sportsgulv
Et sportsgulv er en langsigtet investering. At vælge et sportsgulv, der passer til det aktuelle behov kræver derfor
indsigt og rådgivning. Med mange års erfaring er Unisport Scandinavia en stærk samarbejdspartner, der kan bidrage
både kreativt og praktisk med alt indenfor sportsgulve, omklædningsrum, teleskoptribuner, alle former for mål,
støtter, indretning af gymnastiksale m.v.
Med mange års erfaring i sportsgulve – fra rådgivning til færdig montage er Unisport Scandinavia en kompetent
samarbejdspartner i hele forløbet. Gennem rådgivning og dialog med idrætten, arkitekten, entreprenøren og
bygherren vælges det optimale sportsgulv til idrætshallens aktiviteter.

Unisport DK er eneforhandler af:

Taraflex gulvbelægning

		

Pulastic (PU) gulvbelægning

Parket gulvbelægning

Vi kan tilbyde alle eksisterende typer af sportsgulve - både hvad angår belægning og underkonstruktion. Vi tilbyder
komplette sportsgulvanlæg med undergulvskonstruktioner samt renovering af eksisterende sport- og idrætsgulve. Vi
har mobile sportsgulvløsninger som let kan lægges i forbindelse med enkeltarrangementer, samt afdækningsgulv til
beskyttelse af eksisterende sportsgulve, når disse benyttes til andre arrangementer end idræt. Vi leverer sportsgulve
til ethvert behov - fra små gymnastiksale til store sportsarenaer - med forskellige former for underkonstruktion og
med Pulastic-, Taraflex-, linoleum- eller parketbelægning.
Vælg det optimale sportsgulv
Uanset om et sportsgulv eller træningsgulv skal benyttes af børn, unge, motionister eller elitesportsfolk, er det
meget vigtigt at det gulv man installerer, modsvarer de behov der findes. For at valget af sportsgulve skal blive så
godt som muligt, set ud fra de idrætsgrene der skal dyrkes, samt at idrætshallen blive udnyttet så optimalt som
muligt, er det vigtigt at gennemtænke følgende faktorer:
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Hvad skal sportsgulvet bruges til?

Vigtige faktorer:

Vælg jeres sportsgulv udfra jeres daglige brug af gulvet!

•

•
•
•

•

Hvad skal der foregå i hallen?
Hvilke typer idrætter dyrkes der?
Skal der være andre arrangementer i hallen?
(udstillinger, fester o.l.)

Komfort og sikkerhed - gulvet skal
tilbyde et godt fodfæste for at bidrage til
at minimere skader for idrætsudøverne.
Holdbarhed og vedligeholdelse - et
stærkt sportsgulv sikres lang levetid med
den rette vedligeholdelse.

Valg af sportsgulv

Sportsgulvets egenskaber - EN14904
Alle sportsgulve fra Unisport opfylder den fælles europæiske standard for sportsgulve EN14904.
For at skabe ens retningslinjer omkring sportsgulve, har man udarbejdet en europæisk standard, EN14904. Denne
standard har som mål, nationalt at sikre sportsgulve med gode vilkår for de aktive idrætsudøvere, samt at minimere
risikoen for skader. For at et sportsgulv skal være sikkert, og have de korrekte sportslige egenskaber, findes der nogle
forudsætninger, som er særligt vigtige at leve op til; stødabsorberingsevne, deformation og friktion.

Stødabsorberingsevne

Friktion

Deformation

Det er et produkts evne til at
optage stød, når man løber,
hopper og laver aktiviteter på
et sportsgulv. Man regner sig
frem til et procenttal. Eksempel:
En betonflade som er stenhård
har ingen absorbering, og får
heller ingen procentværdi. Jo
bedre opbygning og affjedring en
sportsmåtte eller konstruktion har,
jo højere procenttal.

Dette er måden at måle en
belægnings glathed på. Et
sportsgulv må ikke være for glat,
og heller ikke have en overflade,
der gør at fødderne ”hænger” fast
i gulvet.

Deformation er mål af
konstruktionens affjedring/
blødhed, dvs. hvor meget
konstruktionen kan trykkes ned når
man løber på gulvet.

Det skal have en perfekt friktion,
så man kan røre sig hurtigt med et
godt og sikkert fodfæste.

Vertikal deformation
Vertikal deformation er en
værdi der måler, hvor blød selve
overfladebelægningen er.

Bellevue Hallen, Taraflex sportsgulv
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3 forskellige sportsgulvkategorier
Alle vores sportsgulve testes hos certificerede serviceinstitutter og inddeles i disse 3 nedenstående kategorier.

Punktelastisk gulv

Fladeelastisk gulv

Kombielastisk gulv

Et fleksibelt og blødt gulv, hvor
deformationen kun sker, der
hvor gulvet belastes. Anbefales
til mindre haller, børnehaver og
aktivitetsarealer.

Et fleksibelt gulv med et bredt
område af deformation, og et
sportgulv med et godt tilbagespring
af bolden.

Et kombielastisk sportsgulv
er et fladeelastisk gulv med
en punktelastisk overflade.
Deformationsområdet er meget
bredt, men deformationen sker
primært der, hvor gulvet belastes.

P1 og P2 værdierne beskriver
stødabsorberingen på et
punktelastisk gulv, dvs. en
sportsbelægning med affjedring
som lægges direkte ovenpå et hårdt
gulv.
P1 = stødabsorbering på 25-34%,
P2 = stødabsorbering på 35-45%

I valg af underkonstruktion og
belægning, skal der her tages højde
for byggehøjden, muligheden
for at gulvet skal kunne klare
tung belastning fra f.eks. tribuner
eller maskiner, ydeevne samt
idrætsgrene, som skal udføres i
hallen.
Den tekniske kravsspecifikation A4
er den højeste der i dag kan sættes
på et fladeelastisk sportsgulv.

Den tekniske kravsspecifikation C4
er den højeste specifikation, der
kan gives til et sportsgulv i dag. C4
kræver, at hele gulvkonstruktionen
skal leve op til en stødabsorbering
på mindst 55%, samt have en
deformation på mellem 2 og 5mm
i overensstemmelse med EN14904. Anbefales til sportshaller
hvor der dyrkes mange forskellige
idrætsgrene.

EN14904 - typeoversigt og minimumskrav vedr. indendørs sportsgulve
mm
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C3

C4

Vertikal deformation

4

3

A4
A3

2

1

P1
25

P2
30

35

40

P3
45

50

Stødabsorbering
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Punktelastisk sportsgulv
Sportsgulvbelægning

Underkonstruktion

Krav i.h.t. EN14904

Stødabsorbering

Deformation

Friktion

Boldopspring

Rullende
last

EN14904-type

>25% <35%

<2 mm

80-110

>90%

>1500N

Punktelastisk type 1

Pulastic Classic 110

-

28%

1,4 mm

98

98%

>1500N

P1

Taraflex 7,5 mm Evolution

-

32%

<2 mm

94

>90%

>1500N

P1

>35% < 45%

<3 mm

80-110

>90%

>1500N

Punktelastisk type 2

Krav i.h.t. EN14904
Pulastic Pro 150

-

35%

1,8 mm

98

99%

>1500N

P2

Taraflex 9 mm Performance

-

-

<3 mm

94

>90%

>1500N

P2

Stødabsorbering

Deformation

Friktion

Boldopspring

Rullende
last

EN14904-type

>40% < 55%

>1,8 mm >3,5 mm

80-110

>90%

>1500N

Fladeelastisk type 3

Fladeelastisk sportsgulv
Sportsgulvbelægning

Underkonstruktion

Krav i.h.t. EN14904
Linoleum

Elastflex

53%

3,3 mm

88

99%

>1500N

A3

Parket, 21 mm

Sportsflex

59%

1,9 mm

85

97%

>1500N

A3 / A4

Pulastic, 2 mm

Unoflex

53%

3,1 mm

98

98%

>1500N

A3

Taraflex 2,1 mm Surface

Unoflex

53%

3,1 mm

94

98%

>1500N

A3

>55% < 75%

>2,3 mm >5 mm

80-110

>90%

>1500N

Fladeelastisk type 4

Krav i.h.t. EN14904
Linoleum

Boflex Champion

58%

2,8 mm

88

94%

>1500N

A4

Linoleum

Sportsflex

56%

2,1 mm

88

96%

>1500N

A3 / A4

Parket

Boflex

59%

2,5 mm

85

96%

>1500N

A4

Parket, 14 mm

Elastflex

61%

3,5 mm

85

96%

>1500N

A4

Parket, 14 mm

Sportsflex

58%

3,0 mm

85

97%

>1500N

A4

Parket, 21 mm

Elastflex

59%

3,3 mm

85

95%

>1500N

A4

Taraflex 2,1 mm Surface

Boflex Champion

64%

2,9 mm

94

92%

>1500N

A4

Kombielastisk sportsgulv
Sportsgulvbelægning

Underkonstruktion

Krav i.h.t. EN14904

Stødabsorbering

Deformation

Friktion

Boldopspring

Rullende
last

EN14904-type

>55% < 75%

>2,3 mm >5 mm

80-110

>90%

>1500N

Kombielastisk type 4

Pulastic Classic 70

Boflex Champion

60%

3,7 mm

98

92%

>1500N

C4

Pulastic Classic 70

Elastflex

58%

4,1 mm

98

95%

>1500N

C4

Pulastic Classic 70

Sportsflex

59%

2,9 mm

98

92%

>1500N

C4

Taraflex 9 mm Performance Elastflex

61%

4,1 mm

94

95%

>1500N

C4

Taraflex 7,5 mm Evolution

Elastflex

60%

3,9 mm

94

95%

>1500N

C4

Taraflex 7,5 mm Evolution

Boflex Champion

67%

3,4 mm

102

92%

>1500N

C4

Taraflex 7,5 mm Evolution

Unoflex

56%

3,7 mm

102

99%

>1500N

C4
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6 fordele ved Unisport

6 fordele ved et sportsgulv fra Unisport
Et sportsgulvs sportslige anvendelse skal altid vurderes og matches med den rigtige tekniske konstruktion, så idrætsudøverne
bliver beskyttet mod skader. Unisport Scandinavia har i mange år arbejdet med udviklingen af sportsgulve og har også igennem
flere år arbejdet sammen med specialforbundene om at skabe ultimative forhold for udøverne i store kendte idrætsarenaer.
Udviklingsarbejde, undersøgelser, tests og et tæt mangeårigt samarbejde med højt ansete internationale leverandører har gjort
Unisport til nordiske sværvægtere, der ikke går på kompromis med kvaliteten og tager optimalt hensyn til miljøet.
Med mange års erfaring og unik kompetence inden for både udvikling og installering af sportsgulve, hjælper vi med at finde den
bedste løsning ud fra jeres behov og forudsætninger.

1

Belægning og underkonstruktion
Vores tætte samarbejde med nogle af de bedste
leverandører af sportsgulv belægninger betyder
maksimal kvalitet for vores kunder.
Vi har eneforhandling af følgende belægninger:
• Taraflex sportsgulvbelægning
• Pulastic (PU) sportsgulvbelægning
• Boen Parket
Alle belægningstyper har vi leveret i mere end 30 år på
det danske marked med et bredt udvalg af referencer
indenfor alle belægningstyper.
Alle sportsgulvbelægningerne bliver produceret i
Europa, og lever op til de høje kvalitetskrav, der stilles til
idrætsbelægninger med lang levetid.
Vores underkonstruktioner er certificerede af nordiske
serviceinstitutter, og alle sportsgulve opfylder den fælles
europæiske standard for sportsgulve EN14904.

2

Bred farveskala
Vores belægninger i Taraflex, Pulastic og Linoleum
fås i et stort udvalg af farver. Det er også muligt
at bestille belægningen i specialfarver, hvis Idrætshallen
skal matche et bestemt design. Pulastic fås f.eks. i 32
forskellige farver, og Taraflex fås i 17 farver og 4 forskellige
træmønstre.
Kombinationsmulighederne er mange, og der
fås også et stort udvalg af opstregningsfarver
indenfor de mange belægningstyper.
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3

Opstregning af idrætsbaner
Unisport har mange års erfaring i opstregning
af sportsgulve. Vi er eksperter i at opstrege
baner med de korrekte stregtyper på sportsgulve lavet
af Taraflex, Pulastic, Linoleum og parket. Vi opstreger
altid baner i henhold til de forskellige idrætsforeningers
reglementer, det vil altså sige at vi opstreger efter
DHFs, DBUs osv. krav omkring korrekt opstregning.

4

Renoveringsgulve
Renovering af sportsgulvet i gamle nedslidte
gymnastiksale behøver ikke være en stor
opgave, hverken tidsmæssigt eller økonomisk. Gulvet
kan renoveres med en overflade af enten Linoleum,
Pulastic eller Taraflex. Et renoveringsgulv er et økonomisk
fordelagtigt sportsgulv, sammenlignet med hvad det vil
koste at udskifte hele sportsgulvet.

Før

Efter

5

Erfarne montører
Vores danske sportsgulv montørteam er
specialister i alle former for belægning og
underkonstruktioner vedr. sportsgulve. Deres erfaring
kommer vores kunder til gode i forhold til et optimalt
montageforløb med et tilfredsstillende resultat.

6

Bøsninger, flanger og låg
Vi tilbyder et stort udvalg af bøsninger, flanger
og låg til alle former for idræt f.eks. fodboldbaner,
volleyball- og badminton støtter samt alusøjler til
svingbare ribber. Derudover har vi også gulvrosetter med
og uden gevind til håndboldmål og wiregulvbeslag til
spærrenet.
Vi tilbyder også et stort udvalg af støtter og net i høj
kvalitet.
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Sportsgulv belægning

Taraflex sportsgulv
En Taraflex belægning udlagt på en af vore anerkendte underkonstruktioner er et godt gulvvalg, som egner sig til de fleste
sportsgrene. Den samlede gulvkonstruktion er flade- eller kombielastisk, hvilket foretrækkes af de fleste sportsudøvere, og
kan have samme sportsfunktionelle egenskaber som et parketgulv. Taraflex kan bruges i forbindelse med et punktelastisk,
fladeelastisk eller kombielastisk gulv, alt afhængig af tykkelsen på belægningen. Taraflex sportsgulvet er det dominerende
spilleunderlag både internationalt ved VM, EM, OL og til EHF Champions League.

Taraflex Surface 2,1

Recreation 4,5 og 6,0

Et sportsgulv med høj ydeevne

Taraflex Evolution 7,5

Taraflex Performance 9,0

Taraflex fås i flere forskellige tykkelser og farver. Det har en patenteret overfladebehandling, Protectsol, der skaber et godt
greb for foden, uden at foden ”sidder fast” ved bevægelse. Taraflex sportsgulv har et slidstærkt yderlag for at give længst mulig
holdbarhed samt en skumbagside, hvilket giver komfort og sikkerhed under alle typer sport og aktiviteter. Et sammenpresset,
slidstærkt underlag, forstærket med glasfibervæv, hvilket gør produktet stabilt og sikrer lang tids holdbarhed. Gerflor Taraflex
sportsgulve kræver minimal vedligeholdelse og er let at rengøre - også ved brug af harpiks på grund af Protectsol behandlingen.
Brand klassificering af Taraflex: Cfl-s1

Håndbold VM, Taraflex sportsgulv
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Pulastic (PU) sportsgulv
Pulastic er et langtidsholdbart, selvnivellerende, homogent (uden fuger og med ensartet friktion)
og fugefrit produkt, der anvendes som punktelastisk sportsgulv og som belægning på fladeelastiske
underkonstruktioner (og kan derved blive kombielastisk). Gulvet har høj mekanisk styrke, der gør, at
belægningen bibeholder sine sportsfunktionelle og brugspraktiske egenskaber.
Pulastic er, udover at være højt værdsat af sportsudøvere, samtidig i stand til at opfylde alle relevante
krav til en multianvendelig hal. Pulastic anvendes, hvor der stilles store krav til de sportsfunktionelle
egenskaber, høj styrke og lave vedligeholdelsesomkostninger.
Pulastic er et 2-komponent kunstigt fremstilet gummiprodukt, hvor hovedingrediensen er planteolie.
Det er fremstillet i henhold til ISO 9001:2000 (produktkvalitetskontrol) og ISO 14001 (miljøforhold).
Pulastic kan uden brug af beskyttende køreplader anvendes i forbindelse med teleskoptribuner, og
sportsgulvet er modstandsdygtigt over for indtrykningsmærker.
Pulastic kan renoveres med et ”Facelift” til en væsentlig reduceret pris i forhold til en total udskiftning.
Der findes et stort udvalg af farver, og mulighed for at specialfremstille farver efter RAL-skalaen.
Belægningen kan bruges i forbindelse med et punktelastisk, fladeelastisk eller kombielastisk gulv, alt
afhængig af tykkelsen på belægningen.
Brand klassificering af PU: Bfl-s1

Vigerslev Allés skole, Pulastic sportsgulv
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Pulastic FaceLift
Ved et Pulastic gulv er der mulighed for renovering med et lavt omkostningsniveau – et såkaldt FaceLift! Det giver jer en række
muligheder, at der er valgt Pulastic i første omgang, for Pulastic skal ikke udskiftes – det skal opfriskes.
Et FaceLift giver følgende muligheder:
FaceLift giver en helt ny overflade at spille på. Det betyder at friktionen bliver afstemt til standarden for eksempelvis håndbold
og at banen bliver helt ensartet at spille på. Det vil reducere klubbernes skadefrekvens og gøre hallen mere attraktiv at spille i.
Revurdering af opstregning i hallen. Specielt giver det mulighed for at blive opdateret på de nyeste regler vedr. opstregning.
Ikke kun opstregningen men også hele gulvets farve kan revurderes.
Har man for eksempel en lidt mørk hal, hvor man ønsker et mere imødekommende miljø, kan et FaceLift være den perfekte
løsning. FaceLift er en anledning til at skifte til nye bøsninger, hvis man har gamle slidte bøsninger eller bøsninger der ikke
passer til de nye anvendelser af hallen.
Det specielle ved PU gulvet er, at vi ikke fjerner materiale og derved svækker gulvets styrke. Vi binder derimod et nyt lag til det
eksisterende gulv efter nedenstående fremgangsmåde:
•
•
•
•
•
•
•

Grundig afvaskning af gulvet med specialmiddel.
Slibning af gulvet for at sikre vedhæftning af ny belægning.
Reparation af større skader i gulvet.
Højderegulering af flanger og beslag til badminton, volleyball, håndbold, net m.v. Nye flanger lægges.
Udlægning af nyt lag Pulastic FL selvnivellerende polyuretan. Et materiale med god flydeevne og stor styrke.
Lagtykkelse på 1 mm.
Udlægning af vandbaseret Pulastic Topcoating.
Ny opstregning af baner.

Brand klassificering af PU: Bfl-s1

Facelift af et gammelt Pulastic sportsgulv
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Sportsgulv belægning

Linoleum sportsgulv
En sportslinoleumsoverflade udlagt på en af vore anerkendte underkonstruktioner såsom Sportsflex, Elastflex, Boflex eller
Unoflex er et utrolig godt gulvvalg, som egner sig til de fleste sportsgrene. Den samlede gulvkonstruktion er fladeelastisk,
hvilket foretrækkes af de fleste sportsudøvere, og har samme sportsfunktionelle egenskaber som et parketgulv. Linoleum er en
utrolig slidstærk overflade, som fint egner sig til andre arrangementer i hallen såsom messer, koncerter m.v. som overfladen
tåler uden afdækning.
Vores sportslinoleum findes i dag i et utal af moderigtige farver, og med nye camouflage svejsninger fremstår overfladen næsten
uden synlige samlinger.
Linoleum er baseret på naturlige råmaterialer fra kork og linolie. Linoleum kan efter 15-25 år dybderenses og genopfriskes.
Opstregning på linoleum har en høj vedhæftning. Brand klassificering af Linoleum: Cfl-s1.

Tirsdalens skole, Linoleum sportsgulv
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Sportsgulv belægning

Boen Parket
Parket er en rigtig god fladeelastisk overflade, som stadig foretrækkes af mange
idrætsudøvere, og et miljørigtigt valg med en smuk overflade i naturtræ, som rent
visuelt er fantastisk at se på. Et parketgulv kan renoveres og fuldslibes, så gulvet igen
fremstår som et helt nyt hal gulv.
Brædderne fås i flere forskellige dimensioner og tykkelser, men er alle tilpasset vore
underkonstruktioner (Elastflex, Sportsflex og Boflex). Sportsparket fås fra 14 til
23 mm brædder når det gælder Elastflex og Sportsflex - Boflexgulvet er et færdigt
produkt på i alt 28 mm.
Overfladerne består af henholdsvis bøg, ask, eg eller ahorn og er fabrikslakeret med
T79 sportslak. Brand klassificering af Parket: Dfl-s1.

Aarhus Statsgymnasium, Parket sportsgulv
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Sportsgulv belægning

Renoveringsgulv
Renovering af sportsgulvet i gamle nedslidte gymnastiksale behøver ikke være en stor opgave, hverken tidsmæssigt eller
økonomisk. Gulvet kan renoveres med en overflade af enten Linoleum, Pulastic eller Taraflex. Renoveringsgulvet er et
økonomisk fordelagtigt sportsgulv, sammenlignet med hvad det vil koste at udskifte hele sportsgulvet. Sportslinoleum,
Pulastic og Taraflex fåes i et stort udvalg af farver og alle tre belægninger har stor slidstyrke og dermed lang levetid.
Fordele ved renoveringsgulvet:
• Økonomisk fordelagtig løsning sammenlignet med udskiftning af gulvet
• Kort montageperiode
• Kan i de fleste tilfælde lægges direkte ovenpå det eksisterende trægulv
• Meget lav indbygningshøjde
• Rengøringsvenlig overflade uanset om der vælges Linoleum, Pulastic eller Taraflex
• Ingen omkostninger til lakering fremover
• Salen kan nu bruges til fester, samlinger og lignende uden afdækning

Hatting skole, Linoleum renoveringsgulv
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Sportsgulv belægning

Mobilt sportsgulv
Med et mobilt sportsgulv kan du nemt og hurtigt lægge skabe et nyt sportsgulv
til forskellige konkurrencer og begivenheder. Det mobile sportsgulv er løst lagt
på en plan overflade. Et mobilt sportsgulv i Taraflex er en ideel løsning og er den
dominerende belægning både nationalt og internationalt til VM, EM, OL og EHF
Champions League.
Speed-Lock er et mobilt sportsgulv, der let kan placeres på et eksisterende
fundament for at tilpasse idrætshallen til andre sportsgrene. Speed-Lock fås med
topcoat i parket, Speed-Lock S20 eller med Gerflor Taraflex sportsmåtte, SpeedLock M5. Speed-lock S20 i parket opfylder alle krav i henhold til FIBA-spil.
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Sportsgulv belægning

Gym & fitnessgulv
Det har stor betydningen at have det bedste gymnastik eller fitnessgulv
med det rette fundament i forhold til at skabe optimale forhold til træning.
Underlaget i dit træningslokale bliver afgørende for hvordan dit anlæg vil
blive benyttet i fremtiden. Vælg et gulv som passer ind, både æstetisk og
funktionelt, og tænk på sikkerheden – det rigtige gulv på den rigtige plads, i
forhold til træning, brand, forsikringer etc.
Vores erfaring viser at forskellige farvede gulve i forskellige områder skaber
tiltalende og funktionelle træningsområder. Vi tilbyder fitnessgulvbelægning og
motionsmåtter til mange forskellige formål. Uanset om du har brug for et mere
robust gulv, der kan holde til vægten fra maskiner og tunge vægte eller blot
træningsmåtter til kampsport, stretching, yoga og aerobic o.s.v.

Dansegulv
Unisport tilbyder hele sortiment af Harlequin danse- og showgulve. Vores sortiment af dansegulve har forskellige sportslige
egenskaber, hvilket gør det nemt at finde det rette match afhængigt af hvilken type aktivitet, gulvet skal benyttes til.
Udvalg af Harlequin dansegulve:
•
Harlequin Allegro - et moderne alternativ til det traditionelle dansegulv.
•
Harlequin Cascade - kendt for at være det mest stabile og let håndterlige dansegulv på markedet.
•
Harlequin Duo - et vendbart dansegulv lavet af to valsede og skridsikre pvc-lag i forskellige farver.
•
Dansmatta Harlequin Studio - et dansegulv med en silkebløde overflade og et unikt skumunderlag, der giver danserne ekstra
komfort.
Til klassiske dansegulve tilbyder vi også oliebehandlede parketgulve i både massiv parket og lamelparket.
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Underkonstruktioner

Unoflex
EN 14904 godkendt underkonstruktion til sportsgulv
Unoflex, et fladeelastisk sportsgulv, der er velegnet til idrætshaller og gymnastiksale. Unoflex er p.g.a. den lave
indbygningshøjde meget anvendelig som renoveringsgulv på eksisterende sportsgulv.
Unoflex udmærker sig ved, at Pulastic, Linoleum eller Taraflex kan udlægges direkte på underkonstruktionen, og den
punktelastiske måtte kan udelades. Sportsgulvet får stadig den slidstærke og vedligeholdelsesfrie overflade fra den valgte
belægning. Beskrivelser og billeder er vejledende.

Unoflex
•
•
•
•
•
•

Udlægges på jævnt betongulv eller eksisterende gulv.
0,2 mm CE godkendt plastfolie
15 mm stødabsorberende Pad
Tynd plastfolie
15 mm krydsfiner - lastfordelerplade
Pulastic, Linoleum eller Taraflex

Pulastic
2 mm fugefri selvnivellerende polyuretan sportsbelægning.
Byggehøjde: ....................................................................................... = 32 mm
Taraflex
Taraflex (2,1-7,5 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde:....................................................................................... > 32 mm
Linoleum
Linoleum (3,2 eller 4 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde:....................................................................................... > 32 mm

Taraflex, Pulastic eller Linoleum
Lastfordelerplade

Stødabsorberende Pad
Tynd plastfolie

0,2 mm CE godkendt plastfolie
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Underkonstruktioner

Boflex og Boflex Champion
EN 14904 godkendt underkonstruktion til sportsgulv
Boflex & Boflex Champion er et patenteret fladeelastisk sportsgulv med stødabsorbering indbygget i konstruktionen. Boflex
er et ideelt sportsgulv til multihaller med teleskoptribuner og der også har arrangementer som f.eks. messer og koncerter.
Denne konstruktion kan opbygges med en overflade af Pulastic, Taraflex, sportslinoleum eller parket. Beskrivelser og billeder
er vejledende.

Boflex med Parket

Boflex Champion med Taraflex, Pulastic el. Linoleum

Parket
Eg, bøg, ask eller ahorn
23 mm krydslimet lamelparket

Pulastic
2 mm fugefri selvnivellerende polyuretan udlægges på Boflex. For
at opnå kombielasticitet kan monteres 3-7 mm stødabsorberende
regupolmåtte.
Byggehøjde: .........................................................................................> 28 mm

Støddæmpning: 5 mm
Byggehøjde: ........................................................... 28 mm
Fabrikslakeret med T79 sportslak.

Linoleum
Linoleum (3,2 eller 4 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde:............................................................................................. 30 mm
Taraflex
Taraflex (2,1-7,5 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde:......................................................................................... > 28 mm

Boflex
•

Konstrueret til tunge belastninger fra f.eks. mobiltribuner, saxelifte, biler o.l.

•

Kan lægges direkte på eksisterende gulv

•

Ideelt i forbindelse med gulvvarme

•

Lav tidsforbrug ved montering

•

Støddæmpning: Evazote 50. Sammentrykkes kun 10-30% ved sportsaktiviteter og max 50% ved tunge belastninger

•

Opfylder allerede EN14904 ved personvægt på 30 kg (børn).
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Underkonstruktioner

Elastflex og Elastflex Multi
EN 14904 godkendt underkonstruktion til sportsgulv
Elastflex og Elastflex Multi er et fladeelastisk sportsgulv, der er velegnet til multisportshaller. Konstruktionen er ligeledes
velegnet som renoveringsgulv på eksisterende sportsgulv. Denne underkonstruktion kan opbygges med en overflade af
Pulastic, Sportslinoleum, Taraflex eller Parket. Beskrivelser og billeder er vejledende.

Elastflex med parket

Elastflex multi med Taraflex, Pulastic el. Linoleum

•

Udlægges på jævnt betongulv eller eksisterende gulv.

•
•
•
•

Udlægges på jævnt betongulv eller eksisterende
gulv.
0,2 mm CE godkendt plastfolie
15 mm stødabsorberende Pad
9 mm strøer af krydsfiner
Sportsparket

Parket
Eg, bøg, ask eller ahorn
14 mm lamelparket: byggehøjde: .........................38 mm
21 mm lamelparket: byggehøjde: .........................45 mm
Fabrikslakeret med T79 sportslak.

•
•
•
•
•

0,2 mm CE godkendt plastfolie
15 mm stødabsorberende Pad
Tynd plastfolie
2 x 9 mm krydsfiner - lastfordelerplade
Taraflex, Pulastic el. Linoleum

Pulastic
Punktelastisk måtte i gummigranulat (tykkelsen kan variere).
2 mm fugefri selvnivellerende polyuretan sportsbelægning.
Byggehøjde: ......................................................................................> 35 mm
Taraflex
Taraflex (2,1-7,5 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde:...................................................................................... > 35 mm

Sportsparket

Linoleum
Linoleum (3,2 eller 4 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde: ......................................................................................... 37 mm

Pulastic / Linoleum / Taraflex
Beton
Plastfolie

Stødabsorberende Pad
Strøer (krydsfinér)

Tynd plastfolie
Beton
Plastfolie

Stødabsorberende Pad
Vægtfordelingslag
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Underkonstruktioner

Sportsflex
EN 14904 godkendt underkonstruktion til sportsgulv
Sportsflex er et strøopbygget, fladeelastisk sportsgulv, der tilgodeser de fleste idrætsgrenes behov. Denne underkonstruktion
kan opbygges med en overflade af Pulastic, sportslinoleum, Taraflex eller parket. Blændstrøernes tætte placering gør, at
gennemtrædninger ikke forekommer. Beskrivelser og billeder er vejledende.
Sportsflex

Sportsflex med gulvvarme

•
•
•
•
•
•

•

0,2 mm CE godkendt plastfolie
Opklodsning efter behov
20 mm stødabsorberende elementer
16x97 mm svingstrøer med centerafstand på 500 mm
16x97 mm blændstrøer med centerafstand på 137 mm
Parket/lastfordelerplade med Taraflex, Pulastic el. Linoleum

Parket
Eg, bøg, ask eller ahorn. Fabrikslakeret med T79 sportslak.
14 mm lamelparket: byggehøjde: ................................ > 111 mm
21 mm lamelparket: byggehøjde: ................................ > 118 mm
Pulastic
Punktelastisk måtte i gummigranulat (tykkelsen kan variere). 2
mm fugefri selvnivellerende polyuretan sportsbelægning.
Byggehøjde:...................................................................... > 118 mm
Taraflex
Taraflex (2,1-7,5 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde:...................................................................... > 118 mm

•
•
•
•
•
•

0,2 mm CE godkendt plastfolie
Opklodsning efter behov
20 mm stødabsorberende elementer
16x97 mm svingstrøer med centerafstand på 500 mm
22x95 mm blændstrøer med centerafstand på 150 mm
Varmefordelingsplader og gulvvarmeslanger fra Uponor, der
monteres efter fabrikantens vejledning
Tynd plastikfolie
Parket / lastfordelerplade med Taraflex, Pulastic el. Linoleum

Parket
Eg, bøg, ask eller ahorn. Fabrikslakeret med T79 sportslak.
14 mm lamelparket: byggehøjde:................................. > 120 mm
21 mm lamelparket: byggehøjde:................................. > 127 mm
Pulastic
Punktelastisk måtte i gummigranulat (tykkelsen kan variere).
2 mm fugefri selvnivellerende polyuretan sportsbelægning.
Byggehøjde:..................................................................... > 127 mm.
Taraflex
Taraflex (2,1-7,5 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde:...................................................................... > 118 mm

Linoleum
Linoleum (3,2 eller 4 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde:...................................................................... > 117 mm

Linoleum
Linoleum (3,2 eller 4 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde:..................................................................... > 126 mm

Her vist med
gulvvarme

Parket

Pulastic, Taraflex & linoleum
Her vist uden gulvvarme

Her vist uden gulvvarme

Her vist med
gulvvarme

Belægning

Sportsparket

Stødabsorberende
element
Beton

Svingstrø

Plastfolie
Blændgulv

Stødabsorberende
element
Beton
Plastfolie

Svingstrø
Blændgulv
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Underkonstruktioner

Sportsflex 70
EN 14904 godkendt underkonstruktion til sportsgulv
Sportsflex 70 er et strøopbygget, fladeelastisk sportsgulv med optimale stødabsorberende egenskaber, der tilgodeser de fleste
idrætsgrenes behov. Denne konstruktion kan opbygges med en overflade af Pulastic, sportslinoleum, Taraflex eller parket.
Blændstrøernes tætte placering gør, at gennemtrædninger ikke forekommer. Beskrivelser og billeder er vejledende.

Sportsflex 70

Sportsflex 70 med gulvvarme

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

0,2 mm CE godkendt plastfolie
20 mm stødabsorberende elementer
16x97 mm svingstrøer med centerafstand på 500 mm
16x97 mm blændstrøer med centerafstand på 137 mm
Parket/lastfordelerplade med Taraflex, Pulastic el.
Linoleum

Parket
Eg, bøg, ask eller ahorn. Fabrikslakeret med T79 sportslak.
14 mm lamelparket: byggehøjde:.......................................66 mm
21 mm lamelparket: byggehøjde:.......................................73 mm
Pulastic
Punktelastisk måtte i gummigranulat (tykkelsen kan variere).
2 mm fugefri selvnivellerende polyuretan sportsbelægning.
Byggehøjde:.........................................................................= 75 mm
Taraflex
Taraflex (2,1-7,5 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde:...................................................................... > 118 mm

•
•

0,2 mm CE godkendt plastfolie
20 mm stødabsorberende elementer
16x97 mm svingstrøer med centerafstand på 500 mm
22x95 mm blændstrøer med centerafstand på 150 mm
Varmefordelingsplader og gulvvarmeslanger fra Uponor,
der monteres efter fabrikantens vejledning
Tynd plastikfolie
Parket / lastfordelerplade med Taraflex, Pulastic el.
Linoleum

Parket
Eg, bøg, ask eller ahorn. Fabrikslakeret med T79 sportslak.
14 mm lamelparket: byggehøjde:.......................................75 mm
21 mm lamelparket: byggehøjde:.......................................82 mm
Pulastic
Punktelastisk måtte i gummigranulat (tykkelsen kan variere).
2 mm fugefri selvnivellerende polyuretan sportsbelægning.
Byggehøjde:........................................................................> 82 mm
Taraflex
Taraflex (2,1-7,5 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde:...................................................................... > 118 mm

Linoleum
Linoleum (3,2 eller 4 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde:............................................................................72 mm

Linoleum
Linoleum (3,2 eller 4 mm) i et udvalg af farver.
Byggehøjde:............................................................................81 mm

Her vist med
gulvvarme

Parket

Pulastic, Taraflex & linoleum

Her vist uden gulvvarme

Her vist uden gulvvarme

Sportsparket

Her vist med
gulvvarme

Belægning

Stødabsorberende
element
Beton
Plastfolie

Beton
Blændgulv
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Stødabsorberende
element

Svingstrø

Plastfolie

Svingstrø
Blændgulv

Underkonstruktioner

Actiflex
EN 14904 godkendt underkonstruktion til sportsgulv

Beton:
Actiflex kan monteres
på beton eller andet
eksisterende undergulv.

Stødabsorberende pad

Plastfolie
HDF plade

3,5 mm hårdttræ

Actiflex

X-Press 5G
system click.

Actiflex er et fladeelastisk 3-strip hårdttræ sportsgulv med
indbygget stødabsorbering. Godkendt i.h.t. EN14904 krav
til sportsfunktionalitet.
Anvendelsen af X-PRESS click system, sikrer en hurtig og
sikker montering.
Byggehøjde:
Actiflex Stadium..................................................................14 mm
HDF plade...............................................................................7 mm
Stødabsorberende PAD........................................................8 mm
Færdig gulvhøjde................................................................ 29 mm
HDF vægtfordeler

Bemærk: max. areal 300 m²
Mellem- og underlag:
Gran sandwich konstruktion
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Fodlister

Fodlister til sportsgulve
Vi tilbyder 2 forskellige typer standard fodlister i ahorn, ask, eg og fyr, men kan også specialfremstille fodlister, som kan
tilpasses til det enkelte projekt.

Fodliste med ventilationshuller i krydsfiner

Massiv fodliste i træ

68
68 mm

40 40mm

36 mm
36

35 35mm

ASK: varenr. 861312
BIRK: varenr. 861304

BØG: varenr. 861300
EG: varenr. 861308

AHORN: varenr. 8610021
ASK: varenr. 8610051

EG: varenr. 8612011
FYR: varenr. 8610011

VIRKLUND SPORT
Virklund Sport A/S | Korshøjvej 2 | 8600 Silkeborg |Tel.: +45 7020 0455 | Fax: +45 7022 0305 | www.virklund-sport.dk

Udf. af
Godk.

Navn
rka

Dato
04-08-2015

CAD:Boen_fodliste_test.ipt
Varenr./Kundenr./Sagsnr.
Nr.

Målforhold: 1 : 1

VIRKLUND SPORT
Virklund Sport A/S | Korshøjvej 2 | 8600 Silkeborg |Tel.: +45 7020 0455 | Fax: +45 7022 0305 | www.virklund-sport.dk

Udf. af
Godk.

Navn
rka

Mål i: mm

Denne tegning tilhører Virklund Sport A/S
og må ikke kopieres uden vor tilladelse.

Dato
Betegnelse
04-08-2015
Fodliste m. slids, krydsfiner birk

CAD:861304.ipt
Varenr./Kundenr./Sagsnr.

Tegningsnr.:
861304

Nr.

Revideret

Dato Navn Org.:

Sakskøbing Sportscenter, fodliste m. ventilationshuller
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Exch. f.:

Repl. b.:

Revideret

Dato Navn Org.:

Fodlister

Hatting skole, massiv fodliste

Ikast Brande Arena, fodliste m. ventilationshuller
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Flanger, låg og harpiks

Flanger og låg - webshop på unisport.com
Tilbehør og rengøring af sportsgulve
I vores webshop på unisport.com tilbyder vi et udvalg af flanger og låg, som passer til vores forskellige støtter til f.eks. fodbold,
badminton eller volley. Derudover tilbyder vi professionelle og effektive rengøringsmidler til alle typer sportsgulvbelægning så
som Taraflex, Pulastic, Linoleum eller Parket.

Flange til fodboldbander
Ø131 mm. Rustfri. Der anvendes
Ø90 låg til incl. skruer.
Varenr. V386150

Flange til badminton
Ø156 mm. Rustfri. Der anvendes
Ø115 låg til incl. skruer.
Varenr. V386153

Flange til volleyball/alusøjle
Ø205 mm. Rustfri. Der anvendes
Ø165 låg til incl. skruer.
Varenr. V386160

Låg til fodboldbander
Ø90 x 21 mm. Rustfri.
Varenr. V386151

Låg til badminton
Ø115 x 21 mm, Rustfri.
Varenr. V386154

Låg til volleyball og alusøjle
Ø165/10 mm, Rustfri.
Varenr. V386161

Lågoptager,
lang model, 82 cm
Varenr. V386300

Gulvroset
Ø70, rustfri. Inkl. skruer.
Varenr. V386200

Wiregulvbeslag
Ø70, rustfri. Inkl. skruer.
Varenr. V386107

Lågoptager,
kort model, 15 cm
Varenr. V3863A8

Gulvroset med gevind
Ø70, M12 mm. Til håndboldmål
og væltesikringsbeslag.
Inkl. skruer. Varenr. VN6324260

Harpiks fjerner
Stolperent Dip´n Clean
Bruges til at fjerne harpiks fra
støtter, dørstolper etc.
Varenr. 606176

Håndrent Dip´n Clean
Dip´n Clean fjerner effektivt
klister fra hænderne.
Varenr. 606177 (250 ml.)
Varenr. 606178 (500 ml.)
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Rengøringsmidler

Rengøringsmidler - webshop på unisport.com
Taraflex og Pulastic sportsgulve

Dip’n Clean Floor Cleaner, 10 ltr.
Til hovedengøring af Taraflex sportsgulve.
Effektiv til harpiks. Dip´n clean opløser
effektivt klæberester på gulvet.
Varenr. 606175

Descol Deep Clean , 5 ltr.
Til hovedrengøring af PU gulve.
Varenr. V307157

Linoleum sportsgulve

Descol Basic Clean , 5 ltr.
Til rengøring af PU/Taraflex
gulve. Første 0-6 måneder.
Varenr. V307155

Lobacare Wipecare, 10 ltr
Gulvplejemiddel til linoleumsgulve.
Varenr. V307142

Descol Eco Clean , 5 ltr.
Til rengøring af PU/Taraflex
gulve. Anvendes efter 6 måneder.
Varenr. V307156

Lobacare Remover, 10 ltr.
Til grundrengøring af linoleumsgulve.
Varenr. V307144

Parket sportsgulve

Gulvsæbe 5 l, Junckers
Til rengøring af lakerede trægulve.
Varenr. V307135

Harpiksfjerner H2O - Parket
Dunk à 10 ltr. til rengøring af
lakerede trægulve. Varenr. V307125
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Opstregning af baner

Opstregning af idrætsbaner
Til idrætshaller og gymnastiksale
Vi sørger altid for opstregningstegninger i forbindelse med vores projekter, og disse lever altid op til de korrekte banemål, som
de forskellige idrætsforbund definerer. Med vores store erfaring inden for sportsgulve sikrer vi, at vores opstregninger holder
bedst muligt på vores 4 forskellige sportsgulvbelægninger, Taraflex, Pulastic, Linoleum og Parket. Vi tilbyder selvfølgelig også
renovering af eksisterende gulvopstregninger.

Opstregning - DHF kortbane eller DGI Max Total.
Vi tilbyder også opstregning af DHF Kortbane, som indeholder
opstregning af 1 baglinie, 1 bue inkl. straffe. Inkl. ifræsning af 2
stk. gulvrosetter til spyd samt 1 stk. gulvroset med gevind for
væltesikringsbeslag til håndboldmål. (+ 2 sidelinjer ved DGI
Max Total).
25,8 m

20 m

14,2 m

40 m

Vejen Idrætscenter, opstregning, Linoleum sportsgulv
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Applicera en bit av Skarvband under helaSN
c
golvet.
Fugtspærring i gulve

Fugtsikring af sportsgulve

Rulla ut Stegljudsdämparen och skär av de
Stegljudsdämpare kant i kant.

En fugtsikring af sportsgulvet hindrer fugt i underliggende
konstruktioner
i at trænge op i inte veck
Säkerställ
att Stegljudsdämparen
fugtfølsomme materialer i selve sportsgulvkonstruktionen.

2

2
1

Optivent - Mekaniskt ventilerat golvsystem

1

WHITE LINE

R
Rulla ut första våden av White Line fuktspä
Tag dialogen vedr. fugtsikring med os, inden I påbegynder processen med nyt sportsgulv eller
överlappet (mattans släta del) mot väggen fm
renovering af eksisterende, så I er sikre på, at I har fremtidssikret jeres sportsgulv bedst muligt.
Mär
White Line fugtspærre bruges i et optiventsystem, som er et gulvsystem med en konstruktionshøjde
bredD
Skär bort överlappet på första våden. Rikta
på 8 mm. Ved dette system skal der benyttes ventilator.
v
centimeter från väggen.
Vi skaber et undertryk under den luftspaltdannende fugtspærre og via korrekt dimensionerede
App
udledninger med filter, kan vi kontrollere luften under hele tørringsprocessen. Den brugte luft frigives
derefter uden for ejendommen.
golvR
m
Denne fugtspærre kan også bruges som et passivt ventileret system.
Rulla
fo
Steg

Säke
Rulla ut nästa våd av White Line fuktspärrI
Märk
ut förslagsvis ipå
golvet
vart Nedsläppenv
fuktspärrmattan
rätt
längd.
Rulla
bredd. (Se på bifogad ritning.)
över
Dra våd 2 mot våd 1, dra inte upp våd 2 såS
Applicera en bit av Skarvband under hela Ned
våd 1. Använd fuktspärrsmattans släta del s
Skär
golvet.
A
cent
s
Riv av skyddsfolien från Skarvbandet unge
Rulla ut Stegljudsdämparen och skär av den s
g
mattan. Dra de båda ändarna snett utåt cirk
Stegljudsdämpare kant i kant.
fortsätter du åt ena hållet med att dra bort s

Säkerställ att Stegljudsdämparen inte veckar s

Innan
du startar
med
Fogband
Special,
seA
Rulla
ut första
våden
av White
Line
fuktspärrm
väggen. (mattans släta del) mot väggen Rulla
lu
överlappet
med
fukts
Starta
Nedsläpp.
Skär
bortförslagsvis
överlappetvid
på ett
första
våden. Rikta inAs
Dra
centimeter från väggen.
Applicera Fogband Special på undersidan
våd 1
skyddsfolien och tryck ned fuktspärrmattan
Riv a
golvet.
matt
forts

2

1

Rulla
ut nästa
våd av White Line fuktspärrmat
Applicera
DELTA®-MULTIBAND
M100 ru
Inna
fuktspärrmattan
i rätt längd.
luftflödet mot läckage.
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Reference - Taraflex

Taraflex sportsgulv - Fredericia Idrætscenter
Den nyrenoverede Thansen.dk Arena har fået et kombi-elastisk sportsgulv med Gerflor Taraflex belægning inkl. eget
varmesystem i gulvet. Sportsgulvet er lagt i farverne 2873 Bleu Mondial og 6430 Dark Blue - en rigtig flot farvekombination.
Taraflex sportsgulv har et slidstærkt yderlag for at give længst mulig holdbarhed samt en skumbagside, hvilket giver komfort
og sikkerhed under alle typer sport og aktiviteter. Et sammenpresset, slidstærkt underlag, forstærket med glasfibervæv, hvilket
gør produktet stabilt og sikrer lang tids holdbarhed. Der er også benyttet en Taraflex Surface belægning (6873 Antracit) til alle
flader ved tribunerne, samt Taraflex Multiuse ved gangarealet ved Loungen.
Tribunerne består af 933 stk. Box-seat 901 stole, samt 35 røde udskiftningsstole. Derudover har vi leveret 121 stk. Box-seat 909
som VIP sæder. Foruden en totalrenoveret arena har idrætscentret også fået en ny indgangshal, en ny lounge på førstesal til
VIP-besøgende og en opgradering af omklædningsrummene til håndboldklubben. De moderne faciliteter skal blandt andet være
med til at tiltrække andre arrangementer end de håndboldmæssige.
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Reference - Taraflex

Taraflex sportsgulv - Gråkjær Arena
Gråkjær Arena er en idrætsarena i Holstebro, der primært bruges til håndbold som hjemmebane for håndboldklubben Team Tvis
Holstebro, og som har plads til 3.250 tilskuere. Den største inspirationskilde til opbygningen af Gråkjær Arena er intet mindre
end det gigantiske og verdenskendte Colosseum i Rom.
Unisport har leveret 1.121 m² kombi-elastisk sportsgulv med en overflade af Taraflex Sport M Evolution. Dette er lagt ovenpå det
eksisterende idrætsgulv i henhold til DIN 18032.2 af 2001 og de Europæiske EN normer. Farverne på sportsgulvet er Champions
Leaque farverne; 6830-Black og 6445-Lagoon (lyseblå).
Ud over at give komfort til spillerne er Taraflex gulvet også velegnet til TV-transmissioner, idet den lyse blå farve giver gode
lysforhold, hvormed en skarp kunstig belysning ikke er nødvendig. Dette er samtidig til gavn for tilskuerne, som sikres en
behagelig oplevelse i form af den mere naturlige belysning.
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Reference - Pulastic

Pulastic sportsgulv - Jysk Arena
JYSK Arena er et anlæg af haller i den midtjyske by Silkeborg. Hallerne bliver brugt til flere sportsgrene - dog primært håndbold,
og hallerne er hjemmebane for Håndboldliga-klubben Bjerringbro-Silkeborg og Damehåndbold ligaklubben Silkeborg-Voel.
Virklund Sport har leveret og etableret Pulastic sportsgulve i begge haller. Sportsgulvene i Jysk Arena er farven 307 Pastel Blue.
Pulastic er et langtidsholdbart, selvnivellerende, homogent (uden fuger og med ensartet friktion) og fugefrit produkt,
der anvendes som punktelastisk sportsgulv og som belægning på fladeelastiske underkonstruktioner (og bliver derved
kombielastisk).
Gulvet har høj mekanisk styrke, der gør, at belægningen bibeholder sine sportsfunktionelle og brugspraktiske egenskaber
gennem hele forløbet. PULASTIC er, udover at være værdsat af sportsudøvere, samtidig i stand til at opfylde andre relevante
krav til en multianvendelig hal - f.eks. kan anvendelse af teleskoptribuner og afholdelse af messer og koncerter ske direkte på
sportsgulvet uden brug af beskyttelse i form af andet gulv eller plader.
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Reference - Pulastic

Pulastic sportsgulv - Vigerslev Allés skole
Både gymnastiksalen, teatersalen, den gamle tumlesal og alle mellemgange og opholdsarealer på Vigerslev Allés skole har fået
nyt Pulastic (PU) gulv med aktivitets cirkler i forskellige farver. PU gulvet er velegnet til idrætshaller og gymnastiksale med stor
aktivitet.
Den helt nye og fuldudstyret gymnastiksal er blevet bygget i forlængelse af den eksisterende teatersal med det resultat, at der er
blevet skabt ét stort multifunktionelt rum. Multifunktionaliteten er muliggjort af de 3 små hejsevægge der er specialdesignet til
netop de krav, som skolen har haft. Multifunktionaliteten styrkes yderligere med 3 små hejsevægge. Farvekoder på sportsgulvet
er 200 Gold, 124 Autumn Leaves og 421 Sea Mint, Black. Derudover har vi leveret idrætsudstyr som f.eks. basketball stativer,
lofthængt model og ribber som fungerer som opdeling mellem gangareal og gymnastiksal.
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Reference - PU Facelift

Efter
Pulastic Facelift - Blåhøj Hallen
Blåhøj Hallen er idrætshal i fuld størrelse. Den anvendes
mest af de lokale sportsforeninger. I 2017 har hallens gamle
Pulastic sportsgulv fået et Facelift.
Et facelift gav hallen en helt ny overflade at spille på, og
muligheden for at blive opdateret på de nyeste regler vedr.
opstregning. Gulvet farve blev også ændret, så der blev
skabt er mere imødekommende miljø. Ved et gammelt men
velfungerende sportsgulv, er et FaceLift den perfekte løsning.

Før
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Reference - Linoleum

Linoleum sportsgulv - DGI-HUSET Nordkraft
Nordkraft er et kulturhus indrettet i Aalborgs nedlagte kraftværk ved havnen. DGI-HUSET i Nordkraft er Aalborgs og
Nordjyllands spydspids for idræt og sundhed, idet de sammen med Aalborg Kommune og DGI Nordjylland fremmer, støtter
og udvikler tiltag indenfor idræt, sundhed og kultur. DGI-HUSET i Nordkraft ligger i det gamle kraftværk i Aalborg, og med sin
centrale placering i Nordkraft er DGI-HUSET midtbyens mest spændende og moderne idrætsanlæg. De har omdannet 5000
kvm. af Nordkrafts samlede 30.000 kvadratmeter til et mekka for kultur og motion, med blandt andet sportshal, Nordjyllands
største springanlæg, træningssale, Grøn Café, mødelokaler, fitnesscenter, samt Danmarks højeste (20 meter) og mest
spektakulære klatrevæg.
Unisport har leveret sportsgulvet, basketball udstyret i specialfarver samt klatrevæggen. Sportsgulvet i Nordkraft er bygget op
med en Boflex underkonstruktion. Belægningen er i blåt sportslinoleum med multifarvede nister. Opstregningen på linoleum
har en høj vedhæftning og ridser/sår i en linoleum overflade gror naturligt sammen.
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Sportsgulve - Parket

Parket sportsgulv - Campus Silkeborg
Moderne fælles faciliteter giver gode rammer for det faglige og sociale liv, og på Campus Silkeborg er der skabt en ny og stor
multihal. Den er blandt andet med til at styrke det tværfaglige miljø og studiemiljøet på campussen. Hallen er opført ved
ankomsten til Campus og tager således imod elever, undervisere samt besøgende og synliggør fokus på bevægelse og sundhed.
Campus Silkeborg samler VIAs lærer- og pædagoguddannelse i samme hus, og er en lille campus med et stort fællesskab
i smukke omgivelser tæt på skoven i Silkeborg. Udearealerne mellem multihallen og resten af Campus er omdannet til et
udendørs fitness- og motionsområde for alle studerende. Multihallen med opdelingsmulighed, teorilokaler, omklædning og
fitnessrum er på 2.215 m². Unisport har leveret parket sportsgulv, hejsevæg med dør, spærrenet og idrætsudstyr.
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Sportsgulve -Linoleum

Renoveringsgulv - Lund skole
Lund skole har valgt et renoveringsgulv med linoleums
belægning. Renoveringsgulvet er lagt direkte ovenpå
det eksisterende trægulv, og har en meget lav
indbygningshøjde og en meget rengøringsvenlig overflade.
Renoveringsgulvet er ligeledes et meget lydsvagt
gulv på grund af regupolmåtten, som har fuld
kontakt til undergulvet. Farvekoden på sportsgulvet
er 6151 - 056 Marble grey.
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Unisport koncernen

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.

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.

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.

Live to move. Move to live.

Vision

a healthier society
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Unisport koncernen

Unisport koncernen
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

Brands/ Virksomheder i Unisport koncernen:
•
•
•
•

23
Kontorer

/

7

Lande

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)

/ 400 / 9000+
Medarbejdere

Projekter
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UNISPORT.COM
Telefon +45 7538 9811
danmark@unisport.com

