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Unisportilla on yli 400 työntekijää seitsemässä maassa 
(Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Latvia, Alankomaat ja  
Iso-Britannia). Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa.  
Kerko Group, Saltex, Urheilulattiat-Indoors, Jäämestarit ja 
RH-Asennus ovat nykyisin osa Unisportia.

Olemme Pohjoismaiden johtavin urheilu- ja liikunta- 
paikkojen toimittaja.   Valmistamme suurimman osan 
tuotteistamme omilla tuotantolaitoksillamme Alajärvellä, 
Tampereella ja Ruotsin Hjärnarpissa. 

We make people move

Unisportissa tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista 
palvelua räätälöityjen sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen suun-
nittelusta avaimet käteen -toimituksiin ja välineisiin sekä 
huolto- ja ylläpitopalveluihin koko liikuntapaikan elinkaaren 
ajan.

Tavoitteenamme on yhdessä asiakkaidemme kanssa löytää 
ratkaisuja, jotka lisäävät aktiivisuutta ja liikuntaa.
Rakentamalla ja kalustamalla houkuttelevia liikunta- ja 
urheilupaikkoja saamme ihmiset käyttämään niitä,  
mikä johtaa parempaan terveyteen yhteiskunnassa. 

Unisport-konserni

400 9000+
Tehtyä projektia/7 / 2500+

Tuotetta verkkokaupassa/Maata Työntekijää
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Uutuuksin yleisurheilukauteen!
Valmiina uuteen kauteen!

Unisport tuo markkinoille yhteispohjoismaisen huipputason yleisurheilumalliston.

Uudet kilpatuotteet ovat IAAF-sertifioituja ja niihin on haettu vaikutteita maailmanluokan  
stadionkalusteista.

Uudet kilpajuoksuaitamme ovat kevyitä käsitellä ja helppoja liikutella. Kilpajuoksuaita UNISPORT 
Pro Automatic on täysautomaattinen alumiiniaita. Korkeuden ja vastapainojen säätö tapahtuu  
yhdellä sormen painalluksella. 

Lähtötelineiden kolmesta eri mallista löytyy vaihtoehtoja jokaiseen makuun ja kilpamalli on  
erityisen vakaa ja tukeva.

Hyppypehmusteemme valmistetaan Tampereen tehtaalla suomalaisena käsityönä. Hyppypeh-
musteiden tuotekehityksessä olemme kuunnelleet valmentajien ja urheilijoiden ideoita sekä 
parannusehdotuksia. Oma valmistuksemme mahdollistaa muutokset ja nopean reagoinnin asiak-
kaan toiveiden mukaisesti. Kestävyydestä ja tukevuudesta kiitosta saaneet Kerko seiväshyppyteli-
neemme ovat pysyneet mallistossamme läpi muutosten. 

Olemme yhtenäistäneet kalusteiden värimaailman ja Unisportin tuotteet tunnistaa nyt raikkaasta 
vihreän ja harmaan sävyistä.

One Stop Shop -konseptimme mukaisesti löydät valikoimastamme kaikki, mitä toimintaasi   
tarvitset. Autamme monien vuosien kokemuksellamme teitä, kun teillä on kysymyksiä tuotteista 
tai tarjoamistamme ratkaisuista. Asiakaspalvelumme tai verkkokauppamme auttaa teitä  
kysymyksissänne. Varastoimme suurimman osan tuotteistamme ja se mahdollistaa  
tilauspäätöksen teon jälkeen nopean toimituksen.

Yleisurheiluasioissa teitä auttaa mielellään moninkertainen olympiakävijä, entinen pikajuoksija  
myyntipäällikkömme Johanna Manninen.

Palveluksessanne!

Ystävällisin terveisin, 
Unisport
Puh. 0207 739 700 
finland@unisport.com

Uusi, täydellinen Yleisurheilu 2019 kuvastomme  
ilmestyy huhtikuun aikana!



Matilda Bogdanoff
Kuva: SUL:n luvalla

Juoksuaidat

Kilpajuoksuaita UNISPORT Pro Automatic
Ehdottomasti paras kilpa-aitamme. Täysautomaattinen 
alumiiniaita, jonka korkeus ja vastapaino säädetään 
samanaikaisesti  korkeussäädön jousipainikkeiden pai-
nalluksella. Aidan lapa on valmistettu kulutuskestävästä 
muovista. Aita on kevyt siirtää ja varastoida.  
Korkeussäätö: 762 - 1067 mm.  
IAAF sertifioitu. 
607625  ........................................................................  245,00

Kilpajuoksuaita UNISPORT Pro Steel
Erittäin hyvä ja kulutuskestävä kilpa-aita, jossa aidan ala-
osa on kuumasinkittyä terästä ja pystyputket maalattua 
alumiinia. Aidan lapa on valmistettu kulutusta kestävästä 
muovista.  Korkeudensäätö tehdään vahvoilla jousipainik-
keilla, vastapaino siirretään helposti erikoismuotoillussa 
jalustan putkessa. Korkeussäätö: 650 - 1067 mm.  
IAAF sertifioitu. 
607626  ........................................................................  80,00

Harjoitusjuoksuaita UNISPORT
Vahva ja helposti käytettävä harjoitusaita. Kaksi kokoa: 
senior ja junior. Yksinkertaiset korkeussäätömahdollisuu-
det isojen jousilukkopainikkeiden ansiosta.  
Korkeudet 607628: 686, 762, 838, 914, 991 ja 1067 mm
Korkeudet 607629: 600, 686, 762, 838, 914 mm  
607628, senior  ..........................................................  65,00
607629, junior  ...........................................................  61,00
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Matilda Bogdanoff
Kuva: SUL:n luvalla

Lähtötelineet

Lähtöteline UNISPORT Pro
IAAF-sertifioitu ykkösluokan Pro-teline. Leveä alumiini-
kisko takaa, että jalkatuet ovat tukevat. Erikoiskorkeat 
jalkatuet mahdollistavat paremman lähtötuntuman. 
Toimitetaan täydellisenä kestopäällystepiikein. 
525141  .........................................................................  150,00

Lähtöteline UNISPORT Mark 1 Pro
IAAF-sertifioitu, uudelleen kehitetty kilpalähtöteline. 
Vahva alumiinikisko ja suuret tukevat kumipäällysteiset 
jalkatuet on helppo säätää. Toimitetaan täydellisenä 
kestopäällystepiikein. 
607633  ........................................................................  83,00

Lähtöteline UNISPORT Mark 3
Alumiininen, kevyt harjoituslähtöteline. Toimitetaan  
täydellisenä kestopäällystepiikein. 
525150  .........................................................................  65,00
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Korkeushyppy

Korkeushyppytelineet UNISPORT Pro Alu
Tukeva ja vahva erikoisalumiiniprofiilista valmistettu kor-
keushyppyteline. Mittanauha on upotettu profiiliin, joka 
suojaa sitä vahingoilta. Korkeudensäätö käsivintturilla. Ja-
lustassa on korkeudensäätöpultit ja siirtopyörät helppoon 
kuljettamiseen. Korkeuden säätö: 70 - 260 cm.  
IAAF sertifioitu. 
521220 .........................................................................  727,00

Korkeushypyn alastulopehmuste UNISPORT Olympia XL
700 x 400 x 60 +10 cm. Kansainvälisen tason korkealaatuinen
kilpa-alastulopehmuste. Varustettu kaksipuolisella,
käännettävällä piikkaripatjalla, sekä sadepeitteellä, jossa
sivut alas saakka. IAAF sertifioitu. 
510400  ........................................................................  Tarjous

Korkeushypyn alastulopehmuste UNISPORT Olympia L
600 x 400 x 60 + 10 cm. Kansallisen ja kansainvälisen
tason korkealaatuinen kilpa-alastulopehmuste. Varustettu
kaksipuolisella, käännettävällä piikkaripatjalla, sekä
sadepeitteellä, jossa sivut alas saakka. IAAF sertifioitu.
510401  .........................................................................  Tarjous

Unisportin pehmusteet ovat suomalaista laatutyötä!  
Ne valmistetaan Tampereen tuotantolaitoksellamme.
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Seiväshyppy

Seiväshypyn alastulopehmuste UNISPORT Olympia XL
850 x 650 x 70 + 10 cm. Kansainvälisen tason korkealaatuinen kilpa- 
alastulopehmuste. Varustettu kaksipuolisella, käännettävällä piikkaripat-
jalla, sekä sadepeitteellä, jossa sivut alas saakka. IAAF sertifioitu. 
510300  ........................................................................  Tarjous

Seiväshypyn alastulopehmuste UNISPORT Olympia L
800 x 600 x 70 + 10 cm. Kansallisen ja kansainvälisen tason  
korkealaatuinen kilpa-alastulopehmuste. Varustettu kaksipuolisella, 
käännettävällä piikkaripatjalla, sekä sadepeitteellä, jossa sivut alas  
saakka. IAAF sertifioitu.
510401  .........................................................................  Tarjous

Seiväshyppytelineet UNISPORT Champion
Pystypylväät alumiinia 80 x 80 mm, kuumasinkitty jalusta telineen 
etäisyydensäädöllä. Riman korkeudensäätö käsivintturilla.  
Max. hyppykorkeus 650 cm. IAAF sertifioitu.
521400  ........................................................................  4850,00

Unisportin pehmusteet ovat suomalaista laatutyötä!  
Ne valmistetaan Tampereen tuotantolaitoksellamme.
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