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Tekonurmi agilityyn

Olemme liikuntapaikkarakentamisen 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. 

One Stop Shop - Kaikki yhdestä paikasta Sisällysluettelo

Puhelin: +358 6 557 0700
finland@unisport.com

unisport.com 

Miten voimme auttaa sinua?

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. 
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Saltex Agility - Polar Saltex Agility - Polar Nf

Polar -tekonurmi kumirouhetäytteellä on eniten käytetty alusta agility harrastajien keskuudessa. Täyttöaineellinen tekonurmi on 
erittäin joustava, antaen kuitenkin riittävän kitkan koiran tassuille. Jouston määrää voidaan lisätä nukkapituudella ja täyttöaineen 
määrällä.

• Kimmoisa jousto-ominaisuuksiltaan.
• Hyvä pito isoillekin koirille. 
• Ei aiheuta liikaa kitkaa. Koiralla sopiva liukuma alustassa, mikä vahvistaa koiran luustoa ja lihaksia.

Polar Nf on helppohoitoinen, pitkänukkainen täystekonurmi. Pehmeä tekonurmi antaa sopivasti joustoa ja pitoa koiran tassuille. 
Alapuolisella Prf -joustolla saadaan lisää joustavuutta alustaan. Soveltuu erinomaisesti toko-koulutustiloihin. 

• Alusta on joustava.
• Pehmeä koiran tassuille
• Helppo puhdistaa. 
• Ei aiheuta haju- eikä pölyhaittoja. 

Polar – Täyttöaineellinen tekonurmialusta Polar Nf – Täyttöaineeton tekonurmialusta

Polar Nf -tekonurmi

Nukka: Polyeteeni, nukkapituus 30 mm

Pohjaliima: Polyuretaania

Vesireikiä: 90 kpl/m2

Alapuolinen Prf -jousto

Laatu: PE-solumuovi

Vahvuus: 10 mm

Polar-tekonurmi

Nukka: Polyeteeni, nukkapituus 40 mm

Pohjaliima: Polyuretaania

Vesireikiä: 90 kpl/m2

Sbr-täyttöaine

Määrä: 10 kg/m2 (20 mm)
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Saltex Agility - Ultra BioFlex UUSI! Asennus ja huolto

Saltex Ultra BioFlex on täyttöaineellinen tekonurmi. Tekonurmi on valmistettu kahdesta eri kuidusta, joiden ansiota nukkalanka 
pysyy erinomaisesti pystyssä ja estää täyttöaineen leviämisen. Mineraalipohjainen täyttöaine on ympäristöystävällinen ja 
turvallinen. Bioflex -täyttöaine alapuolisella Prf -joustolla antaa hyvän jouston ja riittävän kitkan koiran tassuille. 

• Joustava alusta.
• Tekonurmessa kaksi erilaista kuitutyyppiä pysyvät erinomaisesti pystyssä ja minimoivat roiskeet ja täyttömateriaalien leviämisen.
• Kuidun erinomainen kimmoisuus helpottaa huoltoa.
• Ympäristöystävällinen täyttöaine
• Täyttöaine vettä hylkivää, suljettu rakenne ei ime kosteutta.
• Täyttöaine ei sähköisty eikä näin tartu helposti leluihin.
• Ei aiheuta haju- eikä pölyhaittoja.
• Bfl-s1 paloluokitus.

Ultra Bioflex – Täyttöaineellinen tekonurmialusta

Meillä on vuosien kokemus tekonurmien huollosta ja 
korjauksista. Soita meille, niin kokeneet huolto- ja korjausalan 
ammattilaisemme tulevat laittamaan paikkasi kuntoon 
kaikkialla Suomessa lyhyelläkin varoitusajalla. Korjaus- ja 
huoltopalveluryhmämme on varustettu nykyaikaisella 

kalustolla ja välineillä, ja hoidamme tekonurmesi kuntoon 
nopeasti ja vaivattomasti.

unisport.com  
+358 6 557 0700

Asennamme nurmen valmiiksi tasatulle ja tiivistetylle 
kivituhkapohjalle tai betonille. Tarjoamme myös 

ammattitaitoisen huollon tekonurmillemme. 
Kysy lisää tuotteistamme!

Ultra-tekonurmi

Nukka: Polyeteeni, nukkapituus 35 mm

Pohjaliima: Polyuretaania

Vesireikiä: 90 kpl/m2

BioFlex -täyttöaine

Materiaali: Päällystetty mineraali

Määrä: 24 kg /m2 (20 mm)

Alapuolinen Prf -jousto

Laatu: PE solumuovi

Vahvuus: 10 mm
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