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Live to move. Move to live.

Tennis



DEG SOM KUNDE
I din kommune, skole, idrettshall, 
virksomhet eller forening har dere 

et behov/ønske vedr. innendørs 
eller utendørs idrettsarealer, 
underlag eller fasiliteter, som 

vi kan bidra til å løse.

RÅDGIVNING
I dialog med oss, får du inspirasjon av vår 60 års 

erfaring med idrettsfasiliteter, samt vår brede kunnskap 
rundt idrett & bevegelse.  Vi finner en løsning, for 
hvordan dine idrettsfasiliteter kan optimeres og 
nytenkes - på en bærekraftig og holdbar måte.

VÅRE ERFARNE TEAM
Vår salgsavdeling fastsetter prosjektets 

forløp i tett samarbeid med 
prosjektavdelingen. Vi leverer ofte en 

totalløsning hvor hele prosjektet etableres 
og monteres i én arbeidsgang. Dermed 

sikres du en optimal installasjonsprosess av 
høyeste kvalitet og ferdigstillelse til rett tid.

DESIGN
En svært vesentlig del i designprosessen er 
å forholde seg til, og beslutte ut i fra, hva 
idrettsarealet skal kunne gjøre. Den rette 

rådgivningen sikrer at du får en spennende 
løsning, som benyttes maksimalt.

PROSJEKTSTYRING
Prosjektstyringen håndteres alltid i et 

tett samarbeid med de involverte parter i 
prosjektene, som arkitekter, entreprenører 

samt naturligvis våres erfarne montørteam. 
Dermed sikres det beste resultatet. 

SERVICE & VEDLIKEHOLD
Hvert år foretar vår erfarne montørstab service 
på innendørs og utendørs idrettsfasiliteter. Vår 

ekspertise sikrer dere, at alt fungerer sikkerhetsmessig 
forsvarlig, også etter mange års intensiv bruk.

PROSJEKTET STÅR KLAR
Vi arbeider hver dag for å optimere 

arbeidsgangen, slik at det kan komme våre 
kunder til gode, og slik at våre kunder kan 
forvente at vi leverer idrettsløsninger i en 
overbevisende kvalitet og til det avtalte 

tidspunkt.

INSTALLASJON
Vår styrke ligger bl.a. i vårt eget 

kvalitetsbevisste montørteam, og 
den lange erfaringen, som vi har med 
for å gjennomføre både store og små 

installasjonsoppgaver. 

Vi er totalleverandør og dekker et prosjekt 360 grader. Vår ekspertrådgivning - fra design, produksjon, konstruksjon, 
projektledelse og installasjon, til service og vedlikehold - sikrer et optimalt prosjektforløp. Kompetansen prosjektet krever 
- fra rådgivning til implementeringen av et prosjekt - besitter vi in-house. Er vi kun involvert i enkelte faser, tilbyr vi også 
gjerne vår kunnskap og erfaring. Vi rådgir og veileder på bakgrunn av vår brede og solide erfaring, og er organiseret som en 
prosjektorganisasjon, som både kan fungere som totalleverandør og underleverandør. 

One-Stop-Shop
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Tennis
Tennis har alltid vært et av våre satsingsområder, og vi hjelper deg gjerne med å finne den beste løsningen ut fra dine behov og 
ressurser. Vi kan bidra i hele prosessen, fra rådgivning til ferdig leveranse av din nye tennisbane eller ditt renoveringsprosjekt.

Med en rekke ulike underlag sørger vi for å gi din tennisklubb eller din bane den finishen som skal til. Vi er en One Stop Shop 
partner som kan levere alt av grunnarbeider til den siste tennisballen som skal til for å sette i gang spillet. En trygg og sikker 
partner i etablering av ditt neste anlegg. 

Tennis
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Unisport tilbyr  den nyeste konstruksjonsteknikk, samt et unikt helhetskonsept, utviklet for å tilby medlemmer det beste innenfor 
tennis, både hva gjelder materialer, prosesser, miljøbelastning og prestasjon.

Fordeler med å velge en Unisport bane:
• Støtte fra start til slutt
• Alt hos én leverandør
• Gunstig oppfølgingsplan
• ITF-sertifiserte underlag
• Erfarne konsulenter og ingeniører
• Systemer tilpasset ditt behov

Nøkkelferdig totalkonsept

Våre racket-konsepter går 3600, hvor du utover banen, får tilbudt en bred portefølje av ekstra serviceytelser og utstyr.

Service & Vedlikehold

Vi ønsker å være en del av ditt anlegg, selv når det er 
ferdigstilt. Ved å ha serviceavtale med oss, sikrer du at 
anlegget alltid er i topp stand og klar til ny sesong hvert år. 

Les mer om serviceavtaler og godkjent vedlikeholdsutstyr 
ved å klikke på Service-katalogen eller kontakt oss.

Totalkonsept

vedlikehold@unisport.com unisport.com

Skader og reparasjoner

Av ulike årsaker kan en oppdage skader på 
fotballbanen. Dette kan forekomme ved for hardt 
vedlikeholdsarbeid, hærverk eller annet. 

Vi hjelper deg å holde banen i topp stand. Vi anbefaler 
å alltid bruke autorisert personell til reparasjoner. 
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Vi er Nordens største leverandør av kunstgressbaner og vi tilbyr et stort sortiment av alternativer, som passer hver enkelt kunde 
- både utendørs og innendørs. Nesten uansett hvilke arealer du har til rådighed, kan vi skape en optimal løsning i tett samarbeid 
med deg som kunde. 

Vi er én av seks produsenter i verden med FIFA Foretrukket Produsent status, og leverer baner fra egen produksjon til både bredde 
og elitefotball. Unisport har en rekke anlegg representert både i Elite- og Toppserien i Norge, og topp divisjoner over hele Norden.

Når man skal velge kunstgressbane, er det flere viktige faktorer man skal overveie for at investeringen skal bli så fornuftig som 
mulig og oppfylle de behovene og forutsetningene som finnes. I vårt sortiment finnes det flere forskellige banedekker å velge 
mellom, og alle lever opp til våre strenge krav til kvalitet og prestationsevne.

6 fordeler med en tennisbaner fra Unisport

1 Det siste av teknologisk utvikling 
Det finnes per dags dato, seks leverandører med 
FIFA-foretrukket produsent status. Blant disse 

finner vi Saltex - Part of Unisport Group. Vi har produsert 
kunstgress i en årrekke og er ledende i utvikling både 
hva gjelder sikkerhet og ytelse, samt miljø og bærekraft. 
Bærekraft er i kjernen av vår innovasjon - Derfor er vi eneste 
leverandør på markedet med FIFA sertifisert kunstgress med 
100% resirkulerbart innfyll.  
 
Kunstgresset er produsert i Europa og overholder alle 
gjeldende regler og bestemmelser. Vi er stolte av å ha 
produksjonslokaler som innfrir til ISO 9001 og ISO 14001, 
samt å være sertifisert Miljøfyrtårnbedrift i Norge.  
 
Uansett hvilket system du ender opp med, sørger vi for at 
alle forhold ligger til rette for at fotballen skal kunne spilles 
på så trygg og god måte som mulig. 

2 ITF-sertifisert dekke
Med en rekke ulike alternativer får du underlaget du 
ønsker, i henhold til høyeste standard og sertifisert 

av ITF. Dermed kan du forvente at underlaget presterer helt 
i henhold til gjeldende reglement og er testet i henhold til 
både slitestyrke og prestasjon.  
 

6 fordeler med Unisport
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6 Boble-haller og løsninger for helårsbruk
Snø og vær får vi ikke gjort noe med. Når det er sagt 
kan vi legge forholdene til rette slik at været ikke 

står i veien for ditt spill. Med høykvalitets boblehaller, kan vi 
levere løsninger som gjør at du og din klubb kan spille hele 
året! Vi hjelper deg selvsagt både med å sette opp og ta ned 
hallen, slik at du får spilt ute i sommerhalvåret. 

3 Ekspertise på prosjekt og installasjon
Tennis har alltid vært ett av Unisports 
store produktområder og ett av våre 

satsningsområder. Med lang fartstid og hundretalls 
av baner installert i Norden, har vi kunnskapen du 
trenger for å få de besteforholdene på din tennisarena 
- uansett hvilket type underlag du skulle trenge. 

4 Fullstendige anlegg
Som totalleverandør leverer vi langt mer enn bare 
dekket du spiller på. Vi kan hjelpe deg gjennom 

hele prosjektet og med vedlikeholdet av ferdig installert 
bane. I tillegg kan vi levere alt du trenger til din arena, som 
tribuner, padelbaner, garderober og utstyr!

5 Hybrid-systemer som tørker umiddelbart
En utfordring for tennisklubber i Norge, er klimaet. 
Derfor ser vi det som vår oppgave å hjelpe de 

norske klubbene med så lang sesong som mulig - på så 
gode forhold som mulig. Med våre løsninger får du det 
beste underlaget sett i lys av forholdene. Med den nyeste 
teknologien og den siste utviklingen har vi løsninger som gir 
din klubb en lang sesong - på det beste dekket. 

6 fordeler med Unisport
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Greenset® - Soft & Hardcourt

Greenset®

GreenSet® Grand Prix

GreenSet® Grand Prix er en hardcourt-bane med svært lang levetid, og 
tilpasset for både innendørs- og utendørsbaner. Underlaget passer alle 
typer spill, gir en perfekt og uniform ballstuss og tilbyr en behagelig 
spilleflate. Oppbygningen av underlaget består av seks lag; Sub-base, 
grunn, bindende lag, base, fargebase og finish.

GreenSet® Club

GreenSet® Club er en hardcourt-bane for innendørs og utendørs spill, 
akkurat som sin storebror Grand Prix. Club består av ett lag mindre i 
konstruksjonen, noe som gjør dette underlaget rimeligere enn Grand 
Prix. 

GreenSet® Comfort

GreenSet® Comfort er et belegg som passer tennis innendørs. 
En gummimatte festes på baseunderlaget, hvorpå en 3-lags matte av 
akryl installeres oppå. Baseunderlaget kan bestå av asfalt, betong eller 
treverk. Med dets syntetiske overflate skaper underlaget optimal dem-
ping og skåner både knær og rygg. 



9

TopSand®

TopSand® - Hybrid grusbane

TopSand® er et tennis-system bestående av en porøs bse, dekket 
med en ITF-sertifisert membran og godkjent dekket kvarts-sand. 
Banen er kategori 1 ”Slow”. 

Fremtidens grusbane er en hybrid og er allerede tatt i bruk 
av flere klubber. Blant disse er Oslo Tennisklubb og Stabæk 
Tennisklubb.

Grunnet underlagets unike struktur forekommer aldri feil på 
spillefelt eller linjer. Egenskapene er eksakt like som en svært 
velholdt grusbane - og tilbyr alltid perfekte forhold. 

Fordi dette systemet kan installeres på tidligere overflater og 
er perfekt for renovering av gamle asfalt, hardcourt eller beting 
baner. 

”TopSand er blant de aller beste banendekker jeg har spilt på. Det finnes ikke feilsprett, spretten er akkurat 
passe høy og banen er fløyelsmyk å bevege seg på. Dreneringen er den råeste jeg har opplevd. Selv etter 

svært store vannmengder er banen spilleklar på under 1 time.”

- Oslo Tennisklubb
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ProFlex Elite

ProFlex Elite

For klubbene som trenger et underlag med ekstra slitasjemotstand, 
samtidig som det gir god svikt og perfekte spilleegenskaper. Vi 
presenterer ProFlex Elite! Underlaget består av en gummimatte 
som limes på en betong eller asfaltflate. 

Vi anbefaler 5 mm Regupolmatte men vi kan også tilby tykkelsene 
4 og 6 mm. Oppå denne matten legges et beskyttelseslag som 
igjen sprayes med to lag av Polyerethane. Dette gjør det så 
godt som umulig å skape merker i gulvet, hvilket skulle kunne 
forekomme om toppsjiktet besto av normal akryl. 

”Ett fantastiskt underlag för såväl juniorer som seniorer. Perfekt svikt och en lagom snabbhet”

- Kungsbacka Tennisklubb
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Kunstgress PE2023

Med sandfyldt kunstgressunderlag forlenger du sesongen - også 
utendørs! Kunstgress fungerer som et relativt mykt underlag som 
gir utøveren godt fotfeste under aktiviteten - også under raske 
vendinger og hurtige bevegelser. Kunstgress er også et relativt 
”tregt” underlag som minner om en blanding mellom grus og 
hardcourt. Kunstgress er motstandsdyktig mot varme, kulde 
og vedvarende nedbør noe som resulterer i lang levetid og lave 
kostnader.  
 
PE2023 er klassifisert kategori 3 - medium av det internasjonale 
tennisforbundet ITF. 

Konsistens i overflatetekstur 
Med kunstgress er det ingen endring i stråtykkelse eller høyde. 
Overflatens tekstur er konsistent, uansett hvor ofte det brukes 
eller hvor ekstret været måtte bli.

Uniform sprett og respons 
Fordi tennis avhenger av hvor godt ballen spretter på det 
spesifikke underlaget, er det viktig at responsen i underlaget er 
konsistent og uniform. Dette tillater et langt mer avansert spill 
og spilleren kan fokusere på spillet fremfor banen.

Linjer som alltid vedvarer 
Linjeringen vil aldri bli utydelig. Kunstgresset er designet for 
å holde sine egenskaper til tross for regn, sol og annen ytre 
påvirkning.

Ingen tegn til slitasje 
Tennisspilleren må konstant gjennomføre tøffe bevegelser, 
stoppe, og gjøre hurtige vendinger med presisjon. Dette 
medfører høy friksjon og naturgress tar ofte fort skade og hardt 
spill. Med kunstgress får du en sikker spilleflate som varer i 
årevis.
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Alt av tennisutstyr

Vi har alt du trenger for den beste tennisen. I tillegg til baner av høyeste kvalitet, kan vi tilby utstyr til ATP-nivå, 
tennis for de yngste og alt av anleggsutforming. Tribuner, vindskydd, nett, stolper, ballkurver, racketer, belysning 
og mye mer!

Tribuneløsninger

Vi leverer alt av tribuneløsninger til ditt 
tennisanlegg. Gi tilskueren en enda bedre 
opplevelse med fastmonterte eller mobile tribuner, 
teleskoptribuner eller skreddersydde løsninger for 
ditt anlegg. Ute, inne, god plass eller lite plass - vi 
har noe for ethvert anlegg! 

Tennistgrus
En viktig del av vedlikeholdet er etterfylling av 

tennisgrus. Vi hjelper deg med både levering av 
tennisgrusen, legging og behovskartlegging.  Vi tilbyr 

både syntetisk og tradisjonell tennisgrus.

Gi den beste spillopplevelsen

Ønsker du å ha det lille ekstra i din hall? 
Dommerstoler, spillerbenker, fangnett, scoreboards 
og mye mer er tilgjengelig i vår nettbutikk!
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Tennisutstyr

Skoleutstyr

Tennis til folket! Vi vet at en viktig del av idretten 
er rekruttering og idrettsglede blant de unge. Vi har 
en rekke varianter og løsninger som egner seg for 
de yngre og de ferskere spillerne, både for klubb og 
skole!

Nett, baller, rackets og linjer

Vi leverer alt fra tennisbanen til tennisballen. 
Vi har en rekke ulike stolpeløsninger og nett fra 

konkurransestandard til mobile løsninger for skole 
og barneidretten.

Vedlikehold & ettersyn

Ønsker du hjelp til å holde din bane i topp stand 
i mange år fremover? Vi har egen avdeling for 
vedlikehold, inspeksjon og ettersyn av idrettsanlegg. 
Dermed kan vi sikre at din bane opprettholder de 
idrettsfunksjonelle kravene - år etter år.
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GreenSet®

GreenSet® - Mysen, Norge

Mysen Rackethall:
• GreenSet Comfort
• Skillenett
• Nett 

• Spillerbenker
• Dommerstol og scoreboard
• Squashbaner i samme hall
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TopSand®

TopSand® - Sarpsborg, Norge

Sarpsborg Tennisklubb
• TopSand tennisdekke
• Linjer
• Nett og nettstolper 

 

• Opplegg for vanningsanlegg
• Vindsperre
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ProFLex Elite

ProFlex Elite - Stockholm, Sverige

ATP World Tour 250 Series
• BoFlex gulvkonstruksjon
• Taraflex Sport M Evolution 7 

Sportsgulv
• ITF-klassifisert tennisdekke 

• Syvlags konstruksjon for optimale 
spillforhold.
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PE2023 - Jarlsø, Norge

Tønsberg
• Kunstgress tennisdekke
• PE2023 med linjer
• Sandfyldt 

 

• Stolper og nett

Kunstgress PE2023
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Live to move. Move to live.

Visjon
a healthier society

Unisport, Norge
Unisport, slik det er i dag, 

tok form i 2017 da vi fusjonerte over  
30 selskaper i Norden hvorav 4 i Norge

Scandi Sport, Ifas og Saltex ble en del 
av den totale merkevaren Unisport 
Scandinavia og sammen holder vi 

kunnskapen og erfaringen til å bringe 
din idrettsdrøm til live! 

Vår sammensetning skaper en unik 
posisjon til å kunne tilby et 

One-Stop-Shop konsept. Dette 
innebærer alt til ditt idrettsanlegg fra 

én leverandør - på én kontrakt.

Hvem er vi?

Vi er totalleverandør av idrettsprosjekter i tett samarbeide med kommuner, 
byggherrer, arkitekter, foreninger og andre kundegrupper.  Vi har fokus på kundens 
behov og skaper de beste løsningene for innendørs og utendørs idrettsfasiliteter 
på en bærekraftig måte. Kundens tilfredshet ligger til grunn for firmaets 
suksess, og den markedsledende posisjonen vi har som idrettsleverandør til det 
skandinaviske markedet.

Vår egen produksjon garanterer den beste mulige kvaliteten og sikrer levering til 
tiden. Vårt kunstgress-sortiment fremstilles ved vår fabrikk i Alajärvi, Finland. Store 
deler av vårt idrettsutstyr (bomsett, ribbervegger, etc.) til idrettshaller fremstilles 
ved vår fabrikk i Hjärnarp, Sverige. 

I Norge er Saltex, Ifas og Scandi Sport en del av Unisport. Vi kan også tilby våre 
kunder omfattende serviceløsninger, så idrettsutøvere kan dyrke idrett i sikre 
rammer og med de beste forutsentinger. Vi gjennomfører årlige service- og 
sikkerhetsettersyn av våre anlegg ved avtale med våre kunder.

Vi ser det som vår største oppgave, både å støtte under og bidra til utvikling av 
innovative idrettsfasiliteter - inne og ute, for å skape et sunnere samfunn gjennom 
økt grad av bevegelse. 

Live to move. Move to live.

Unisport
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We make people move...
I Unisport er vi stolte av å skape idrettsanlegg av høy 
kvalitet, som bidrar positivt til samfunnet, miljøet og 
menneskers helse og aktivitet. 

Unisports formål ”we make people move”, og vår vision ”a 
healthier society” er drivkraften i vår tilgang til markedet, 
hvor vi sammen med kundene skaper innovative og 
holdbare løsninger som bidrar til å få flere mennesker i 
bevegelse, og skape et sunnere samfunn.

Vi har mer enn 20 lokaliteter, en omsetning 
på over 1 mia. kr. og mer enn 9.000  
gjennomførte projekter.

unisport.com
norge@unisport.com

Unisport konsernet

Brands/ Virksomhedter i Unisport konsernet: 
• 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)

23
Kontorer

7
Land

400
Medarbeidere

9000+
Prosjekter/ / /

Unisport
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