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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Varmt välkommen till oss på Trafik & Fritid!
Varmt välkommen till oss på Trafik & Fritid. Du läser just
nu 2016 års utgåva av vår produktkatalog. Här vill vi
förmedla de produkter och tjänster vi tillhandahåller och
inspirera med intressant och rolig läsning. Vi bjuder bland
annat på en exklusiv intervju med fotbollsstjärnan Nilla
Fischer (sidan 6), Bland tennisprodukterna kan du läsa en
intervju med tennisoraklet Björn Hellberg (sidan 44), hans
relation till tennisen och hans åsikter om olika underlag
med mera.
2015 och början av 2016 har varit en händelserik period
för oss på Trafik & Fritid. Under hösten förvärvade vi
Danska MixGoal. Förvärvet kommer att komplettera vårt
tidigare produktutbud a v fotbollsmål med nya innovativa
och hållbara hel- och delsvetsade fotbollsmål. I februari
blev vi utsedda till årets företagare i Kävlinge. En utmär-kelse som vi är stolta och glada över. Vi är övertygade
om att 2016 kommer fortsätta i samma anda och vi har
många spännande projekt på gång bl.a. lanserar vi en ny
hemsida och webbshop under våren.
Arbetet med affärsområdet konstgräs fortsätter. Genom
vårt samarbete med FieldTurf Tarkett kan vi erbjuda
marknadens absolut modernaste produkter. Läs mer om
konstgräs på sidan 38.
Padel är en sport som länge har varit stor utomlands
bland annat i Sydamerika, Spanien, Italien och Frankrike.
På se-nare år har den även nått Sverige och allt fler banor
byggs upp runt om i landet. Det tycker vi är jätteroligt!
Padel är verkligen en sport för alla. Läs mer om ett av våra
senaste projekt, Växjö Padelcenter, på sidan 72.
Bland våra övriga affärsområden så växer bland annat
SurePlay, som blir allt vanligare på lekplatser, multicourts
och andra offentliga platser. Läs mer om SurePlay och
användningsområden för detta på sidan 90.
Jag får inte plats att berätta om allt här, men jag kan försäkra dig om ett spännande innehåll i ett helt nytt utförande. Trevlig läsning!
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FOTBOLL
Idrottsmaterial för fotboll har länge varit vår styrka!
Trafik & Fritids nära samarbete med fotbollsklubbar och
kommuner har medfört att vi idag erbjuder ett brett och
komplett sortiment av material för fotboll.
Produktmagasinet presenterar vårt produktbud i ett helt
nytt utförande. Utbudet omfattar allt från fotbollsmål och
linjeringsmaskiner till avbytarbås och skyddsnät.

4

5

NILLA LEVER SIN DRÖM
När Nilla Fischer skolades om till mittback inför EM 2013 var hon
osäker på om hon skulle klara av omställningen.
Två år senare är hon hyllad försvarsgeneral i tyska storklubben
VFL Wolfsburg och har vunnit både Bundesliga och UEFA Women’s
Champions League.
– Just nu lever jag min dröm.

– I alla klubbar jag har spelat för har jag alltid kommit
in i laget snabbt och fått spela. Att kombinera fotboll på
den nivån och skola var tufft, men jag är idag glad att jag
gick ut gymnasiet. Jag fick offra andra saker, men nu i
efterhand känns det inte så viktigt att jag aldrig fick gå på
de där 18-årsfesterna som alla andra gjorde, säger Nilla och
skrattar.

Nybyggd arena, bra träningsfaciliteter, heltidsproffs och
medspelare i världsklass. Det är inte konstigt att Nilla
Fischer upplever att hon just nu lever sin dröm. Det är
inte bara talang och hård träning som har tagit henne till
storklubben VFL Wolfsburg. Hela Nillas karriär har präglats
av hennes mod att gå utanför sin komfortzon och utmana
sig själv.

Efter bara ett år i Kristianstad/Wä DFF fick hon 2001
debutera i A-landslaget. Flera allsvenska klubbar visade
intresse och valet föll på Malmö FF Dam, där storasyster
Johanna hade spelat.
– När jag gick dit hade hon precis lämnat för spel i USA.
Det var en stor omställning och spännande att få spela med
några av mina idoler.

Nilla växte upp i den lilla skånska orten Verum utanför
Hässleholm. Med en mamma som hade utövat handboll
och en pappa som spelat fotboll och bordtennis ärvde
hon ett genuint intresse för sport och framförallt fotboll.
Eftersom det fanns för få fotbollsintresserade flickor för att
starta ett flicklag i Verums GOIF fick hon spela med pojkar
ända upp till tolv års ålder. De sista två åren var hon ensam
tjej i laget.
– Det kändes naturligt. Jag var ganska duktig så för mig var
det bara positivt att spela med pojkar som på den tiden var
lite tuffare än flickor på plan. Det gjorde nog att jag var lite
tuffare än många andra tjejer när jag sedan började spela i
Vittsjö, berättar Nilla Fischer.

Nilla växte upp i klubben och vann SM-guld under sina två
sista säsonger. Men efter nio år i Malmö behövde hon en ny
utmaning och gick till Linköping FC.
– Det var tryggt att spela i Malmö, men jag kände ett starkt
behov att byta miljö och anpassa mig till något nytt. Jag
behövde den tändvätskan för att prestera på topp igen inför
EM.

Från tio års ålder kombinerade hon spel i Verums GOIF:s
pojklag med Vittsjö GIK:s flicklag, och redan som 13-åring
gjorde hon debut för damlaget i division 2. Trots att
hon sågs som en stor talang och blev uttagen till olika
flicklandslag hade hon till en början inget mål att bli firad
landslagsstjärna.
– Jag spelade mest för att det var roligt. Det var först när jag
som 16-åring värvades av Kristianstad/Wä DFF och blev
uttagen till U21-landslaget som jag började sätta upp mål.
Klubbytet till Kristianstad/Wä DFF var ett perfekt steg
både geografiskt och sportsligt. Staden låg tillräckligt nära
Hässleholm för att Nilla skulle kunna gå kvar i samma skola
samtidigt som det var utvecklande att spela på en högre nivå
i division 1.
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Siktet var inställt på att ta en ordinarie mittfältsplats i EM
på hemmaplan 2013, men förbundskaptenen Pia Sundhage
hade andra tankar och ställde ett ultimatum. Antingen gick
Nilla med på att spela mittback, eller skulle hon få svårt att
ta en plats i EM-truppen. Nilla, som identifierade sig som
mittfältare, kände sig osäker över att spela mittback, men
antog utmaningen på samma sätt som hon gjort tidigare.
– Jag gjorde allt för att klara av det och fokuserade på mina
styrkor. Som mittfältare var jag bollsäker och lugn, vilket jag
har haft nytta av som mittback.
När EM var över sågs hon som en av mästerskapets bästa
försvarare och tyska storklubben VFL Wolfsburg valde att
slå sitt transferrekord för att få Nilla till klubben så snabbt
som möjligt.
– Det var inte mycket att fundera på. Tyska ligan är en av
världens bästa. Topplagen är lika bra som i Sverige, men
ligan är mer jämn. Det finns ingen match där vi bara kan
ställa ut skorna.

Redan under sin första säsong vann Nilla
Bundesliga, UEFA Women’s Champions League och
Tyska cupen. Den hårda konkurrensen och höga
kvalité som finns i laget har fått henne att utvecklas
ännu mer som spelare.
– Jag har blivit mer av en ledartyp och är mer
aktiv. På varje träning måste alla visa varför just
de ska spela. Tempot är högre än i Sverige, och
passningsövningarna går snabbare. Det är större
fokus på individuella pass där vi exempelvis tränar
mitt huvudspel i en timme. I Sverige får du göra
sådant själv efter träningen.
Nilla trivs med det sociala livet i Wolfsburg och har
kontrakt med klubben fram till 2017. Hon ser inget
definitivt slut på sin landslagskarriär, som sträcker
sig långt över 100 landskamper, utan siktar på OS
2016 och EM 2017.
– Vi får se om jag hinner med VM 2019 också.
Jag försöker ta ett år i taget och det gäller att vara
tillräckligt bra för att jag inte ska förlora min plats i
klubblag och landslag. Jag uppskattar verkligen det
liv jag lever, och just nu lever jag min dröm.
Text: Pierre Eklund

NILLA FISCHER
Ålder: 30
Bor: Wolfsburg
Familj: Hustrun Maria Michaela Fischer
Position: Mittback
Tidigare klubbar: Verums GoIF, Vittsjö GIK,
Kristianstad/Wä DFF, Malmö FF Dam och
Linköpings FC
Meriter: Har vunnit två SM-guld, 1 ligatitel i
Bundesliga, Tyska cupen och UEFA Women’s
Champions League. VM-brons 2011.
Malmö FF Dam blev 2007 LdB FC Malmö
och sedan 2013 spelar laget under namnet FC
Rosengård.
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Stefan Cårebo, anläggnings- och inköpschef,
Skytteholms IP, Solna
Kort om Skytteholms IP:
- Här håller ca 400-500 spelare och ledare till. Vi har tre
stycken elvamannaplaner och en sjumannaplan, varav
samtliga är uppvärmda. Tio omklädningsrum och fyra
domarrum.
Vilka produkter har Trafik & Fritid levererat till er?
- Trafik & Fritid har levererat alla sorters fotbollsmål,
elvamanna, sjumanna, femmanna och kombimål. De har
också levererat kritvagnar, linjeringsfärg, nät, linjeringssnöre
och avbytartavlor.
Vad fick er att välja Trafik & Fritid som leverantör?
- Trevligt bemötande, kunnig personal och att produkterna
passar in hos oss på Skytteholms IP.
Vad händer hos Skytteholms IP under 2015?
- AIK:s A-lag spelar sina träningsmatcher, Svenska Cupen,
AIK Dam spelar allsvenska matcher och Assyriska FC spelar
i Superettan under 2015. Sedan har vi en stor internationell
ungdomsturnering, Lennart Johanssons Trophy, bland annat.
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FOTBOLLSPRODUKTER
Vårt nära samarbete med fotbollsklubbar och
kommuner har medfört att vi idag erbjuder ett brett och
komplett sortiment av material för fotboll.
Vårt produktutbud omfattar allt från fotbollsmål och
linjeringsmaskiner till avbytarbås och skyddsnät.
Sedan 1980 har vi framgångsrikt levererat
idrottsplatsmaterial för fotboll. Vi strävar efter att
erbjuda Er hög kvalitet, hög service och snabba
leveranser.

Jörgen Månsson, vaktmästare,
Sandskogens idrottsplats, Ystad
Kort om Sandskogens idrottsplats:
- Vi har fem stycken naturgräsplaner och en konstgräsplan.
Vi har också en komplett friidrottsanläggning. Fyra olika
föreningar bedriver fotboll här, en friidrottsförening och en
amerikansk fotbollsförening.
Vad är viktigt för er när ni beställer in material och
produkter till er anläggning?
- Det viktiga är att leverantören har ett brett sortiment av bra
och pålitliga produkter till bra pris och snabba leveranser av
rätt grejer.
Vilka produkter har Trafik & Fritid levererat till er?
- Trafik & Fritid har levererat bland annat mål och nät,
linjeringsutrustning såsom färg, linjeringsmaskiner,
markeringar och måttband. Resultattavlor och
friidrottsutrustning som skyddsnät med mera.
Vad fick er att välja Trafik & Fritid som leverantör?
- Det som fick oss att välja denna leverantör var väl att vi
fick höra från kollegor på andra anläggningar att Trafik &
Fritid levde upp till allt det som vi tycker är viktigt. Och det
visade ju sig stämma helt och hållet.
Aktuellt på Sandskogens Idrottsplats under 2015:
- Bland annat så har vi vår årliga ungdomsturnering ”Team
Sportia Cup”, som växer från år till år. Vi hoppas också att
MFF kommer att förlägga någon träning hos oss, som de
brukar. På anläggningssidan kan jag nämna att vi ska lägga
om våra allvädersbanor.

ATOMIC FÄRGKONCENTRAT

QUANTUM FÄRGKONCENTRAT

Atomic Färgkoncentrat är färdig att användas.
- Exeptionell hög vithet
- Hållbara linjer som sitter kvar länge
- Fungerar i alla maskiner med konmunstycke
Lwhp
- Levereras i dunk om 10 L
Artikel 2126

Quantum Färgkoncentrat är färdig att användas.
- Superb vithet
- Torkar snabbt
- Fungerar i alla maskiner med konmunstycke
Lwhp
- Levereras i dunk om 10 L
Artikel 2127
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LINJERINGSFÄRGER
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TRAFIK & FRITID MAGASIN FOTBOLL

MASTERLINE

EUROLINE+

KULÖRT FÄRGKONCENTRAT 1 L

SUPREME PLUS

Masterline är extremt vit och mycket lättblandad.
Spädbar 1:1-1:10. Den är både regntålig och
miljövänlig. Levereras i hink om 10 L.
Artikel 2125

Euroline Plus är mer spädbar (blanda 1:7-1:10
färg/vatten) samt är helt fri från ammoniak.
- Lagringsstabil, ingen bottensättning
- Bättre vithet och bättre vidhäftning
- Något reflekterande
- Miljö- och användarvänlig, ammoniakfri
- Levereras i hink om 10 L
Artikel 2121L

Färgkoncentrat för att ändra kulören på den vita
linjefärgen. Tillsätt 10 cl i 10 l färgblandad färg.
Blanda själv till korrekt nyans. Finns i gul, blå och
röd.
Artikel 2116
Gul
2117
Röd
2118
Blå

Supreme Plus erbjuder det ultimata inom
linjefärgskoncentrat. En mycket lättblandad färg
med bra vidhäftning. Färgen ger en tydlig vit
linje. Spädes upp till 1:8. Färgen levereras i dunk
om 10 l.
Artikel 2104
Plastdunk, 10 l

PÅ GRÄS EXTRA

KONSTGRÄSFÄRG

PREMIUM PIGMENT

LINJER DIREKT

Färg som är specialtillverkad för linjering av
gräsplaner vilket betyder att täckförmågan och
vidhäftningseffekten är anpassad för grässtråns
speciella häftyta. Färgen torkar snabbt och har
lång filmbildning. Färgen sitter även kvar efter
regn. Levereras i hink om 10 L.
Spädbar 1:3
Artikel 2101

Konstgräsfärg med unika egenskaper. Färgen är
flexibel i torrt tillstånd, vilket innebär att färgen
ej fläks av ifrån konstgräset. Vattenbaserad,
vilket gör att färgen kan användas i er ordinarie
linjeringsmaskin. Späds med max 10 % vatten.
Förpackning i dunk om 5 l.
Artikel 2108
Vit
2108 - A Gul
2108 - B Grön
2108 - C Röd
2108 - D Blå

Premium Pigment är ett nytt vattenlösligt
pigment som ger betydligt vitare linjer. Pigmentet
är framtaget för att reflektera elljuset på arenan.
Premium Pigment levereras i dunk om 5 l.
Artikel 2105

Extra vit gräslinjefärg som är klar för linjering
direkt, men kan spädas med en del vatten om så
önskas. Linjer direkt levereras i 15 l dunkar eller i
1 000 l container.
Artikel 2106
15 l
Artikel 2106 - C Container
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LINJERINGSMASKINER

TRAFIK & FRITID MAGASIN FOTBOLL

FÄRGBLANDARE
120 l behållare med blandare och 3/4 tappkran.
Omröraren är manuell med elgalvat rörverk.
Stativ ingår ej.
Artikel 2030
Tillbehör: Stativ - ett vändbart stativ för två tapphöjder
tillverkat i elgalvaniserade fyrkantsprofiler. Tapphöjder
25 cm eller 50 cm.
Artikel 2030 - A

ELMATIC EM 100
Elmatic EM 100 har ett stabilt chassi med stora
luftgummihjul som gör maskinen lättkörd. Färgen sugs
direkt från färgdunken till sprutpistolen. Spruttrycket
regleras av en membranpump som lätt kan justeras upp
eller ned. Pumpen drivs med ett 12-volts gelébatteri
som har en drifttid på ca 7 timmar mellan laddningarna.
Batteriets hållbarhetstid är ca 250-300 laddningar.
Sprutpistolen har ett dubbelt munstycke som möjliggör
färgsprutning på båda sidor om grässtråna, vilket ökar
synligheten på linjer.
Artikel 2020
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FIELDLAZER

GMX erbjuder det bästa inom precisionslinjering av
gräsplaner med ett antal omfattande och flexibla
linjeringsmöjligheter. Inbyggd färg - och rengöringstank.

Fieldlazer utför precisionslinjering med högtrycksteknik.
Det innebär att maskinen arbetar med 10 gånger så högt
tryck vid linjering jämfört med dagens lågtrycksmaskiner
och resultatet blir 50 % lägre färgförbrukning med
professionella, tydliga linjer.

• Fullt justerbar linjebredd
• Skyddad snabbkoppling av sprayhuvudenhet
• Snabbkopplingar på färg- och sugslang
• Anpassad och avtagbar 25 l färgtank som underlättar vid
påfyllning och rengöring
• Batteri av hög kapacitet med kontrollmätare och laddare
• Inbyggd vattentank, vrid en spak för rengörning
• Pump: SHURflo membranpump
Artikel 2017

SUPERMATIC GM10
Ny och förbättrad version av vår klassiska storsäljare!
• Större bakhjul, vilket medför stabilare gång och lättare
att köra.
• Kullagrade framhjul vilket medför mindre glapp och
rakare linjer.
• Ergonomiskt utformat handtag.
Nya Supermatic GM10 är en ännu bättre linjeringsmaskin.
Slangtryckspumpen som drivs av hjulaxeln är utrustad
med tryckregulator och manom. Det gör att du varken
behöver färgbehållare, motor, kompressor eller lufttryck.
Sprutkassetten är monterad på en löstagbar arm som är
enkel att flytta mellan mitt- och sidomarkering. Maskinen
är lätt att rengöra.
Artikel 2016

ELEKTRISK LINJERINGSMASKIN GMX,
FÖR PRECISIONSLINJERING

Professionella fördelar

• Med Airless-tekniken för högtryckssprutning får du
bättre täckning på gräset vilket ger professionella, skarpa
och tydliga linjer
• Enkel att använda, rengöra och förvara, vilket minskar
arbetstiden avsevärt
• Spruta schabloner med den löstagbara sprutpistolen
Artikel 2019

LINJERINGSMATERIAL - IP KROSS
Vit marmorkross - Standardkvaliteter.

SUPERMATIC GM7
Den här linjemaskinen har direktverkande spruttryck som
gör linjer med djupverkan. Chassit är stabilt och lättkört
med luftgummihjul.
Artikel 2018

IP KROSS är fliskrossat dolomit som rinner lätt, förankras effektivt och är nästan dammfritt.
IP KROSS (marmorkross) finns i både plast- och pappsäckar, vikt 25 kg.
Artikel Varubetäckning
2155-25 Vit marmorkross
2157-25 Vit marmorkross
2153
Myanit

Fraktion
0,8-3,0
1,0-2,0
0-30

Förpackning
Pappsäck
Plastsäck
Pappsäck

Pall

1 050 kg
1 000 kg
1 050 kg
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FOTBOLLSMÅL

TRAFIK & FRITID MAGASIN FOTBOLL

NY YTBEHANDLING
AquaCoat – Ytbehandlade ståldetaljer/bakstycken till
fotbollsmål. Vi tillverkar våra TF-mål med organiskt
ytbehandlade bakstycken i svart matt kulör!
AquaCoat är en metod för organisk ytbehandling av
stål för att motverka korrosion. Beläggningen ger
en tålig och UV-resistent svart matt ytbeläggning.
AquaCoat har redan använts inom bilindustrin i 10 år.
Trafik & Fritid följer miljöutvecklingen och anpassar
produkterna för att uppnå en bättre miljö!
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STANDARD, 11-MANNAMÅL

FAST MATCHMÅL, TYP 1

FASTA 7- OCH 5-MANNAMÅL

Målram av viteloxerad aluminiumprofil. Bakstycke av
kraftig stålram utan hjul. Djup uppe 1 m, nere 2,5 m.
Nät tillkommer. Aquacoat behandlat.
Artikel 5090
Standard 11-manna
5047-A Tillbehör, hjulsats

Professionella matchmål av aluminium som används i
många bundesliga - och allsvenska klubbar. Förstärkta hörn
gör målen extra stabila. Integrerad nätupphängning, vilket
betyder att inga nätkrokar behövs. Nät tillkommer. Levereras
med markhylsor, bottenram, wire för nätinfästning, stolpar
inkl. hylsor för nätupphängning och skyddslist för nät i
stolparna och ribban. Djup uppe 2 m, nere 2 m.
Artikel 5201

Fasta mål i aluminium komplett med markhylsa och
bakstöd. Tillverkat i fyrkantsprofil. Nät tillkommer.
Artikel 5208
Fast 7-mannamål
5209
Fast 5-mannamål

MATCHMÅL, 11-MANNAMÅL

TF 11-MANNAMÅL MED QUICKLIFT

STANDARD, 7-MANNAMÅL

TF 7-MANNAMÅL MED QUICKLIFT

Vårt anpassade matchmål med avtagbara hjul vid
stolparna. På bakstycket sitter 2 st quicklifthjul fast.
Godkänt mål för spel i Superettan och Allsvenskan!
Vitlackerad aluminiumprofil. Aquacoat behandlat.
Djup uppe 2 m, nere 2,5 m. Nät tillkommer.
Artikel 5002

Ett bekvämt mobilt TF fotbollsmål, komplett med Quicklift.
Målram av viteloxerad aluminiumprofil med stärkta hörn.
Bakstycke av kraftig stålram. Kan kompletteras med
stolpskydd och stolpförslutningar.
Djup uppe 1 m, nere 2,5 m. Mått 7,32 x 2,44 m.
Nät tillkommer. Aquacoat behandlat. 4 hjul.
Artikel 5008

Målram av viteloxerad aluminiumprofil. Bakstycke av kraftig
stålram, utan hjul. Djup uppe 1 m, nere 2 m.
Nät tillkommer. Aquacoat behandlat.
Artikel 5091
Standard, 7-manna
5047-A Tillbehör hjulsats

Flyttbart mål med quicklift, målram av viteloxerad
aluminiumprofil. Kan kompletteras med stolpförslutningar.
Djup uppe 1 m, nere 2 m. Aquacoat behandlat.
Nät tillkommer.
Artikel 5009-4
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FOTBOLLSMÅL

TF 5-MANNAMÅL MED QUICKLIFT
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TF 5-MANNAMÅL

HELSVETSADE ALUMINIUMMÅL

SKOLGÅRDSMÅL

Elipsformade stolpar, ribba och bottenram. Stabila mål med
extraförstärkta hörn.
Artikel 99027 5-manna, djup 1,10m
99030 7-manna, djup 1,30 m
99042 11-manna, djup 2,00 m

Bägge skolgårdsmålen är helgalvade.
Artikel 99051 Litet skolgårdsmål, mått 120*80*60 cm
99052 Större skolgårdsmål,mått 200*100*60 cm

Ett praktiskt mål med ellipsformad aluminiumprofil. Djup
0,8/2,0 m. Hjulsats finns som tillbehör. Nät tillkommer.
Aquacoat behandlat.
Artikel 5000
TF 5-manna fristående
5093
Hjulsats

MIXGOAL=2 MÅL I 1

MINIMÅL FOTBOLL - VIKBART

ÖVRIGA HELSVETSADE ALUMINIUMMÅL

”FUN TO PLAY” MÅL

5- och 7-mannamål i ett och samma vändbara fotbollsmål.
Storlek 3x2 m och 5x2 m. (Djup: 1,50 m, vikt: 47 kg). Unikt,
patenterat fotbollsmål med klara fördelar:
• Två mål i ett, färre fotbollsmål av olika slag behövs
• Färre mål att flytta vid klippning
• Mer för pengarna
• Lätt att hantera
• Aluminiummål i fyra delar med helsvetsade sidor
• Robust och slitstarkt med t.ex. förstärkta hörn
• Lätt att underhålla
• Lätt att lagra - kan staplas horisontalt
• Quicklifthjul
Artikel 4997

Robusta och vikbara minimål av aluminum. Mått:120x80 cm
eller 180x120 cm. Målramen är helsvetsad medan bakstycket
kan vikas undan så målet blir platt. Enkelt och smidigt vid
transport eller förvaring. Djup uppe 30 cm, nere 60 cm. Svart
målnät, 45 mm maska, PP 2,3 mm trådtjocklek ingår.
Artikel 5025
120x80 cm
5026
180x120 cm

Nu finns vårt TF 5-mannamål komplett med 3 st
Quicklifthjul. Samma beprövade och lätthanterliga teknik för
att flytta målen som på övriga TF Quickliftmål. Ellipsformad
aluminiumprofil. Bakstycke av stål. Djup 0,8/2,0 m.
Nät tillkommer. Aquacoat behandlat.
Artikel 4999

Artikel 99033
99040

7-manna med quicklift
11-manna med bakstöd 80 mm profil

Lek- och träningsmål på 150x100 cm inkl. nät. Vikt ca 10 kg.
Ram av aluminum och nät i nylon. Hopfällbart.
Litet mål som är perfekt för bollek och bollspel för alla åldrar
och nivåer.
Artikel

5024
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FOTBOLLSTILLBEHÖR

TRAFIK & FRITID MAGASIN FOTBOLL

4

2

ARTIKEL

5

1

1. QUICKLIFT BAKSTYCKE

4. STOLPFÖRSLUTNING

Artikel 5006

Stolpförslutning monteras under stolpen. Lämpar sig
extra bra för konstgräs. Passar på våra Quicklift och
standardmål.
Artikel 5034

2. QUICKLIFT STOLPFÄSTE, VÄNSTER/HÖGER
Artikel 5004

3. HJULSATS
Hjulsats om 4 st avtagbara hjul vid förflyttning av mål.
Extra tillbehör till våra helsvetsade mål, delsvetsade mål
och standardmål.
Artikel 5047-A
5093
Hjulsats 5-manna
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3

TILLBEHÖR

11-manna PP. Vitt säkerhetsnät. 45 mm maska,
3 mm tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m.

5020-A

7-manna PP. Vitt, samma som 5020. Djup
uppe 1,0 m, nere 2,0 m.

5011

11-manna PP. Grönt. 120 mm maska, 4 mm
tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m.

5016

7-manna PP. Grönt. 120 mm maska, 3 mm
tråd. Djup uppe 0,8 m, nere 2,0 m.

5057

11-manna PP Euro. Vitt, 100 mm maska, 3 mm
tråd. Djup uppe 2,0 m, nere 2,5 m.

5019

5-manna PP. Grönt, 100 mm maska, 3 mm
tråd. Djup uppe 0,8 m, nere 2,0 m.

5017

Tvåfärgade nät i klubbens färger. Finns med
olika maskstorlekar.

5018

Specialnät, måttbeställda.

4997-B

Nät till Mixgoal.

5008-A

11-mannabakstycke, komplett med QL-hjul.

5009-A

7-mannabakstycke, komplett med QL-hjul.

5032

Stolpskydd, plexiglasskydd för QL-hjul.

98050

Hjulsats Mixgoal med rak bottenram.

98051

Hjulsats Mixgoal med vinklad bottenram.

5013

Reparationslina, svart.

5014

Reparationslina, grön. Av 4 mm flätad polyeten.

5015

Reparationslina, vit. Av 3 mm flätad nylon.

5008-B

Nätkrokssats Haspo 100 st.

5008-C

Nätkrok Haspo, per st.

5008-D

Nätkroksats Rantzow Nylon (40 st/fp).

4997-C

Nätkrok Mixgoal, per st. Plast.

4997-D

Nätkrok Mixgoal, per st. Metall.

5008-F

Nätkrok SAM, per st.

5024-A

Nät till Fun to play mål.

5007

Quicklift 2+2, kompletta QL-hjul för 11-manna.

5028

5007-A

Quicklift 2+2, kompletta QL-hjul för 7-manna.

11-manna PE. 100mm grönt, 4 mm tråd.
Djup uppe 1,0m, nere 2,5m.

5028-A

7-manna PE. 100mm grönt, 4 mm tråd.
Djup uppe 1,0m, nere 2,0m.

5029

11-manna PE. 100mm grönt, 4 mm tråd.
Djup uppe 0,8m, nere 2,35m.

5029-A

7-manna PE. 100mm grönt, 4 mm tråd.
Djup uppe 0,8m, nere 2,0m.

5030

7-manna PE. 100mm grönt, 4 mm tråd. Djup
uppe 0,8m, nere 2,0m.

5054

11-manna Nylon. 100mm vitt.
Djup uppe 2,0m, nere 2,0m.

5008-D

4997-D

4997-C

5008-B

5. REPARATIONSLINA
Stolpförslutning monteras under stolpen. Lämpar sig
extra bra för konstgräs. Passar på våra Quicklift och
standardmål.
Artikel 5013 svart, 5014 grön, 5015 vit

5020

ARTIKEL

MÅLNÄT

5010-A

11-manna PP. Grönt. 120 mm maska, 4 mm
tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,5 m.

98003

5-manna PE. 100mm grönt. Passar till mål
99027. Pris per par.

5012-A

7-manna PP. Grönt. 120 mm maska, 3 mm
tråd. Djup uppe 1,0 m, nere 2,0 m.

98004

7-manna PE. 100mm grönt. Passar till mål
99030. Pris per par.

98031

11-manna PE. 100mm grönt. Passar till mål
99042. Pris per par.
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AVBYTARBÅS
ARTIKEL

STORLEK

6021

TF Avbytarbås

1m

6023

TF Avbytarbås

3m

6023-D

TF Avbytarbås

3 m - dubbelradigt*

6024

TF Avbytarbås

4m

6030-D

TF Avbytarbås

4 m - dubbelradigt*

6025

TF Avbytarbås

5m

6026

TF Avbytarbås

6m

6041

Plaststol blå, röd, vit

* Obs! Dubbelradiga avbytarbås tillverkas endast med golv
och hjulsats alt. ben
För Allsvenskan gäller : Två övertäckta avbytarbås ska finnas för vardera
14 personer. Även fjärdedomaren ska ha en plats/bänk som är övertäckt
och som är placerad mellan de två lagens avbytarbås. För Superettan,
Damallsvenskan och Elitettan gäller samma regler fast med plats för
12 personer.

TF AVBYTARBÅS - VÄLJ DIN VARIANT!
Vi tillverkar egna avbytarbås baserat på era
krav för att kunna erbjuda ett rejält och prisvärt
avbytarbås. Vi erbjuder båsen i längderna 1 m, 3 m,
4 m, 5 m, 6 m samt 3 m och 4 m dubbelradigt.
TF Avbytarbås säljs färdigmonterade med träbänk
och 2 mm polykarbonatglas.

Tillval :

- Glas : 3 mm polykarbonatglas. Lite tjockare och
tåligare glas som ger ett stadigare bås.
- Glas: 4 mm polybonatglas. Lite tjockare och
tåligare glas som ger ett stadigare bås.
- Golv: 15 mm vattentåligt brunt plyfagolv.
- Hjulsats: Hjulsats med låsbara hjul. Förenklar vid
transport.
- Plaststolar : Stabila och UV-resistenta plaststolar
Enkelradigt :
Dubbelradigt :

20

Djup
1,40 m
1,80 m

Höjd
2,15 m
2,60 m
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UPPMÄTNING

TRAFIK & FRITID MAGASIN FOTBOLL

MÄTHJUL STANDARD

GLASFIBERMÅTTBAND

Styrhandtag av aluminium som går att fälla ihop.
Räkneverket har tydliga siffror och mäter upp till
9.999,9 m. Hjulet har en omkrets på 1 000 mm och är
tillverkat av plast. Levereras med bärväska. Vikt med
väska 5 kg.
Artikel 5070

Måttband av glasfiberförstärkt plastmaterial med mycket
god måttbeständighet. Monterad i kraftig behållare av
plast. Tydlig lättavläst skala.
Artikel 5076 - 100
100 m
5076 - 50
50 m
5076 - 30
30 m

TF VINDAN
PLIFIX
Plifix är en permanent markering och används som
nyckelpunkt för att slippa mäta upp planen. Plifix är
enkel att montera och passar lika bra på golfbanan
som på fotbollsplanen. Kan med fördel fyllas med
marmorkross för bättre synlighet / hållbarhet. Materialet
är polypropylen. Markeringens längd inklusive fibrer är
180 mm, enbart fiberna är 80 mm. Monteringsdon i plast
ingår vid köp av minst 25 st Plifix.

STÅLMÅTTBAND
Ett mycket exakt måttband av rostfritt stål med tydlig
etsad skala. Förkromad hållare med pistolgrepp.
Artikel 5075-25
30 m
5075-50
50 m
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FRISPARKSSPRAY
Spray Master Referees Boundary är en skumbaserad
temporär vit markeringsspray för applicering direkt på
gräsmatta eller konstgräs. Referees Boundary ger en
högst visuell markering i syfte att säkerställa rent spel.
Artikel 2160
Per st
Artikel 2161
Bälteshållare för frisparksspray

Det optimala hjälpmedlet för att hantera lindragningen
vid linjering. TF vindan har ett elgalvaniserat stativ med
gummihjul. Vindan levereras komplett med 180 m lina.
Artikel 2025
TF Vindan
2025-A
Lina 180 m

ARTIKEL

25 ST

Plifix vit

2031-V

Plifix blå

2031-B

Plifix röd

2031-R

Plifix gul

2031-G

Plifix orange

2031-0

FOTBOLLSSARG

2034
2034-P

Monteringsdon, stål
Monteringsdon, plast

-Roligare med mer bollkontakt
-Fler får spela mer
-Teknikfrämjande
Artikel
9125 Fotbollsarg 3 manna 15*10m
9126 Fotbollsarg 5 manna 30*15,5m
9127 Fotbollsarg 5 manna 30*15,5m
med splitsystem
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SKYDDSNÄT FÖR ALLA BEHOV

RUNDA STOLPRÖR

Ute som inne finns det behov av skyddsnät, till exempel
bolldämpande bakom mål, för att avskilja spelplaner, leda
publik m.m. Det finns många olika varianter. Naturligtvis
kan vi måttanpassa näten för ert specifika behov.

Till våra skyddsnät erbjuder vi komplett material för
uppsättning av nät såsom stolpar, fundamentrör, klämmor
m.m. Runda stolprör av varmförzinkat stål. Alla 60 mm rör
säljs styckevis. 2,25 mm tjocklek.

ARTIKEL

PRODUKT

MÅTT

ARTIKEL

PRODUKT

MÅTT

5111

Nylon, svart

1,2 mm

2045

Stolpe

3,15 m

2046

Stolpe

4m

MASKSTORLEK 45 MM

Bollfångare
& SKYDDSNÄT FÖR ALLA BEHOV

5112

PE, svart

2,5 mm

2046-A

Stolpe

5m

5113

PP, svart

2,3 mm

2047

Stolpe

6,3 m

5114

PP, svart

3 mm

2047-A

Stolpe

7m

5115

PP, vitt

2,3 mm

5116

PP, grönt

2,3 mm

ARTIKEL

5118

PP, vitt

3 mm

RÖRFUNDAMENT

5119

PP, grönt

3 mm

2052

Fundamentrör L

800 mm

5120

PP, rött

3 mm

2053

Fundamentrör L

1000 mm

5122

PP, blått

3 mm

STAGKLÄMMA

5123

PP, gult

3 mm

411110

PRODUKT

MÅTT

För fastsättning av tvärstag 60 mm

TOPPLOCK
MASKSTORLEK 100 MM

414200

60 mm

För fäste i stolpar

60 mm

SKYDDSNÄT-BOLLFÅNGARNÄT

5124

PP, svart

3 mm

TOPPKLÄMMA

Tillverkad i svart polypropylen. 130 mm maska.
Trådtjocklek 3 mm. Vi har även specialtillverkade nät i
mängder av olika material, maskvidd och trådtjocklek.
Kantförstärkta runt om.
Artikel 2050-A 20x5 m
2050-B 25x5 m
2050-C 30x5 m

5125

PP, vitt

3 mm

404200

5126

PP, grönt

3 mm

UV-BEHANDLAD WIRE

MASKSTORLEK 125 MM

2042

5127

PP, svart

3 mm

WIRELÅS

5128

PP, vitt

3 mm

2043

5129

PP, grön

3 mm

BUNTBAND

*Obs! Alla nät kan förses med 140 mm hög PVC-kant.
Alla nät är förstärkta runtom.
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Rund, svart

2044-A

103 m rulle

6 mm

10 st/förpackning

För uppsättning av nät, plast, 300x7,6
mm. 100 st/förpackning
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TRAFIK & FRITID MAGASIN FOTBOLL

GÖDNING & GRÄS

En sammanställning av våra populäraste fasta gödselmedel för fotbollsplanen, här finns något för alla oberoende av
krav och plånbok. Hör gärna av dig så sätter vi ihop ett gödselprogram för dig och dina villkor.

PRODUKT

GRANULEING

VERKNINGSVECKOR

FÖRPACKNING

Biogrön 10-2-5 +5Fe

Pelletskross

6-8

30 kg

Biogrön 8-2-8 +5Fe

Pelletskross, greenkvalité 6-8

30 kg

Biogrön 10-1, 5-4, 5 +12Fe

Pelletskross

6-8

30 kg

Biogrön Vårgrön 6-2-10 +9Fe

Pelletskross, greenkvalité 6-8

30 kg

Biogrön Höstgrön 4,5-1-14 +8Fe

Pelletskross, greenkvalité 6-8

30 kg

Kalksalpeter

Granulerad

3

25 kg och 750 kg

Axan 27-4S

Granulerad

4-5

750 kg

N 27 2,5 Mg

Granulerad

4-5

20 kg

NK 19-15

Granulerad

4-5

20 kg

NPK 21-3-10 2 S 2 MG

Granulerad

4-5

750 kg

NPK 20-3-9/ Grönytegödsel

Granulerad

4-5

10 kg och 20 kg

NPK 11-5-18/Allround

Granulerad

4-5

10 kg 20 kg och 750 kg

Kaliumsulfat K42

Kornad

6-8

40 kg

Impact Start

1-1,5 mm

ORGANISKA

DE MEST SÅLDA GRÄSFRÖBLANDNINGARNA
För fotbollsplaner med högt slitage.
Euroboll
Innehåller Tetraploid rajgräs som gror vid låga
temperaturer. Ger snabb etablering och långsiktig
förstärkning av planen. För användning vid renovering
eller hjälpsådd.
Euro 100
Består av noga utvalda sorter av engelskt rajgräs som
ger den absolut bästa slitstyrkan och en mycket snabb
etablering. Perfekt för hjälpsådd under vår och sommar.

Eurosport
Specialkomponerad för sportytor som utsätts för mycket
slitage. Blandningen ger en tät gräsplan.
Tee 64
Ger en slitstark och snabbetablerad gräsyta. Innehåller de
mest slitstarka, lågväxande och täta sorterna. Perfekt för
nysådd eller hjälpsådd på sensommar.
100 Ängsgröe
Har de absolut högsta slitageegenskaperna. Blandningen
är lågväxande och tål låga klipphöjder.

KONVENTIONELLA

20 kg

LÅNGSAMVERKANDE
Metulenurea 22-3-16

Granulerad

6-8

20 kg

Premium Sport 23-3-6

Granulerad

6-8

20 kg

Brilliant 23-3-6

Granulerad

6-8

10 kg

Impact 25-5-10 +2 Mg

1-2 mm

6-12

20 kg

Impact 16-5-26 +2 Mg

1-2 mm

6-12

20 kg

Impact 26-5-8

1-2 mm

10-12

20 kg

LÅNGTIDSVERKANDE

BLANDNING

ENG. RAJGRÄS

ÄNGSGRÖE

Euroboll

80 %

20 %

Euro 100

100 %

Eurosport
40 %

100 Ängsgröe

ÅTGÅNG KG/100 M²
2-2,5
2-2,5

80 %

Tee 64

RÖDSVINGEL KU*

60 %

20 %

2-2,5
2-3

100 %

PRIMO MAXX
Varaktighet

2-8 veckor

Aktiv ingrediens

Trinexapac-ethyl (121 g/l)

Applicering

0,8-1,8 l/ha

Vattenmängd

250-400 l/ha

Förpackning

5 liter

Primo Maxx är en tillväxtreglerare, det vill säga en produkt
som reglerar den vertikala tillväxten. Rent biokemiskt så
blockeras produktionen av gibberellinsyra i plantans blad.
När detta sker så omfördelas energin i plantan och både
rottillväxt och skottskjutning ökar. Detta ger ett friskare,
starkare och tätare gräs. En fotbollsplan som behandlas
regelbundet med Primo Maxx blir mer slitagetålig och
motståndskraftig för sjukdomsangrepp.

TILLVÄXT- & VÄXTSKYDDSMEDEL
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Primo Maxx

5l

Medallion TL

3l

Headway

3l

Banner Maxx

3l
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Bevattning

VI HAR ETT STORT URVAL AV BEVATTNINGSSYSTEM

TORO BEVATTNINGSSYSTEM

REGNMOBIL ROLLCART

KLOKOPPLING GEKA

VATTENSLANG TRICOFLEX

Toros professionella bevattningssystem för
idrottsplatser. Vi inriktar oss på bevattning av
gräs- och konstgräs via fasta spridare. Via Toro
bevattningssystem kan vi erbjuda er allt inom
bevattning:
- Spridare
- Nyinstallation och reparationer
- Reservdelar

Rör sig och bevattnar helt självständigt. Används
i huvudsak för bevattning av större grönområden,
fotbollsplaner, plantskolor och parker. När
vattentillförseln sätts på börjar Rollcart att långsamt röra
sig utefter den utdragna wiren. Då Rollcart nått wireänden
stannar den automatiskt och bevattningen stoppas.

Artikel 41391
41401

Kvalitetsvattenslang av PVC. Flexibel, tryckstabil, väderbeständig och okänslig mot kyla. Finns i 25 m eller 50 m längd.
Artikel 41371 19 mm, 25 m
41381 25 mm, 25 m
41372 19 mm, 50 m
41382 25 mm, 50 m

Toros bevattningsprodukter hjälper grässpecialister att
underhålla de mest utmanande idrottsplatsmiljöerna
med tillräcklig styrka, uthållighet och pålitlighet för att
klara proffsens hårdaste krav, gång efter gång. Vi utför
även kompletta entreprenader med nyinstallationer samt
reparationer. Kontakta oss för en förmånlig offert!
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Teknisk prestanda

Hastighet: 10-20 m/timme
Bevattningslängd : max. 120 m
Erforderligt vattentryck : min. 3,5 bar i enheten.
Material : aluminium, brons ABS plastw
Vattenförbrukning : 3 m³/timme
Mått : 77x47x40 cm
Bevattningsbredd: 28-36 m
Total vikt : 33,0 kg
Artikel 2070

¾ tum SL
1 tum SL

KLOKOPPLING GEKA, INVÄNDIG GÄNGA
Gängad koppling.
Artikel 41402
41404
41408

¾ tum BSP.IN
1 tum BSP.IN
1 ¼ tim BSP.IN

KLOKOPPLING GEKA, UTVÄNDIG GÄNGA

AVTAPPNINGSSLANG

Utvändig gänga.
Artikel 41407
41405

PVC, blå. Lämplig för dränkbara pumpar, länspumpning
inbäddat mellan de båda sammangjutna PVC-skikten.
Slangens smidighet gör att även långa längder kan rullas
ihop kompakt.
Artikel 41400 50 m

SLANGKLÄMMA

¾ tum BSP.UT
1 tum BSP.IN

Med skruv, 26-38 mm.
Artikel 41403
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FLAGGOR & STOLPAR

TRAFIK & FRITID MAGASIN FOTBOLL

FLAGGOR & STOLPAR

HÖRNSTOLPAR

Flaggor i röd standardkulör, enfärgade eller tvåfärgade i klubbens färger. Vi kan även leverera
hörnflaggor med valfri logo t.ex. klubbemblem, företagslogo m.m. Tillverkade i stickad
polyester, ca 30x50 cm.

Hörnstolparna av PVC-rör i olika utföranden. Ledade eller
böjbara för lång livslängd och låg skaderisk.
Artikel 5021
Ledad hörnstolpe i 32 mm PVC-rör
5021-A Markhylsa till 5021
5022
Böjbar hörnstolpe 22 mm
5022-A Markhylsa till 5022

5021-E

5021-BG

5021-BR

5021-BS

5021-BV

5021-GG

5021-GV

5021-GuV

5021-V

5021-RV

5021-SG

5021-SR

5021-V

5021-RV

5021-SG

5021-SR

5021-T

22 mm

32 mm

Plastclips för att
hålla flaggan, 32 mm
5021-C

LINJEDOMARFLAGGOR

5021-F

5021-RV

5021-SG

5021-SR

5021-GS

5021-G

5021-SV

Plastclips för att
hålla flaggan, 22 mm
5022-C

Rutiga linjedomarflaggor i gult/orange. 1 set innehåller
2 flaggor.
Artikel 5021-S

Fungerar endast för 5022
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RESULTAT- & URTAVLOR

5062

TRAFIK & FRITID MAGASIN FOTBOLL

2

5063

RESULTATTAVLA FÖR FOTBOLL

ELEKTRONISK AVBYTARTAVLA

Resultat och matchtid för pågående match. Enkelsidig för
montage mot vägg. Röda LED-siffror, sifferhöjd 300 mm.
Hölje av svart aluminium. Färg på prickar : röd. Färg på
fast text : gul.
Artikel 5062
1300x900x110 mm, vikt ca 35 kg
5063
1700x900x110 mm, vikt ca 40 kg

Digital avbytartavla för spelarbyten samt att visa
återstående matchtid. Dubbelsidig med röda och gröna
LED-siffror. Läs avstånd ca 100 m. Mått 360x555 mm.
Artikel 5068

1. ANALOGT FOTBOLLSUR, MINUTVISARE
Enkelsidigt analogt fotbollsur för utomhusbruk. Visar
matchtid i fotboll med minutvisare. Uret fungerar som
ett synkronur. Uret startar när spänningen slås till och
stannar när spänningen slås ifrån. Manuell nollställning.
Anslutningskabel och strömbrytare är tillbehör.
Artikel 5064
900x900 mm
5065
1380x1380 mm

2. VÄGGUR, UTOMHUSBRUK
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MATRISDISPLAY LED

INFORMATIONSTAVLA TMD 95

Matrisdisplay/resultattavla som är helt fristående eller
som kompletterar våra andra LED-siffror. För montage
utomhus mot vägg el. liknande. Meddelanden kan visas
i sekvens och rullas. Styrs via PC. Läsavstånd 80-100 m.
Informationstavla med rullande text, som kan användas
för olika ändamål, såsom matchtid, resultat, reklam, annan
textinformation m.m. Välj mellan 3 storlekar:
Artikel 5059
5 tecken
1200x400 mm
5060
8 tecken
1700x400 mm
5061
12 tecken
2500x400 mm

För utomhusbruk, absolut väderbeständig. Mycket robust.
Ram i aluminiumprofil med baksida av stål. Fönster i
akrylglas med gummilist så att tavlan är tät mot regn och
fukt. Tavlan öppnas uppåt och hålls öppen med hjälp av
en säkerhetsspärr. Utrustad med lås. Fästs i vägg med två
aluminiumskenor. Tavlan kan inte demonteras i låst läge,
vilket resulterar i hög säkerhet. Som tillval till tavlorna
finns belysning, stolpar och överskrift i glaset. Det finns
även tavlor för inomhusbruk och vanliga magnettavlor.
Tillval: whiteboard.
Artikel 41422

ARTIKEL

41920

41930

41933

41940

Djup mm

95

95

95

95

Breddxhöjd mm

700x525

1000x850

850x1000

1350x1025

Affischyta mm

600x465

940x790

790x940

1290x960

Inkl.magneter

10 st

20 st

20 st

20 st

1

Metall. Väggur för utomhusbruk. Syns på långt avstånd.
Ø 35 cm. Väderbeständig. Drivs med batteri.
Artikel 41420

3. VÄGGUR, RADIOKONTROLLERAT
Aluminium. Perfekt klocka för inomhusanläggningar. Syns
på långt avstånd. Ø 40 cm. Radiokontrollerat väggur som
alltid visar korrekt tid. Klockan ställer om sig automatiskt
vid sommar- och vintertid. Drivs med batteri.
Artikel 41440
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TRAFIK & FRITID MAGASIN FOTBOLL

YTGRÄSARMERING
SPELARTUNNLAR
Tillverkade av tålig anodiserad aluminium och lackerade
i vitt (beroende på modell). Låg vikt, vilket förenklar
hantering av en person. Profiler om 43x35 mm. PVC-täckt
canvastyg av polyester med hög fasthet. Flamsäkert och
vattenavvisande tyg. Uppbyggd i sektionslängder om
1,18 m. PVC-duken fästs sektionsvis, vilket innebär att
dukar kan bytas sektion för sektion vid skada.
Höjd : 2,30 m
Bredder : 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m
Färger : Gul, blå, mörkblå, vit, grå, orange, röd, vanilj, grön,
mörkgrön, créme, svart.
Artikel 5066

Avlastar det naturliga gräset. CoverLawn CL 2802 med en
stråhöjd på 28 mm kan läggas inne på planen eller utanför.
Rullbredd 25*2,0m.
Artikel 2056

MILJÖSPETT
Spett för att fästa ytgräsarmering. 130 mm.
Säljs per styck. Nedbrytningsbara efter 48
mån.
Artikel 2057

LÄKTARSTOL

LÄKTARSTOL, FÄLLBAR

Läktarstol i plast som erbjuder stabilitet, UV-beständighet
och kulörbeständighet. Bekväma plaststolar med
dubbelrygg och fyra fästpunkter. Monteringsskruvar
ingår. Läktarsitsar i plast som erbjuder stabilitet, UVbeständighet och kulörbeständighet.
Kulör: Gul, grön, röd, vit och blå
Mått:
Bredd: 44,5 cm
Djup:
44 cm
Höjd:
31,5 cm
Artikel 6041

Fällbara läktarstolar i plast som erbjuder stabilitet, UVbeständighet och kulörbeständighet. Monteringsskruvar
ingår.
Kulör:
Mått:

Gul, grön, röd, vit och blå
Bredd: 44 cm
Djup:
55 cm
Höjd:
60 cm
Artikel 6042

LÄKTARSITS
YTGRÄSAMERING INODLAD
Ytgräsamering inodlad kan belastas omgående. Bredd
0,72m.
Artikel 2058

Kulör:
Mått:

Grön, röd, vit och blå
Bredd: 43 cm
Djup:
37 cm
Höjd:
14 cm
Artikel 6043

BÅRVAGN
Praktisk vagn för enklare transport av sjukbår.
Tillverkad av elgalvaniserat stål.
Artikel 2037-A

BOWDRY
Bowdry samlar upp vatten ifrån alla ytor så att spel kan
påbörjas snabbare. Användbar på såväl fotbollsplanen som
golfgreenen. Dess bredd 75 cm samt stora behållare (60 l)
gör det möjligt att suga upp 60 l på ett par minuter.
Artikel 2057
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LÄKTARE, TRANSPORTABEL
Mindre mobil läktare i aluminiumkonstruktion. Kan
enkelt transporteras på släpvagn eller lastbil för att
användas till olika evenemang. Räcken bak och sidor.
Max 80 pers.
Artikel 5069

SITTLÄKTARE, ALU
Sittläktare, flexibel och enkel, med plats upp till 18 personer.
Tillverkad i aluminum. 3 m lång med 3 olika sitthöjder.
Artikel 06SAM260

SJUKBÅR
Hopfällbar armébår av aluminium/stål. Orange. Beklädnad
nylonklädd vinyl. Vikt 6 kg.
Artikel 2037
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KONSTGRÄSFUNDAMENT
Fundament för konstgräsplan.
- Vältskydd för fotbollsmål
- Stålfundament för hörnstolpar
- Fundament för fixering av fotbollsmål

DRESSNÄT, STÅL
Dressnät i stål. Komplett med draglina.
Mått 180x210 cm.
Artikel 2071

Artikel 5086 Vältskydd för mål

FIBERDUK
Täck planen med fiberduk tidigt på säsongen när snön
försvunnit så skyddar ni gräset mot nattfrost. Ni får även
en kraftigt pådrivande effekt för växtligheten.
Artikel 5050
Fiberduk 30gr/m²
5051
Fiberduk 23 gr/m²
5052
Ankare plast 250/frp
5053
Ankare metall 100/frp

Lösning för installation på konstgräsplaner där
fundamanten monteras under konstgräset för fixering av
hörnstolpar, målstolpar och vältskydd för målen.
Artikel 5086
Vältskydd för mål
5087
Stålfundament för hörnstolpar
5088
Förankring för målstolpe

Artikel 5087 stålfundament för hörnstolpar

FALLSPRIDARE, SCOTT
Den mest mångsidiga spridaren på marknaden, idealisk
för applicering av gräsfrö och granulerade gödselmedel.
Den rostfria behållaren klarar 50 kg och ger en effektiv
spridning på 91 cm bredd.
Artikel 6008

SKOBORSTE
Kraftig skorensare av vinklade
nylonborstar, monterad på
elgalvaniserade vinkeljärn.
Mått 75x43 cm
Vikt 10 kg
Artikel 2027

STOLPFÖRSLUTNING
Artikel 5088 förankring för målstolpe

Stolpförslutning monteras under stolpen.
Lämpar sig extra bra på konstgräs.
Artikel 5034
Stolpförslutning

SKOSKRAPA, ENKEL
Varmgalvat stålstativ med tre borstar.
Artikel 2026

ECOCIN 1+1
Ogräsmedel. Fantastisk formel där ättikans effekt
förstärks av en neutral naturlig ingrediens. Blanda 1 del
Ecocin med 1 del vatten. Ickedelektiv ogräsmedel. Baserat
på bl.a. proteiner som går ned och förstör plantan. 10 l
koncentrat. Registrerat i klass 3. Krävs ej tillstånd.
Artikel 5085
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TWIN-KOMBI
Golvdammborste och kvast på en
och samma gång. Kombinationen
av mjuk och hård borst ger ett
överlägset sopresultat. Kraftig
hållare i plast för enklare montering
av kvastskaft.
Artikel 5080-60
60 cm
5080-50
50 cm
5080-40
40 cm

MÄTUTRUSTNING FÖR
KONSTGRÄS
Med INFILL mäter ni mängden
fyllning av sand/gummi som finns i en
konstgräsmatta. Mätningen utförs för
att konstatera rätt mängd fyllning under
säsongen samt vid installation.
Artikel 5089

GUMMIGRANULAT
För konstgräsplaner-SBR. Fraktion 0,8-3 mm.
Emballage: Big bag säck=cirka 1070 kg
Kulör: Svart
Artikel 5082
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KONSTGRÄS
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Allt fler enas om konstgräsets fördelar i form av högre
utnyttjandegrad och lägre underhållskostnader. Att
utvecklingen tagit stora steg framåt har också bidragit
till att konstgräset alltmer accepteras som ett fullgott
alternativ till naturgräs när det gäller fotboll och
används i alla nivåer över hela världen. Materialen
och tillverkningsmetoderna har utvecklats i flera
generationer och blir alltmer naturtrogna. Läs vad vår
egen konstgräsexpert Niclas Svensson berättar om det
konstgräs vi tillhandahåller

Hur länge har de här produkterna funnits på
marknaden?
- FieldTurf grundades 1988. År 1997 gjorde
FieldTurf sin första stora installation för
ett professionellt team, engelska Premier
Leagueklubben Middlesbrough FC på deras
Academy. Idag finns över 8000 planer installerade
med FieldTurf och över 230 FIFA-certifierade
planer.

- Vi levererar konstgräs från FieldTurf, framförallt
för fotbollsplaner och landscaping men även till
andra ändamål. FieldTurf är världens största och
mest betrodda konstgräsvarumärke. De tillverkar
alla sina konstgräs själva med eget material och
med förstklassigt polymer och UV-skydd. De
levererar högsta kvalitet, överlägsen prestanda och
de säkraste konstgrässystemen för fotbollsspelare
på alla nivåer. FieldTurf producerar sitt konstgräs
för fotboll i Paris och sitt Landscapingkonstgräs i
Barcelona. De är mycket avancerade i återvinning
och återanvändning av konstgräs med egen
utrustning. Vi ger åtta års garanti på vårt konstgräs
från FieldTurf. Exempel på internationella
fotbollsklubbar som använder sig av FieldTurfs
konstgräs är FC Barcelona, Paris SG, Ajax,
Arsenal, Liverpool, Chelsea och Aston Villa.

Hur ser det ut på svenska fotbollsplaner?
- Det finns ett femtiotal planer i Sverige med
FieldTurfs konstgräs. I mars 2015 levererar vi till
Swedbank Arena Malmö FF, konstgräs utanför
linjerna runt planen.
Vad är fördelarna med konstgräs kontra
vanligt gräs?
- Fördelarna med konstgräs är att det krävs
betydligt mindre underhåll, spelsäsongen blir
längre och man har alltid samma förutsättningar.
Konstgräs passar utmärkt till vårt nordiska klimat
och till våra inomhushallar.

ÅRETS STORA NYHET ÄR HÄR!

Konstgräs
VI LEVERERAR KONSTGRÄS FRÅN FIELDTURF,
FRAMFÖRALLT FÖR FOTBOLLSPLANER OCH LANDSCAPING

Berätta hur det går till när man anlägger en
konstgräsplan.
- Först besiktigar man planen i ett gemensamt
möte med kunden för att hitta rätt produkter både
ekonomiskt och sportsligt. I vissa fall behöver man
lägga ut en speciell pad i botten.
Sedan börjar själva utläggningen av konstgräset.
Man limmar, skarvar och linjerar, fyller ut
konstgräset med sand och gummi. Sedan är den
spelklar!
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TENNIS

15

Tennis är en sport som vi länge varit experter på, såväl
grusbanor som hardcourtbanor med produkter som
Plexipave, Brattex, Båstadgruset och Pro Clay. Vårt
kompletta sortiment av tennismaterial omfattar bland
annat tennisnät, bänkar, domarstolar, linjer, bandelsnät,
bakgrundsdukar, vindskyddsnät, stolpar och borstar. I
kombination med det här vill vi bjuda på intressant och rolig
läsning och vad passar då inte bättre än en intervju med
tennisoraklet Björn Hellberg? Här berättar han bland annat
om sin karriär, sitt tennisintresse och kommenterar olika
underlag.

BORTA BRA MEN BÅSTAD BÄST
- BJÖRN HELLBERG
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Lars Sonesson, klubbchef,
Svedala Tennisklubb, Svedala
Kort om Svedala Tennisklubb:

- Vi byggde en ny utomhusanläggning under 2014 bestående av tre
tennisbanor av typen Pro Clay, en padelbana, minitennisbanor och
en bollvägg.
Vad är viktigt för er när ni beställer in material och produkter
till er anläggning?
- Det är viktigt för oss att det är bra produkter som uppfyller våra
krav på funktion och hållbarhet.
Vilka produkter har Trafik & Fritid levererat till er?
- Trafik & Fritid har byggt tre tennisbanor med
bevattningsanläggning omgärdade av stängsel, en padelbana och
minitennisbanorna. De har också levererat vindskydd och bänkar
med mera.
Vad fick er att välja Trafik & Fritid som leverantör?
- Vi vet att Trafik & Fritid har bra produkter och att de tar ansvar
för det de levererar.
Vad har ni på gång under 2015?
- Under 2015 bygger vi till nuvarande tennishall med två
tennisbanor, en padelbana, en gymnastikhall, uppvärmningsrum och
gym. Trafik & Fritid kommer att leverera både tennisunderlagen
och padelbanan och diverse tillbehör.
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BJÖRN HELLBERG ”BORTA BRA MEN BÅSTAD BÄST”
Hans passion för tennis tog fart i Båstad i slutet av 1950-talet. Sedan dess har tennisoraklet Björn Hellberg sett tusentals
matcher över hela världen på tennisens största och allra heligaste
arenor.

Under de senaste 30 åren har Björn Hellberg varit en av
Sveriges mest folkkära tv-personligheter. Många förknippar
den allmänbildade hallänningen med frågesportprogram
som På spåret och Sverigequizen, men i sportens värld är
han mest känd som oraklet från Laholm som vigt stora
delar av sitt liv åt tennisen.
– I 20 år snittade jag 150 resdagar om året för att följa olika
turneringar. Intresset har resulterat i 25 böcker och cirka
30 000 artiklar om bara tennis.qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.
Allt började i Båstad i slutet av 1950-talet. Den unge Björn
Hellberg hade tagit bussen från Laholm, två mil från
Båstad, för att se världsstjärnorna mäta sina krafter i den
nordskånska idyllen. Han rycktes med i stämningen och
blev inspirerad av stjärnornas glöd. Resan till Båstad blev
starten på ett omättligt intresse för tennis.
– Eftersom min egen talang som spelare inte hade möjlighet
att ta mig till de stora arenorna började jag skriva. Det var
inte många som skrev om tennis på den tiden, vilket ledde
till att jag tidigt fick chansen att skriva i publikationer som
All Sport och Idrottsbladet, berättar Björn Hellberg.ui

Assisterade Sven Jerring
Redan som 16-åring var han ett känt namn i tenniskretsar
och fick assistera radioprofilen Sven Jerring med statistik
och fakta vid sändningarna från Båstad. Det var främst de
australiensiska stjärnorna, med sin sportmanship och talang,
som fascinerade den unge skribenten.
– Spelare som Roy Emerson och Ken Rosewall var
föredömen och 21 år gammal reste jag till
Australien för att arbeta som frilansskribent och följa
världens bästa tennisspelare under 1,5 år.
När han kom hem till Laholm igen 1967 bestämde han sig
för att resa till London och följa Wimbledon som är den
äldsta och mest statusfyllda grandslamturneringen. Sedan
dess har han inte missat en enda speldag av turneringen,
vilket är en unik och en enastående bedrift. Sommaren 2016
firar han 50-årsjubileum.
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– Jag minns känslan av andakt när jag för första gången klev
in genom portarna till detta tennistempel, och jag känner en
liknande känsla än idag. För mig är Wimbledon en högtid
och jag har haft tur som har varit frisk varje år.i officia
deserunt mollit anim id est

Skriver sällan i dagspress um.

Precis som andra högtider har Wimbledon speciella rutiner.
Boende på samma hotell, en skön morgonpromenad på 25
minuter till arenan och så besök på stampuben Alexandra.
Förr i tiden var han även tvungen att efter matcherna ringa
tidningarna och tala in artiklar på telefon.
– Nuförtiden är det sällan jag skriver i dags- och
kvällstidningar, men när det var som mest fick jag ringa
in och rapportera texter till minst tio olika tidningar.
Idag arbetar jag på Radiosporten och skriver artiklar till
facktidningar när jag kommer hem, förklarar Björn Hellberg
som vid sidan av journalistkarriären är en uppskattad
författare inom deckargenren med omkring 30 utgivna
böcker.i
Totalt har han bevakat drygt 500 turneringar, och besökt
de största och mest påkostade tennisarenorna. Han rankar
Båstad Tennisstadion som den vackraste anläggningen i
världen tillsammans med Monte Carlo.
– Båstad, som ligger mig varmt om hjärtat, har en otroligt
vacker anläggning. Spelarna på ATP-touren har vid ett
flertal tillfällen röstat fram turneringen som den bästa inom
sin kategori.
Under sin karriär har han haft förmånen att på nära håll
bland annat följa de tre giganterna Björn Borg, Mats
Wilander, och Stefan Edberg. Mellan 1906 och 2011 var
Sverige en av världens främsta tennisnationer, men de
senaste fyra åren har landet saknat spelare som kan hävda
sig på ATP- och WTA-touren. Björn Hellberg är dock
hoppfull inför framtiden.
– Det vänder framöver. Klubbverksamheten är utbredd
över hela Sverige, vilket nästan är unikt, och det finns
många duktiga tränare som kan fostra talanger. Kunskapen
och traditionen gör att vi kommer tillbaka, anser Björn
Hellberg.
Text: Pierre Eklund

BJÖRN HELLBERG
Ålder: 70
Bor: I sitt barndomshem i Laholm.
Familj: Hustrun Inger och sju barn varav Björn har tre barn från ett
tidigare äktenskap och Inger två.
Yrke: Journalist, deckarförfattare och tv-profil.
Favoritklubbar fotboll: Laholm FK, Halmstads BK och Sunderland.
Idrottskarriär: Spelade 312 A-lagsmatcher för Laholms Tennisklubb.
Övrigt: Hade fyra raka vinster i På spåret innan han var domare i
programmet i flera år. Har spelat in två säsonger av Sverigequizen, där
hans försök att dreja har fått stor uppmärksamhet i sociala medier.
Arbetar på nästa deckarroman med titeln ”De hatiska”. Har sett
samtliga upplagor av If Stockholm Open som startade 1969. 2011
valdes han, som första journalist, in i Swedish Tennis Hall of Fame
i Båstad.
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TENNISNÄT

2

1. TENNISNÄT COURT TN 8

ARTIKEL

TILLBEHÖR

Standard tennisnät. 2,8 mm polyethylene.
Dubbelsöm runt om. Komplett med stålwire.
Artikel 40549 svart

40431

1. Markhylsa 80x80 mm st

40401

2. Markhylsa Ø 83 mm st

40450

3. Lock till markhylsa 80x80 mm st

2. TENNISNÄT COURT TN 90, SVART

40420

4. Lock till markhylsa Ø 83 mm st

Toppklassnät! Vårt absolut bästa nät och storsäljare. 3,8 mm polyethylene med de 6 översta raderna
i dubbelrader. Fyrdubbel söm vid övre kanten.
Under- och sidokanter stabiliserade med PVC.
Glasfiberstav i kanten. 3 års garanti på nätet. Nätet
är tävlingsgodkänt av ATP/WTA samt ITF.
Artikel 40610 svart

40405

5. Spindel styck

40404

6. Nyckel till spindel st

40402

7. Tennisnät - hållarstag st

40403

8. Set om 8 öglor, 8 hane till öglor och 2 nätkrokar

40416

9. Lock till stolpe utan vev, 80x80 mm st

40415

10. Lock till stolpe med vev, 80x80 mm st

40407

11. Lock till stolpe utan vev, Ø 83 mm st

40406

12. Lock till stolpe med vev, Ø 83 mm st

40653

13. Reperationslina, svart, 20 mm, 3 mm tråd

40654

14. Reperationslina, grön, 20 mm, 3 mm tråd

3. TENNISNÄT COURT TN 200

1

3

5 mm polyethylene med PVC-skydd. Väldigt stark
under- och sidokant. Detta nät är känt för sin
extremt långa livslängd. Komplett med stålwire.
Godkänt för tävlingsbruk av ATP/WTA samt ITF.
Artikel 5047-A

4. TENNISNÄT COURT TN 20
3,4 mm polyethylene och de 5 översta raderna
i dubbelrader. Fyrdubbel söm vid övre kanten.
Komplett med stålwire. 2 års garanti på nätet.
Nätet är tävlingsgodkänt av ATP/WTA samt ITF.
Artikel 40560 svart

4
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TENNISLINJER

TENNISLINJER MED PERFORERING, VITA

TENNISLINJER MED PERFORERING, VITA

Perfekt lämpade för att montera själv utan spik tack vare
den robusta profilkonstruktionen. Utmärkt markfäste och
ingen negativ effekt på bollstuds. Ett set består av 90
profiler á 4 cm bredd och 8 profiler á 5 cm bredd, alla
1,6 m långa. Komplett med fogbitar.
Artikel 40290 vita
40291 som ovan dock 5 cm bred, vita

Utbytesförpackning om 10 st á 1,6 m långa. Komplett med
fogbitar.
Artikel 40292 vita, 4 cm
Artikel 40293 vita, 5 cm

FOGBITAR
100 st
Artikel 40301

ISO-LINE FROSTSKYDD FÖR LINJER

LÖS LINJE GENIALA

Polyethulene, 150 mm bred, 8 mm tjock, i 3 rullar om 50 m.
Banden skall täckas med sten var m.
Artikel 40341

Artikel 601900
602700
603500
603100
604300
604900

Sats

LINJESPÄNNARE

MONTERINGSDON A

DUBBELANKARE

Linjespännare till ”Geniala” linjer.
Artikel 40371

Monteringsdon för förankringsrör.
Artikel 40376

I rostfritt stål.
Ankare, enkelt (till nr 40373)
Artikel 40372

LINJEPRESS
För nedpressning av tennislinjer.
Plastöverdragen metall. Vikt 5 kg.
Artikel 40380
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Servlinje 8,23 m
Baslinje 10,97 m
Mittlinje 12,80 m, 5 cm
Mittlinje 12,80 m, 4 cm
Långlinje 12,77 m, 5 cm
Långlinje 23,77 m, 4 cm

TENNISLINJER GENIALA
International - Alla längsgående linjer
4 cm bredd, tvärgående 5 cm bredd.
Artikel 40360 5 cm bredd
40362 4+5 cm bredd
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TENNISSTOLPAR

TRAFIK & FRITID MAGASIN TENNIS

TENNISNÄT, TRANSPORTABELT
Robust aluminiumkonstruktion. 80x80 mm som
är matteloxerad. Regeldesign på stolpar. Enkel att
transportera. Nät ingår ej.
Godkänt för tävlingsbruk av ATP/WTA.
Artikel 40490

TENNISSTOLPE ALU FYRKANTIG

TENNISSTOLPE ALU RUND

80x80 mm aluminium specialprofil med ny
spännmekanism och lock. Mycket stabil modell. Komplett
med markhylsor av eloxerad aluminium.
Pris per par.
Artikel 40430 Aluminium
40440 Gröna
40445 Vita
40446 Svarta

Ø 83 mm, med rundade kanter med ny spännmekanism och
lock. Komplett med markhylsor av eloxerad aluminium. Pris
per par.
Artikel 40400 Aluminium
Som ovan, dock pulverlackerad
40410 Gröna
40411 Vita
40447 Svarta

TENNISSTOLPE USA
80x80 mm galvaniserad stål, pulverlackerad i grönt.
Med spännmekanism i mässing, avtagbar vev.
Markhylsor ingår ej.
Artikel 40424
40433 Markhylsor USA, par 80x80 mm
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STOLPE Ø 83 MM

Artikel 40408 med vevanordning
40409 utan vevanordning

ADAPTERSTOLPE

TENNISSTOLPAR, HOPFÄLLBARA

Inställningsbar stolpe för runda och fyrkantiga
markhylsor. Används då markhylsan har satt sig och
stolparna lutar. Mycket stabila.
Pris per par.
Artikel 177000 Aluminium
177100 Grön
175103 Vev
175115 Lock
175110 Markhylsa

Fyrkantsmodell 80x80 mm med hopfällanordning och
utan markhylsor. Pris per par.
Artikel 40470 Aluminium
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MITTBAND I

MITTBAND II

Mittband med metallspännen och karbinhake.
Artikel 40691 Plexipave brodyr
40692 Vitt utan brodyr
40693 Pro Clay brodyr

Mittband med velcro förslutning och karbinhake.
Artikel 40711 Plexipave brodyr
40712 Vitt utan brodyr
40713 Pro Clay brodyr

MARKÖR

MÄTSTICKA I TRÄ

Markör för att fästa nätets mittband i.
Gjuts ned i marken.
Artikel 40390

Mätsticka för kontroll av tennisnätet så att
höjdmåttet är korrekt.
Artikel 40675

MITTBAND I

SINGELSTOLPAR - PAR

Mittband av bomullsväv med mässingsöglor. Komplett
med fäste och justeringsskruv.
Artikel 40700 Vit utan brodyr

I aluminium.
Artikel 40648
40649
40650
40655

MARKFÄSTE SPECIAL

MARKFÄSTE II

Stålvajer med 3 mm ögla för att fästa nätets mittband
i. Vajern slås ned i marken med medföljande spett som
därefter dras upp.
Artikel 40751

Markfäste, galvat som slås ned i banan.
Artikel 40750

Gröna
Vita
Aluminium
Svarta
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VINDSKYDD & BAKGRUNDSDUK

VINDSKYDD USP SPECIAL UTAN TRYCK

BAKGRUNDSDUK

Kvalitetsvindskydd beprövat på tusentals tennisbanor
jorden runt.
Material: Tung polyethylenväv, UV-stabil, vindgenomsläpp.
Hantverk: Förstärkt runtom
Artikel 41510 Mörkgrön, Storlek 2x12 m
41511 Ljusgrön, Storlek 2x12 m
41512 Mörkgrön, Storlek 2x18 m
41513 Ljusgrön, Storlek 2x18 m

Bolldämpande bakgrundsduk i flamsäker PVC.
Måttbeställs enligt era önskemål. Förstärkt i ovankant
och öljetter med 50 cm mellanrum. Pris per m².
Artikel 41539 Blå
41541 Grön

BAKGRUNDSDUK I TYG
Boll- samt ljuddämpande bakgrundsduk i tyg.
Måttbeställs enligt era önskemål. Sys med dold söm och
fästes med insydda ”golf hooks”. Pris per m².
Artikel 41535 Blå
41536 Grön
41537 Röd
41538 Grå
41540 Vit
41544 Svart
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ARTIKEL

TILLBEHÖR

41585

Mellanstolpe till bandelsnät (justerbar)

500

Karbinhake i galvaniserad metall

5165

Grön krok i plast

5166

Metallkrok elgalvaniserad metall

41640

Stålwire

41641

Plastad stålwire

BANDELSNÄT
Ett stabilt och hållbart bandelsnät för såväl utomhussom inomhusbruk. 2,3 mm polypropylentråd, 45 mm
maska, grönt, vitt och svart. Skräddarsys efter ert behov.
Pristillägg på nät under 20 m².
Artikel 579197
579198
579199
579200

20x2,5 m
20x3,0 m
40x2,5 m
40x3,0 m

Pristillägg på nät under 20 m².

Tillbehör
Artikel 41642 PVC-kant i botten
579196 Blylina i botten
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HANDVÄLT I SPECIAL
Lämplig för tennis- och idrottsplatser. Arbetsbredd 90 cm.
Vikt 60 kg, vattenfylld 180 kg. Renskrapare och odelad
valscylinder med rundade kanter och motvikter.
Artikel 40170 Handvält special
Artikel 40171 Som ovan dock utan motvikter

PROFFSKÄRRA GALVANISERAD

SLÄPNÄT TRÄ PVC, DUBBELT

SLÄPNÄT TRÄ PVC, ENKELT

Kärra i galvaniserad stål. Avtagbar lucka baktill och bra
tippvinkel. Lastkapacitet 200 kg.
Artikel 40191

Med trälist, draglina och dubbla plastade nät.
Arbetsbredd 200 cm.
Artikel 41020

Med trälist, draglina och plastat nät.
Arbetsbredd 200 cm.
Artikel 41021

SLÄPNÄT ALU PVC, DUBBELT

SLÄPNÄT ALU PVC, ENKELT

Med aluminiumskena, tvåsidigt vändbart, med två
plastade nät och draglina.
Arbetsbredd 200 cm.
Artikel 41010

Sladdnät med aluminiumskena med plastat nät.
Med draglina.
Arbetsbredd 200 cm.
Artikel 40980

HANDVÄLT II SPECIAL
Lämplig för tennis- och idrottsplatser. Arbetsbredd 90 cm.
Vikt 60 kg, vattenfylld 180 kg. Renskrapare och delad valscylinder med rundade kanter och motvikter.
Artikel 40180 Handvält II special
Artikel 40181 Som ovan dock utan motvikter

KOMBINATIONSVÄLT, ÅKBAR
Åkbar kombivält för tennisbanor och liknande anläggningar.
Många möjligheter till effektiv komprimering. Den unika
gummihjulseffekten eller vanlig konventionell slätvältning.
Midjestyrd för maximal åtkomlighet samt säkerhetssits för
bästa komfort. Kombinationsvälten kan även användas som
gräsklippare och traktor efter viss ombyggnad.
Längd: 2150 mm Bredd: 950 mm Höjd: 1150 mm Vikt: 250 kg.
Artikel 40190
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DOMARSTOL, ALUMINIUM INKL. RAM

BÄNK LONDON

Den här stolen uppfyller de högsta kraven. Breda
halksäkra steg, stadig placering, mellanplåt av aluminum.
Man sitter bekvämt på stolen av UV-resistent plast. Lätt
att transportera och förvara.
Artikel 408098 Vit
40809 Aluminium
408099 Grön

Vitlackerad träbänk , 3-sits, ca 170 cm bred. Vikt 25 kg.
Svensktillverkad kvalitetsbänk.
Artikel 39562
Vit
706022
Brunlaserad furu

BÄNK SOLLIDEN
Vitlackerad träbänk, 3-sits, ca 160 cm bred. Vikt 14 kg.
Svensktillverkad kvalitetsbänk.
Artikel 39563 Vit
716022 Brunlaserad furu

Ramar med domarkulor ingår
Artikeln 5178-B

BÄNK WASA
Vitlackerad träbänk, 3-sits, ca 160 cm bred. Vikt 25 kg.
Svensktillverkad kvalitetsbänk.
Artikel 39564

BÄNK HELGOLAND
Plastbänk, 150 cm bred. Vikt ca 19 kg. hög sittkomfort.
Robust.
Artikel 41203 Vit
41207 Grön

SITS

SITS

Runda hål.
Artikel 40771

Röd

Avlånga hål.
Artikel 408148 Grön
408150 Röd
408149 Vit

DOMARKULOR
Två kompletta ramar med kulor.
Artikel 5178-B
Styckvis
5178-A Röda
5178-C Vita
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PAPPERSKORG TENNISBOLL

PAPPERSKORG 50 L

Tillverkad i UV-resistent och väderbeständig plast.
Gångjärn och monteringsdetaljer av rostfritt material.
Artikel 41223 Grön
41224 Gul

Tillverkad i UV-resistent plast. Komplett med
monteringstillbehör.
Artikel 41233 Grön
41234 Orange
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PROFLEX TENNISVÄGG
Moduluppbyggd av paneler om 1x2,4 m. UV-resistenta
och väderbeständiga. Tillverkade av tjock specialarmerad
komposit med mycket hög styvhet och stumhet, vilket ger
”matchlika” och tysta bollreturer.
Låg vikt: 60 kg/panel. Väggen är mjukt skålformad i
höjd och sidled och tillbakalutad i 85° vinkel. Stativ av
varmgalvaniserat stål som enkelt och snabbt monteras mot
befintlig vägg eller staketstolpar. 1 m högt uppfångarnät
ingår.
Artikel 42049 Pris/panel (1x2,4 m) inkl. nät och stativ.

UPPBLÅSBAR TENNISVÄGG

Luftfylld vägg för tennisträning. Levereras i väska med
elpump. Går att spela på båda sidor av väggen. Linje i
samma höjd som tennisnät. Ställning för att ställa väggen
fristående finns som tillval.
Bredd: 3 m, 4 m, 5 m och 6 m. Höjd: 2,25 m
Artikel 42020 3 m
42021 4 m
42022 5 m
42023 6 m

TENNIS TUTOR

TENNIS TUTOR PLAYER

Proffsbollmaskin i kompakt format. Tennis Tutor Plus har
en elektronisk kontrollpanel som ger dig enkel justering
av bollhastighet, bollriktning, matningshastighet, topspin/
backspin, oscillator (sida- till sidakontroll) och random.
Artikel 200901
200902
Med fjärrkontroll

Samma maskin som Tennis Tutor plus med tillägg av
spelsimulator.
Artikel 200903
Med fjärrkontroll
200903B
Med multifjärrkontroll

VÄGG FÖR TENNISTRÄNING

Multifjärrkontroll
Artikel 200903B
200904B
200906B

Tränaren som alltid står till ditt förfogande. Transportabel
nätvägg av lackerade stålrör, inklusive krokar, fjädrar
och nät. Steglöst justerbar så att träning av olika slag är
möjlig. Storlek 2850x2230 mm.
Artikel 42040
42031 Utbytesnät 270x2130 mm
42039 Utbytesfjädrar 36 st

MINITENNISNÄT COMPACT 610
Ett mycket praktiskt system med breda stolphållare för
stabilitet och ett självsträckande nät. Systemet är lätt
att montera och förvaras i en medföljande praktisk bag.
Nätet håller reglementsenlig storlek 6,10x0,85 m och väger
komplett endast 6,5 kg.
Artikel 40488
40489 Endast nät till Compact 610
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SHOTMAKER STANDARD

TENNIS TOWER

Fulländad bollmaskin. Används av tennisproffs i ATP.
Shotmaker har alla de funktioner du kan förvänta dig av en
bollmaskin i toppklass! Bollkapacitet 300 bollar.
Artikel 200905 Med fjärrkontroll

Med topspin/backspin, oscillator (sida- till sidakontroll),
random, spelsimulator, fjärrkontroll.
Artikel 200904
Med fjärrkontroll
200904B
Med multifjärrkontroll

SHOTMAKER DELUXE
Som Shotmaker Standard med tillägg av bl.a.
avancerad kontrollpanel med spelsimulator. Du kan
också programmera Deluxe att följa ett skräddarsytt
spelmönster du själv bestämmer, som sedan kan sparas
i programminnet (kan spara upp till 9 st). Deluxemodellen
har en multifunktionsfjärrkontroll.
Artikel 200906
Med fjärrkontroll
200906B
Med multifjärrkontroll

61

TENNISTILLBEHÖR

TRAFIK & FRITID MAGASIN TENNIS

MINITENNISNÄT, 3 M OCH 6 M

Lätt att montera och packas i en bärväska som är enkel
att ta med sig. Passar bra för spel både på och utanför
banan. Finns i 2 storlekar.
Artikel 470289 6 m brett
470290 3 m brett

62

STREET TENNISNÄT

BOLLKORG

Ett 3,6 m tennisnät packat i en bärväska. Lätt att sätta
ihop och med sin höj- och sänkbara funktion kan det även
användas för badmintonspel.
Artikel 474291

Enkel att använda och extra stadig i stående läge.
Skjutbara öppningar ovanpå kan enkelt låsas i läge så att
bollarna inte trillar ut under transport. Bollar ingår ej.
Artikel 474181

TRETORN PLUS

TRETORN SERIE+

ACADEMY GREEN, STAGE 1

ACADEMY ORANGE, STAGE 2

ACADEMY RED, STAGE 3

Toppresterande trycklösa bollar
med High-Tec vävd filt och en
mycket mottaglig gummikärna
för optimal spelbarhet och utan
energiförlust över tiden. Passar
bra för alla typer av underlag.
Artikel 474194 36 rör/kartong

Topprestandaboll med TRI-TECteknologi. Bollen har en tunn
inre kärna och en högklassig
vävd filt från Miliken för att
ge en överlägsen känsla och
konsekvent resultat.
Artikel 474266 36 rör/kartong

Mellankompressionsboll som
passar barn 9-10 år och vuxna
nybörjare. ITF-godkänd steg 1.
Mjukare och 20 % lättare än
standardbollar.
-25 % mindre studs.
-25 % lägre hastighet.
Artikel 474203 gul med grön text

Lågkompressionsboll för barn
7-8 år. ITF-godkänd steg 2.
Mjukare och 40 % lättare än
standardbollar.
-50 % mindre studs.
-50 % lägre hastighet.
Artikel 474206 Gul/orange

Överdimensionerad
lågkompressionsboll med
standardfilt som är optimal för
utomhusspel. Passar för barn
4-7 år. ITF-godkänd steg 3.
15 % större och 40 % lättare än
standardboll.
-75 % mindre studs.
-75 % lägre hastighet.
Artikel 474248 Gul/röd

BOLLVAGN
Plats för upp till 325 bollar inkl.
avdelare vid användning av flera
typer av bollar. Gummihjul i hög
kvalitet för enkel förflyttning.
Bollar ingår ej.
Artikel 474247
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SLÄPBORSTE ALLVÄDERS

LINJEBORSTE NUOVO

LINJEBORSTE TOP

Nyutvecklad släpborste med en bredd på 200 cm.
Släpborsten består av 4 utbytbara borstar gjorda i
plast och Arenga. Plastborsten lösgör tennisgruset och
Arengaborsten finfördelar gruset jämnt över banan.
Borsten har rundande hörn så att den ej fastnar i nätet.
Komplett med dragbygel. Aluminiumram.
Artikel 40935
40936 Lös reservborste, plast/Arenga 50 cm

200 cm bred, 4 utbytbara borstar monterade i
aluminiumramar. Komplett med dragbygel.
Artikel 40860 Plast (hård)
40870 Arenga (medium)

Ledad plastborste. Smidig att använda.
Artikel 41125 Träskaft
41124 Aluminiumskaft
Lös borste, Nuovo
41126
Löst skaft, Nuovo
41127 Träskaft
411261 Aluminiumskaft

Ledad borste med plastöverdraget. Aluminumskaft.
Artikel 41134 Arenga (mjuk)
41137 Plast (hård)
Lös borste Top
41135 Arenga (mjuk)
41138 Plast (hård)

STÅLBORSTE UNIVERSAL

SLÄPBORSTE IDEAL

MATCHLINER

DRAGBYGEL, ALUMINIUM

Mycket bra borstegenskaper genom sina långa och
smala borst. Bred löstagbar dragbygel av aluminium.
Arbetsbredd 200 cm.
Artikel 40942 Piasava
40943 Konstfiber

Linjeborste för snabb och effektiv rengöring av
tennisbanelinjer. Borsten snurrar moturs gentemot hjulen.
Slitstark. Skaft Ø 24 mm.
Artikel 41082

Passar på samtliga släpborstar och släpnät.
Artikel 40861

SLÄPBORSTE ALLVÄDERS

200 cm bred, 4 utbytbara borstar med aluminiumram.
Borst av stål. Komplett med bygel.
Artikel 40920
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Reservborstar
40890
40900

(4st/paket)
Plast (hård)
Arenga (medium)
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TENNISUNDERLAG

UNDERHÅLL
GUMMIKRATTA

RUGGNINGSSKENA

För avlägsnandet av löv och skräp (utan skaft).
Artikel 40090 50 cm bred
40089 70 cm bred

Av aluminum för effektiv ruggning och utjämning av
tennisbanan, 80 cm bred (utan skaft).
Artikel 40070

Rekommenderat skaft:
40094 Ø 28 mm

Rekommenderat skaft:
40094 Ø 28 mm

GUMMISKRAPA DRY COURT II

UPPSUGNINGSSET

Av aluminum, 150 cm bred, utbytbar gummilist, 2 hållbara
hjul. Inklusive 1 extra gummilist.
Artikel 41183 Gummiskrapa
41184 Utbytbar gummilist

För uppsugning av små pölar på tennisbanan. Hink med
förzinkat galler, uppsugningssvamp med platta och skaft
i aluminium.
Artikel 41182

Tennisbanor

BJÖRN HELLBERG OM OLIKA UNDERLAG
– Det är spännande att det finns så många olika underlag
som gräs, grus, cement och gummiasfalt, och de riktigt
stora mästarna har gemensamt att de behärskar alla
underlag.

Gräs
PREPARERINGSBLAD
Av aluminium för utjämning av tennisbanan (utan skaft).
Artikel 40080 80 cm bred
40081 150 cm bred
Rekommenderat skaft:
40094 Ø 28 mm

VATTENUPPSUGARE
Praktisk vattenuppsugare för tennisbanor. 120 cm
bred med utbytbara sugkroppar. Vattenuppsugaren
skjuts eller drages över vattensamlingarna.
Vattenuppsugningsförmåga : 12 l
Arbetsbredd: 120 cm
Artikel 545

Fördelar: Kan bli snabba och fascinerande slagväxlingar.
Nackdelar: Ibland spelar serven en för stor roll. Jag har
sett matcher i Wimbledon där ingen av spelarna har haft
en enda breakboll efter tre timmars spel.

Grus

Fördelar: Åskådarna kan få se långa och spännande
dueller.
Nackdelar: Kan bli lite väl segt och utdraget emellanåt.

Hard court
TRÄSKAFT
Längd 1,5 m.
Artikel 40091
40094
40092
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TENNISBANESVAMP
Ø 24 mmr
Ø 28 mm
Ø 30 mm

För torkning av mindre vattensamlingar på banan.
Cellulosafiber för maximal uppsugningsförmåga.
Mått 50x400x400 mm.
Artikel 41155

Fördelar: ”Rättvist” underlag som gynnar både offensiva
och defensiva specialister.
Nackdelar: Skaderisken är större än andra underlag, och
kan ge problem med benhinnor.
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PRO CLAY
Installeras på grusbädd. Konceptet bygger på ett lager
grovkornigt tegelkross som blandas med bindemedel
och läggs ut med maskinläggare på en dränerad yta
(ingen asfaltering behövs). Linjerna fräses därefter ner
i nivå med underlaget och sitter sedan fast permanent,
utan justeringsbehov. Till sist lägger man ett lager med
finkornigt Båstadgrus som ger en perfekt bana utan
felstuds. Totalt finns nu 22 banor i Sverige.

PLAYRITE MATCHCLAY - CONFORT CLAY
Installeras på asfalt. Precis som Conipur Pro Clay är detta
ett gruskoncept som minskar underhållsbehovet kontra
en traditionell grusbana. Detta koncept från PlayRite
skiljer sig från Pro Clay genom att det byggs upp med
en nålstansad matta som läggs på asfalt. Ovanpå detta
lägger man finkornigt grus, exempelvis Båstadgrus.
Detta ger ett hållbart tennisunderlag, med en konsekvent
bollstuds och bollbana.

LÖPARBANEMASSA BRATTEX BIG BAG
Löparbanemassa avsedd för löparbanor.
Märke: Brattex. Big Bag säck (1000 kg).
Artikel 3011-100

LÖPARBANEMASSA BRATTEX LÖST 0-6
Löparbanemassa avsedd för löparbanor.
Märke: Brattex. 0-6 löst. Pris per ton.
Artikel 3011

SPEEDWAYMASSA LÖS
Speedwaymassa avsedd för speedwaybanor.
Märke: Brattex. Löst. Pris per ton.
Artikel 3013

CANADA TENN TENNISGRUS
Det gröna tennisgruset. Naturligt stenmaterial med tillsats
av bindemedel.
Artikel 3009
Glidmassa per säck
Artikel 3009-50
50 kg säck
Artikel 3009-50P
1 pall = 30 säckx50 kg = 1,5 ton

BRATTEX & LAWNIT TENNISGRUS
Det klassiska svensktillverkade rödkrosset som är
framställt av ofullständigt bränt skiffer, innehållande lite
skifferolja. Banan får en mörkröd färg. Kornstorleken
är 0-2,5 mm, levereras i säckar, storsäckar (1 ton) eller
lösvikt. Brattex eller Lawnit är den vanligaste typen av
grusbanor i Sverige.

BRATTEX

Artikel 3010 Lösvikt per ton
Artikel 3010-40P 32x30 kg=1 pall
Artikel 3010-100 Big bag säck=1 ton
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LAWNIT

100 32x30 kg=1 pall
200 Lösvikt per ton
300 Big bag säck=1 ton
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BÅSTADGRUSET

ACRYLOTEX

Tysk tegelkross. Tennisgruset är fraktionerat tegelkross
vilket medför en ljusare röd färg än det traditionella
gruset. Samma typ av grus som används i Båstad.
Artikel 3012
Lösvikt per ton
Artikel 3012-40P
25x40 kg = 1 pall
Artikel 3012-100
Big bag säck = 1 ton

Hållbar och dekorativ ytbehandling som är framtagen
för att användas på asfalts- och betongytor. Den
akrylbaserade färgen ger en mycket slitstark och
halkfri yta och dess färgpigment är motståndskraftiga
mot solens blekande UV-strålar. Acrylotex finns i 9
standardfärger och ett stort urval specialfärger om så
önskas.

PLAY PAINT

PLEXIPAVE

Tennisbanefärg för målning av tennisbanor.
Friktionsbeläggning utomhus och inomhus. Färgen ger
en sträv, matt och hållbar yta. Färgen fungerar på både
betong och asfalt. Levereras i 10 l burk.
Artikel 3101
Grå
Artikel 3102
Tegelröd
Artikel 3103
Oxidröd
Artikel 3104
Grön
Artikel 3105
Mörkgrön
Artikel 3100-12 Vit
Artikel 3100-5 Vit (5 l)

Spelunderlaget som passar alla - inne som ute. Plexipave
är världens ledande hardcourtunderlag och används
med stor belåtenhet över hela världen. Känt för sina
unika spelegenskaper, uppbyggnaden samt den otroliga
livslängden. Genom att välja världens mest köpta
hardcourtunderlag, Plexipave, får man garanterat ett
lättskött spelunderlag som håller sig fräscht år efter år
med minimalt underhåll och som dessutom är skonsamt
för ben och leder både för proffs och amatörer.

ADVANTAGE REDCOURT SPELUNDERLAG

REFERENSER PLEXIPAVE

Underlaget med allväderbanans fördelar och grusbanans
fina spelegenskaper och utseende. Advantage
RedCourt är ett underlag som kombinerar grusets fina
spelegenskaper och utseende med fördelarna hos en
allvädersbana. Advantage RedCourt är oerhört bekvämt
att spela på. Stabiliseringsmattan ger en mycket stabil
och jämn yta. Det elastiska toppskiktet gynnar snabba
starter och stopp och ger bra glid. Det är dessutom
väderbeständigt vilket gör det möjligt att spela på banan
året runt.

Australian Open
SALK
GLTK
Söndrums TK
Danderyds TK
Drivan, Båstad
Järfälla TS
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PADEL

VÄXJÖ PADELCENTER TAR SPORTEN
TILL NYA HÖJDER
I Argentina har padel fyra miljoner utövare. I Spanien är
det den näst största sporten. De senaste fem åren har
denna mix mellan tennis och squash tagit Sydsverige
med storm. Växjö Padelcenter är det senaste tillskottet.

Med sex banor och ett toppmodernt gym är det
Sveriges största inomhushall för padel. En titel
som lär övertrumfas snart då nya hallar byggs i en
rasande takt. Vlado Grossmann från Helsingborg
har investerat 22 miljoner i anläggningen. Han ser
padel som vår nästa folksport och drömmer om att
bygga en hall i varje stad.
– Jag var med på sjuttiotalet när innebandyn kom
till Sverige och tror det blir likadant med padel,
bara vi får upp fler banor. Det är inne att röra på
sig och jag tror svenskarna är sugna på något nytt.
I Helsingborg stod hallen halvtom första halvåret –
nu går det knappt att få fatt på tider!
Han tillhör själv den växande skara som testat
padel och blivit biten. Sedan det första svenska
mästerskapet anordnades 2010 har sporten fått
tusentals nya utövare här hemma, och förbundet
har skickat både dam- och herrlandslag till VM.
Närmast hoppas Vlado Grossmann på Växjöborna.
Med tanke på att 700 nyfikna kom till invigningen
är han full av tillförsikt.
– Nu ska vi komma igång med verksamheten. I
Helsingborg bokar skolorna in sig och padel är
populärt som friskvård för anställda. Vi har ett
seriesystem där företag möter varandra. Padel är
roligt och lätt att lära sig. Det är en sport för alla,
från nio till nittionio!
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PADEL
Sporten uppfanns i Mexiko i slutet av 1960-talet
och blev snabbt stor i den spansktalande världen.
Namnet padel, som är spanska för paddel, har
sporten fått efter den paddelformade racketen.
Banan mäter 10 gånger 20 m och är omgiven av
väggar som man får valla bollen mot. Man kan
använda vanliga tennisbollar.
Poängräkningssystemet kommer också från
tennisen, men man spelar alltid dubbel.
Sveriges första permanenta padelbana byggdes i
Båstad 2008. Idag finns det 60 banor i landet, de
flesta i södra och västra Sverige.

VÄXJÖ PADELCENTER
Sveriges största inomhushall för padel ligger på
Norremark i Växjö. Den är byggd och finansierad
av Grossmanns AB och har kostat 22 miljoner
kronor. Första spadtaget togs i september 2014 och
invigningen hölls i januari 2015.
Banorna kommer från Trafik & Fritid. De är av
märket Padeltotal (4 st modell Classic och 2 st
modell Vision) och består av en stålram, glasoch nätsektioner samt ett underlag av sandfyllt
konstgräs. Verksamheten i hallen bedrivs av
företaget CC padel.

Text: Maria Widholm

”Om tio år har padel blivit en folksport”
- Husein Mehmedovic

LANDSLAGSPROFIL SOM
SPELAR UPPÅT VÄGGARNA
Husein ”Husse” Mehmedovic dryper av svett. Han låter
motståndarlagets boll studsa mot glasväggen bakom sig innan
han returnerar den. Det är fyra år sedan han höll i ett padelrack
för första gången. Nu ingår han i landslaget, som tog en elfteplats i
VM 2014. Likt flera andra svenska padelspelare på hög nivå just nu har
Husse tennisbakgrund.
– Padel är ju en sorts minitennis där man använder väggarna. Men bollarna
är mjukare, det är inte så mycket skador och det är mycket lättare att lära sig.
Man kan ha roligt på alla nivåer och ordna mixturneringar med både killar och
tjejer, säger han. Att padel är lättare än tennis beror både på att banan är mindre och
att väggarna ger en andra chans till träff. Men det är inget svaghetstecken att ta glaset till
hjälp, tvärtom.
– Det är ett vanligt nybörjarfel att försöka ta bollen direkt. Ju bättre man blir, desto mer lär man
sig att utnyttja väggarna strategiskt, det sänker farten i spelet. Målet är ju att ta nätet.
Var tror du att vi befinner oss om tio år?
– Då har padel blivit en folksport som spelas i större delen av landet. Samtidigt tror jag att Sverige har
placerat sig bra i internationella tävlingar. Padel är en sport vi har goda chanser att komma starkt i. Det
visade inte minst damerna, som lyckades ta en åttondeplacering första gången vi ställde upp med ett damlag
i VM.
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PADELTOTAL
Lawnit Sport, Svedborg Tennis & Sportgolv och Trafik & Fritid har gjort sitt val.
Sveriges äldsta och största tennisbaneföretag satsar gemensamt på Padel under
varumärket Padeltotal. Tillsammans har företagen över 90 års erfarenhet av att
leverera tillbehör och anlägga tennisbanor med följande varumärken: Lawnit,
Brattex, Båstadgruset och Plexipave. Ni som kund får härmed en lokal leverantör
av en padelbana som garanterat kommer att vara kvar under många år. Ni kan
tryggt lita på att vi utför all service i framtiden. Vi lagerhåller glas och reservdelar
ifall olyckan skulle vara framme. Ni som Padelkund kommer genom detta
samarbete även få tillgång till mångårig kunskap inom markarbeten och övrigt
anläggningsarbete.

Padeltotalbanan är utvecklad för nordiska förhållanden,
vilket innebär:
• Att banan är galvaniserad före lackering.
• Sektionsuppbyggd. Inga stolpar, utan ramverk som
håller glas och nät. Inga snedträffar och stabilare bana.
• Domarkulor integrerade i banan.
• Kraftig stålprofil 100x50 mm och 12 mm glas.

Intresset för den nya trendsporten Padel växer lavinartat. Sporten är rejält stor
i Sydeuropa och Latinamerika med över 30 miljoner spelare och sprids just nu i
snabb takt över världen.
Padel liknar en blandning av tennis och squash. Det spelas i par på en bana som är
10x20 m. Runt planen finns höga väggar som bollen kan studsas mot.
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PADEL

CLASSIC PADELBANA
Konstruktion

Konstruktionen består av moduluppbyggda segment.
Lackerat i grön, blå, röd, pulverlack.
- 14 moduler 4000x2000 mm tillverkade i 100x50x2 mm
profil som är elgalvaniserad och därefter pulverlackerad.
Toppmodul 2000x1000 mm täckt av nät 50x50x4 mm.
Bottenmodul 2995x1995 mm täckt av 12 mm glas.

Glas

- 4 moduler 3000x2000 mm tillverkade i 100x50x2 mm
profil som är galvaniserad och därefter pulverlackerad
och täckt av nät 50x50x4 mm.

Konstgräs

- 8 moduler 3000x2000 mm tillverkade i 100x50x2 mm
profil som är galvaniserad och därefter pulverlackerad
och täckt av nät 50x50x4 mm.
- 4 moduler 3000x2000 mm tillverkade i 100x50x2 mm
profil som är galvaniserad och därefter pulverlackerad
och täckt av nät 50x50x4 mm med öppning för
gångjärnshängda dörrar inklusive låscylindrar.
- Varje modul står på en 200x200x10 mm stålplatta som
är galvaniserad och med pulverlackerad plåt över hörnen
med logga.

- 14 sektioner 2995x1995 mm härdglas.
- 4 sektioner 1995x1995 mm härdglas.
- Tjocklek 12 mm.

- 200 m² konstgräs i ett antal olika kulörer.
- 12 mm högt tillverkat i Polypropylen monofiber.
- Sandfyllt med 3 000 kg sand samt vita linjer för Padel.
- 63 000 stygn per m²

Belysning

- Metallhalogen
- LED-lampor

Tillval

- Gräs med 65 000 stygn per m² och 8 800 Dtex
- Valfritt antal dörrar.
- Kulram för poängräkning.
- Specialkulörer på stålkonstruktion och gräs.

- 4 st 6000 mm belysningsstolpar i 100x50x2 mm profil
som är galvaniserade och pulverlackerade.

VISION PADELBANA
Vision. Namnet säger allt. Banan med total insyn på
kortsidorna. Vi har skapat Vision för er som inte vill missa
en boll på grund av en stålprofil som blockerar insynen.
Vision Padelbana är den perfekta tävlingsbanan.
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CREAPAVE

TRAFIK & FRITID MAGASIN CREAPAVE

VAD ÄR CREAPAVE?
CreaPave är en patenterad och egenutvecklad teknik som
producerar naturtrogna designmönster på asfaltsytor.
CreaPave kombinerar flexibiliteten och styrkan i befinlig
asfalt med en visuellt optimerad ytbeläggning. Detta
resulterar i en designad och varaktig asfaltsyta med lågt
underhållskrav. Med vår unika uppvärmningsutrustning
och våra speciella beläggningar skapar vi tillsammans en
överlägsen ytskiktslösning.

Anläggning av CreaPave går fortare, är lättare och mindre
resurskrävande än andra dekorativa gatubeläggningar.
CreaPave anläggs i södra Sverige av Trafik & Fritid och i
norra Sverige av InfraMark Nordic AB.

CreaPave ger en obegränsad kreativ frihet i
landskapsprojekt och tillåter arkitekter och konstruktörer
att åstadkomma mer av mindre. Kostnadsfördelarna
jämfört med stenbeläggning eller betong är oftast
betydande.

- TILLTALANDE DESIGN

HUR INSTALLERAS CREAPAVE?
CreaPave kan installeras på befintlig asfalt som är i
gott skick, vilket medför betydligt minskade kostnader
jämfört med kostnader för bortforsling. Asfalt ger utmärkt
stabilitet och varaktighet jämfört med traditionella ytor
som t.ex. stenbelagda ytor.
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- VARAKTIGHET

CREAPAVE INSTALLATION

Strukturen på den färdiganlagda asfaltytan är fri från
skarvar och ojämnheter. Detta motverkar påväxt och
eventuella skador från borstar och snöplogar. CreaPave
varar längre.

1a. CreaPave appliceras på ny het asfalt.
1b. På äldre befintliga asfaltytor värms asfalten först upp
med Heat SR60, asfaltvärmare.
2. CreaPave mönstermallar pressas sedan ner i den varma
asfalten med en plattvibrator.
3. Därefter tas mönstermallen bort och asfalten
stelnar med det nya mönstret. Högeffektiva CreaBondbeläggningar appliceras med hjälp av CreaPave Rapid
Sprayer, sprayverktyg.

- MINSKADE UNDERHÅLLSKOSTNADER
FÖRDELAR MED CREAPAVE
Ett brett sortiment av mönster och färger som kan
kombineras på varierat sätt för att skapa snygga och unika
designmönster.

- LÅG KOSTNAD
Effektiva anläggningsmetoder sparar arbets- och
materialkostnader.

CreaPave ytskikt har såväl lägre underhållskrav
som lägre underhållskostnader än andra jämförbara
dekorativa ytor.

- PERFEKTA REPARATIONER
Återvärmnings- och beläggningsteknologi gör att
reparationer blir lätta att uföra och resultatet blir så gott
som nytt.

- FÖRLÄNGD LIVSLÄNGD
CreaPave beläggningssystem befäster och förebygger
oxidation och förlänger asfaltens varaktighet. CreaPave
klarar även oljespill.
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CREAPAVE

TRAFIK & FRITID MAGASIN CREAPAVE

Terracotta

Brickstone

Bedrock

Slate

Sierra

Granite

Charcoral

Yellow

Forest Green

Safety Blue

White

Signal Red

Truffle

Driftwood

Fawn

Camel

Desert Cream

Maroco Sand

Irish Beige

Concret

Mud

Cappuccino

Red Rock

Nutmeg

Safran

Buttercotsch

Almond

Curry

Navy Blue

Ocean Blue

Pewter

Avocado

Gunmetal

Creole Red

Sea Glass

Olive

Obs! Färgerna kan i verkligheten skilja sig något från denna illustration
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PREMARK & DECOMARK

PREMARK - PREFABRICERAD TERMOPLAST

DECOMARK - DEKORATIV TERMOPLAST

PREMARK är prefabricerade professionella
vägmarkeringar av termoplast. Värm själv med gasol och
fäst markeringarna och symbolerna. OBS! Markeringarna
är oftast vita, fast avbildas som svarta på hemsidan.

DecoMark är dekorativa, kreativa och färgstarka designmönster i termoplast som smälts fast i asfalt, betong,
markplattor m.m. Värm själv med gasol och fäst markeringarna och symbolerna.

PREMARK finns i olika symboler, skyltar mm:
Linjer
Pilar
Bokstäver
Siffror
Symboler/skyltar

DecoMark kan appliceras på asfaltytor som:
Lekplatser
Skolgårdar
Parkeringsområden
Entréer

Välj mellan väjningslinjer, pilar, cykelsymboler,
handikappsymboler, trafikskyltar och mycket mer.
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TRAFIK & FRITID MAGASIN CREAPAVE, PREMARK, DECOMARK

Välj mellan hopphagar, kartor, schack, geometrier och
mycket mer. Roligt, pedagogiskt och utvecklande till en
rimlig kostnad. Ger asfaltytor liv och låter barnen leka sig
till ett lärande samtidigt som motoriken tränas. DecoMark
är halksäker och giftfri. Färgstabil och extremt slittålig.
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VÄGMARKERING

VÄGMARKERING
Vägmarkering är den nisch där vi har tätast kontakt med
kunderna. Vårt geografiska område innefattar Skåne
samt södra Halland, Blekinge och Småland. Vi servar allt
från ett parkeringsförbud utanför entréporten till 15 000
P-platser i Malmö Hamn.

TRAFIK & FRITID MAGASIN UTEGYM

KOMPLETT UTEGYM
Vi arbetar både med termoplastisk massa och färg
alltefter önskemål och förutsättningar. Utöver ren
vägmarkering så utför vi även dekorativa och pedagogiska
färgglada motiv på skolgårdar och i offentlig miljö.

Unik och prisvinnande design i rostfritt stål!
• Form och funktionalitet
• Enkel, effektiv och intuitiv träning
• Varaktiga och robusta redskap med minimalt underhåll = bra kvalitet!
• Fitnessredskap på färdiga gummibelagda plattformar
• Fitnessredskap med inbyggt motstånd och kan kombineras med varandra för allsidig träning
• Korta träningsintervaller

LINJEMARKERING
Innelinjer innefattar linjer i idrottshallar och allehanda
linjer i parkeringshus och på industrier. Vad gäller linjer
i idrottshallar så servar vi kommuner och golvfirmor
från Ystad till Kiruna. Vi linjerar med såväl miljövänlig
vattenburen färg som otroligt slitstark tvåkomponents
PU-färg. Under denna nisch utför vi också linjering av
löparbanor.

Utrustningen består av :
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INNELINJER

UTELINJER

Vi målar linjer på sporthallsgolv i hela Sverige. Med vår
gedigna erfarenhet och kunskap blir resultatet perfekt!

Vi utför utelinjer på varierande beläggningar såsom
gummi, asfalt, betong m.m. Oavsett om det är linjer på
perronger, industrigolv eller parkeringsgarage blir linjerna
skarpa och tydliga!

9201 - Ryggträning, 9202 - Magträning, 9203 - Lateral magträning, 9204 - Skuldror- & ryggträning, 9205 - Benträning/Knäböj, 9206
- Rygg- & Armträning, 9207 - Bänkpress sittande, 9208 - Roddträning, 9209 - Multifunktionell träning, 9210 - Motionscykel, 9211
Crosstrainer, 9212 - Multifunktionell bas, 9213 - Balansplatta.
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UTEGYM

FITNESS - RYGGTRÄNING
Stärker musklerna på nedre rygg och ländrygg.
Artikel 9201

TRAFIK & FRITID MAGASIN UTEGYM

FITNESS - LATERAL MAGTRÄNING

Stärker främst sneda bukmuskulaturen.
Artikel 9203

FITNESS - MAGTRÄNING

FITNESS - SKULDROR & RYGGTRÄNING

Stärker raka buk- och magmuskulaturen.
Artikel 9202

Stärker övre rygg- och skulderbladsmuskulaturen.
Artikel 9204

FITNESS - MULTIFUNKTIONELL TRÄN.
Varierande styrke- och sträckövningar, t.ex.
• Armhävningar
• Sit-ups/magträning
• Pull-ups
• Ryggträning
•Varierande sträckövningar m.fl.
• Träna med din egen kroppsvikt!
Artikel 9209
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FITNESS - MOTIONSCYKEL

FITNESS - RODDTRÄNING

Konditionsträning samt stärker benmuskulaturen.
Artikel 9210

Stärker arm- och ryggmuskulaturen.
Artikel 9208
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UTEGYM

TRAFIK & FRITID MAGASIN UTEGYM

FITNESS - BALANSPLATTA
Stärker och förbättrar balansen.
Artikel 9213

FITNESS - BÄNKPRESS, SITTANDE
Stärker bröst- och armmuskulaturen.
Artikel 9207
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FITNESS - CROSSTRAINER
Helkroppsträning som stärker ben, rygg och armar.
Bra konditionsträning!
Artikel 9211

FITNESS - RYGG- & ARMTRÄNING

FITNESS - BENTRÄNING/KNÄBÖJ

Stärker rygg- och armmuskulaturen.
Artikel 9206

Stärker benmuskulaturen och ländrygg.
Artikel 9205

UTEGYM I SVEDALA

FITNESS - MULTIFUNKTIONELL BAS

Installation av set om 6 st utegymredskap och vårt egna
framtagna skärmtak. Markbeläggningen består av
Sureplay gummibeläggning i samma röda nyans som på
cirklarna runt resp. redskap med en liten grå inblandning
för att få ett visst liv i ytan.

Träna med egen kroppsvikt. Stärker arm-, bröst-,
mage- och ryggmuskulaturen.
Artikel 9212
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SUREPLAY

PLATSGJUTEN FALLSKYDDSBELÄGGNING
FRÅN SUREPLAYGRUPPEN
Sureplay är för närvarande representerat i Sverige, Norge,
Danmark, Tyskland, Schweiz, Österrike och Kroatien.
Varje land har sin egen montagepersonal med specialistutbildning och kompetens som borgar för ett utförande
enligt gruppens högt ställda krav. Erfarenhetsutbyte
sker årligen där nya produkter, applikationer och teknik
diskuteras.

De valda materialen är lämpade för vårt klimat gällande
såväl temperatur som UV-ljus och miljöpåverkan.
Vårt aktiva val av ”lokala” leverantörer säkerställer en
fullvärdig slutprodukt till fördel för såväl beställare som
slutanvändare.

Sureplaygruppen har uteslutande valt stora seriösa
leverantörer på den Europeiska marknaden. Det svarta
SBR-gummit som är stötupptagande, köps från Tyskland
och Frankrike. EPDM-gummit, slitskiktet, köps från
Tyskland och Schweiz. Bindemedlet köps även det från
Tyskland och Schweiz. Tillsammans har vi valt ”lokala”
leverantörer för att säkerställa rimliga leveranstider och
samtidigt använda material av högsta klass.

Vallås Aktivitetspark, Tyravägen i Halmstad. Vårt hittills största projekt på över 1000 m² - 806 m² med Sureplay komplett.
Det vill säga stötupptagande samt slitlager i tre olika tjocklekar (40 mm, 50 mm och 100 mm) och 210 m². Basketplan
belagd med Sureplay Solid (endast färg- och slitlager) samt en MultiCourt med vårt konstgräs på 312 m². Utförande nov –
2014 åt Svensk Mark Service AB och Halmstad Stad.
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Projekt 1 -

Temalekplatsen ”Teater” i Pildammsparken på Carl Gustafs Väg i Malmö. Uppfräschning av parken inför 100-årsjubileumet
2014 sedan Baltiska Utställningen i Malmö 1914. 238 m² Sureplay i tre olika tjocklekar (40 mm, 50 mm och 90 mm) samt vår
första installation av Sureplay Mulsch (vårt vanliga material i ett barkliknade utförande istället för våra vanliga granulat) åt
Skanska och Malmö Stad. Utförande juni 2014.
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TRAFIK & FRITID MAGASIN SUREPLAY

SUREPLAY

SÄKERHET

PLATSGJUTET

Sureplay borgar för optimal säkerhet. Materialet är testat
för olika fallhöjder och genom sin vattengenomsläpplighet
är ytan halksäker. Produkten är inte brandfarlig vilket
minskar risken för vandalism. Täta anslutningar minskar
risken för klämskador.

Sureplay gjuts på plats i två olika skikt. Det nedre
stötupptagande skiktet består av återvunnet gummi. Det
övre slitskiktet består av helt genomfärgat, slitstarkt,
färg- och åldersbeständigt EPDM-gummi. Allt granulat hålls
samman med ett elastiskt bindemedel.

UNDERHÅLLSFRITT

LÅNGSIKTIGT

Sureplay är i det närmaste underhållsfritt. Det gäller dock
att se till att hålla ytan någorlunda ren. Löv och dylikt skall
tas bort på hösten så att inte porerna tätas och vattengenomsläppet försvinnner. Främmande föremål syns och
går således lätt att avlägsna.

Sureplay är en beläggning med lång livslängd.
EPDM-gummit som ligger som slitskikt används bl.a. som
vibrationsdämpare i brokonstruktioner. Om ytan efter
många års hårt slitage blir sliten kan en ny färgglad topp
läggas ovanpå utan att byta hela systemet.

RULLSTOLSTILLGÄNGLIGT

ALLSIDIGT

Sureplay är ett material som ger alla barn möjlighet att
delta i leken. Detta är ett krav som är högt prioriterat i
USA. Med en yta bestående av platsgjutet gummigranulat
kan en rullstolsbunden rulla in till gungor och dylikt
vilket är omöjligt i sand.

Sureplay kan användas i en mängd applikationer
varav några är: fallskydd på lekplatser, underlag
kring simbassänger, gångar och logos vid golfbanor,
skollöparbanor och multicourt samt offentlig utsmyckning.
Vi vill hävda att endast den egna fantasin sätter gränserna.

EUROPANORM

YTANPASSAT

Sureplay är testat enligt EU-norm för att säkerställa
att skador mot framförallt oskyddat huvud minimeras.
Produkten byggs i optimal tjocklek för bästa ekonomi och
erforderligt skydd för respektive lekredskap.

Sureplay fyller ut alla ytavgränsare som träkubb och
olikformade hörnor. Materialet kan läggas i alla olika
formationer såsom kullar och böljande hav. Vi har även en
teknik för vertikala ytor. Sureplay finns i 24 standardfärger
som även kan blandas i en mängd olika kombinationer.

Toppskikt 10 mm EPDM
SBR

PRINCIPSEKTION STANDARD:

Växjö Parcour. Spetsmossens Parkourpark i Växjö är byggd 2015. I Sverige finns omkring
10 stycken parker av detta slag. Den i Växjö är en av landets största och innehåller
omkring 30 olika hinder, eller konstruktioner som de även kallas.

Karups Förskola, Gnejsvägen i Ö Karup. Nybyggd förskola med en trevlig och något
annorlunda formation och tillika lekredskap i en härlig varm färg. 377 m² i tre olika
tjocklekar (40 mm, 50 mm & 75 mm). Utförande maj-2013 åt NCC och Båstad Kommun.

Ödlan Olga, Åstorp.

A
B
C
D

Totalt
100 mm

Totalt
90 mm

Totalt
70 mm

Totalt
50 mm

Totalt
40 mm

Tjockleken på Sureplay under 40 mm måste läggas på ett producerat
underlag, typ asfalt. Tjocklekar från 40 mm och uppåt kan läggas direkt
på underlag typ sten/grus.
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A = 40-100 mm Sureplay (beroende på fallhöjd)
B = 30 mm packat stenmjöl som avjämning
C = 100 mm bärlager
D = 200 mm förstärkningslager efter behov

Ödlan Olga återfinns på en spännande lekplats i Åstorp.
Den uppfördes 2014.
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ISHOCKEY & BANDY

TRAFIK & FRITID MAGASIN ÖVRIGA SPORTER

ISHOCKEYMÅL, NHL-MODELL

Ishockeymål, Rak modell

Ishockeymål, NHL-/Canadamodell. Reglementsenlig röd.
Utan nät. Mått: 183x122 cm. Djup 45/100 cm.
Anpassad för flexpegs. Pris/styck.
Nät tillkommer, art. nr. 9101-N
Artikel 9101

Ishockeymål, Rak modell, röd. Utan nät.
Mått : 183x122 cm. Djup 45/65 cm. Pris/styck.
Nät tillkommer, art. nr. 9102-N
Artikel 9102

Burskydd, NHL-modell
Artikel 9106

BANDYMÅL, JUNIOR & SENIOR
Bandymål (junior) Järn, rödlackerat.
Mått : 2500x1600x800/1600 mm.
Artikel 9122
Bandymål (senior). Reglementsenligt, järn, rödlackerat.
Mått : 3500x2100x950/2000 mm.
Artikel 9121

MINIHOCKEYMÅL, 130X90 CM
Minihockeymål för träning, spel och lek.
Mått: 130x90 cm. Djup 35/55 cm.
Pris/styck.
Nät tillkommer. art. nr. 9108-N
Artikel 9108

ARTIKEL

PRODUKT

9105

Hylsor till flexpegs, 4st/set

9104

Gjutspår för flexpegs, 4st/set

9103

Flexpegs, 4 st/set

9107

Israka, 2 m lång

2111

På is blå, Isfärg, blå, 10 l/burk

2110

På is röd, isfärg, röd, 10 l/burk

2112

På Is vit, Isfärg, vit, 10 l/burk.

2113

Rinkset, linjeringsmaterial till två rinkar

2113-M

Målgård blå, linjeringsmaterial

2115

Bandyset, 1 plan

Tillbehör
9122-N Nät Juniormål
9121-N Nät Seniormål
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STREETBASKETSET LOS ANGELES
Fristående, rullbar och robust anläggning. Pulverlackerad
stålstolpe i Ø 95 mm. Foten i plast som ska fyllas med
sand, cirka 19 kg. Tavla 112x73 cm med korg och nylonnät.
Inställbar höjd 2,10-3,05 m.
Artikel 310203

BASKETMÅL ”ROYAL”
Stabilt basketmål i galvaniserad stålkonstruktion. Stolpe i
90x90 mm.Tavla 120x90 cm med korg och stålnät.
Markhylsa för nedgjutning ingår. 165 cm djupt överhäng.
Artikel 300222

BASKETMÅL ”UNBREAKABLE”
Robust och tåligt basketmål i galvaniserad stålkonstruktion.
Tavla 150x150 cm med korg och stålnät. Markhylsa för
nedgjutning ingår.
Artikel 09SAM311
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INNEBANDYBOLL
Den klassiska bollen är en vanlig innebandy boll som
passar alla typer av spel.
Den kommer i fler olika färger.
Säljs i kartonger om 200 stycken.
Artikel 51000 Klassisk Vit, matchboll
51002 Neon grön
51003 Neon orange
51004 Röd metallic
51007 Svart metallic
51009 Ljus guld
51015 Royal blå
51016 Cerise

FÄLLBART MÅL
Ett hoppfällbart mål som tar lite plats när det inte används.
Artikel 52015 Streetmål Large hoppfällbart
115*160 cm
54216 Nät till Streetmål Large
(art.nr 52015)

Innebandyrink Basic

Innebandyrink Premium

STREET MÅL
Ett robust och stabilt street mål för innebandy.
Artikel 52005 Streetmål Small 45×60cm
54202 Nät till Streetmål Small (art nr 52005)
52010 Streetmål Medium 60×90cm
54212 Nät till Streetmål Medium (art nr
52010)
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MATCH MÅL
Våra match mål är godkända av IFF och används av en
mängd lag över hela världen. Det stora målet är för vuxna,
det mindre passer barn som inte kan spela på fullstora
mål ännu.
Artikel 52018 Matchmål small 120x90cm
54219 Nät till Matchmåll small (art nr 52018)
52020 Matchmål full size 115x160cm, IFF
godkänt
54221 Nät till Matchmål full size (art nr
52020)

INNEBANDY RINK BASIC OCH RINK PREMIUM
Den nya sargarna, BASIC och PREMIUM, sätter en helt ny standard för innebandysarger inom områden som hållbarhet, materialval
och funktionalitet. BASIC är utvecklad till att vara den mest prisvärda sargen på marknaden och PREMIUM för att var den absolut
bästa. Bägge sargerna har skapats för att uppfylla den europeiska REACH-lagen. REACH är en lag som försäkrar att produkter inom
EU inte innehåller några farliga eller otillåtna kemikalier. Plastdelarna är gjorda av 6 mm hårdplast i PP-material (4mm för BASIC)
för lång hållbarhet och ramen är gjord av högkvalitativ aluminium. Ett paket för sarg 40*20 m innehåller: *40 st 2,5 metersbitar *4 st
1,5metersbitar *4 stycken hörn *2 st vagnar med hjul. Rink BASIC väger totalt 575 kg och rink PREMIUM totalt 683 kg.
Artikel 57950 Rink Premium komplett
57955 Rink Basic komplett
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INNEBANDYKLUBBA FIBER

INNEBANDYKLUBBA WINNER

INNEBANDYKLUBBA SNIPER 30

Winner är den perfekta klubban för både barn och vuxna
som vill ha en välbalanserad, lätt och prisvärd klubba.
Bladet är konkavt på bägge sidor. Bladet är även utbytbart. Klubban är godkänd av IFF.
Artikel 10360 svart/grön 75 cm
10361 svart/grön 87 cm
10362 svart/grön 96 cm

Sniper är vår bästa klubba. Den är utrustad med ett ACE
blad som är lättspelat. Klubban är väl balanserad. Klubban är godkänd av IFF.
Artikel 10371 vit/blå 87 cm vänster
10372 vit/blå 87 cm höger
10373 vit/blå 96 cm vänster
10374 vit/blå 96 cm höger
10375 vit/blå 100 cm vänster
10376 vit/blå 100 cm höger

INNEBANDYKLUBBA FIGHTER

INNEBANDYKLUBBA STREET

Fighter är en klubba ur baskollektionen. Den passar bra
för nybörjare, skolor och spelare som vill ha en prisvärd
klubba som är gjord av bra material. Bladet är konkavt på
bägge sidor.
Artikel 10355 röd/svart 87 cm
10356 röd/svart 96 cm

Street är den perfekta klubban för att spela innebandy
utomhus. Det är en välbalanserad och hållbar klubba med
extra starkt blad i nylonmaterial. Klubban passar mycket
bra för exempelvis skolor där klubborna används ute i alla
väderlekar.
Artikel 10350 vit/orange 75 cm
10351 vit/orange 87 cm
10352 vit/orange 96 cm

En riktig toppsäljare. Passar bra till skolor och universitet.
Lång livslängd
Artikel 51280 Fiber Neon green 95cm
51281 Fiber Neon yellow 95cm
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FRIIDROTTSUTRUSTNING FÖR ALLA UTÖVARE

HÖJDHOPPSSTÄLLNING
Höjdhoppsställning i enkel aluminiumkonstruktion. Stabil
och lättanvänd. Inställbar ribbhöjd upp till 2,5 m. Mätskalan
är integrerad i stolparna.
Artikel 05000101
IAAF-godkänd

HÖJDHOPPSSTÄLLNING, AVANCERAD
Vi har ett mycket stort utbud av friidrottsutrustning och presenterar enbart ett
standardutbud i vår katalog. Vi samarbetar med en etablerad europeisk
friidrottsleverantör med kvalitets- och IAAF-certifierade produkter!

Höjdhoppsställning, teleskopisk, i aluminiumkonstruktion.
Tävlingsmodell. Stabil och lättanvänd. Inställbar ribbhöjd
upp till 3 m. Mätskalan är integrerad i stolparna.
Artikel 05000232
IAAF-godkänd

HÖJDHOPPSRIBBA
Höjdhopsribba i förstärkt glasfiber, längd 4 m.
Artikel 05000025

Vi erbjuder ett stort utbud
av höjdhoppsbäddar!
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HÄCKAR, HINDER, HÖJDHOPP

TÄVLINGSHÄCK

TÄVLINGSHÄCK SAM

STARTBLOCK

Tävlingshäck i aluminiumkonstruktion med integrerad ribba i
stolparna. Enkel höjd- och viktjustering i 6 lägen.
Artikel 03010431
IAAF-godkänd

Tävlingshäck i enkel aluminium- och stålkonstruktion med
plastribba. Enkel höjd- och viktjustering i 5 lägen.
TÜV-godkänd. IAAF-certifierad.
Artikel 030SAM33

Startblock, modell ”Olympia”.
Artikel 03001075
IAAF-godkänd

HINDER

HÄCKVAGN

Enkla, robusta och lättmanövrerade hinder. Helsvetsade
aluminiumramar. Överliggande i trä. Inbyggda vikter för bra
stabilitet. IAAF-godkänd.
Artikel 03000137
Hinder, 3,96 m längd
03001375
Hinder, 5 m längd
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Enkel, robust och lättmanövrerad häckvagn i aluminium.
Lastar upp till 20 häckar. Längd 2,70 m, höjd (utan häckar)
1 m , bredd (utan häckar) 1,20 m.
Artikel 03001222

DOMARSTÄLLNING
Måldomar- och tidtagningsställning med plaststolar.
Anpassad för 8 personer. Aluminumkonstruktion. Med hjul
och enkel att flytta. Finns även för 6 resp. 12 personer.
Artikel 03010118

PRISPALL 1-2-3
Prispall tillverkad i aluminium/trä.
Artikel 03001078
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KULSTÖTNING, LÄNGDHOPP, TRESTEG

ANSATSPLANKA
ANSATSSET ”3 I 1”
Ansatsplanka med 3 varianter i samma set erbjuder en
flexibilitet utefter förutsättningarna. Ta upp och vänd på
brädorna för att få 3 olika varianter.
1. Tävlingsplanka
2. Tränings- och skolsportsplanka
3. Neutral planka
Mått: 122x34x10 cm. UV-beständig
Artikel 01000120
IAAF-godkänd

DISKUSRING
Diskusring i stabil aluminiumkonstruktion. Ø 2,5 m.
Levereras i 2 delar.
Artikel 02000127
IAAF-godkänd

KULRING

Kulring i stabil aluminiumkonstruktion. 2,135 m i
diameter. Levereras i 2 delar.
Artikel 02000125
IAAF-godkänd

KASTBUR, SLÄGGA & DISKUS
Kastbur, 7 m/10 m hög, i enkel konstruktion, tillverkad av
aluminiumprofiler. Aluminiumkonstruktionen är stabil och
lätthanterlig. 10-metersstolparna är förstärkta inuti med
stålprofiler. Leverans är komplett.
Artikel 02010293
Med nät. IAAF-godkänd

Robust ansatsplanka i trä.
Mått: 122x34x10 cm. Inklusive plastlina.
Artikel 01000117
IAAF-godkänd

FÖRGJUTEN BETONGLÅDA FÖR ANSATSPLANKA
Ingjutningslåda i förgjuten betong.
Mått: 135x47x16 cm.
Artikel 010FT119

MÄTSARG FÖR LÄNGDHOPP OCH TRESTEG
Mätskala för längdhopp på ena sidan och tresteg på andra
sidan. Vitlackerad aluminiumskala.
Artikel 200218

Tillbehör: Indikeringsbräda/plastlina
Artikel 01001029

MARKHYLSOR, STANDARD, KASTBUR
Markhylsor för kastbur
Artikel 02010293
1 set om 10 st markhylsor krävs. Pris/set.
Artikel 00HA2001

STOPPLANKA, TRÄ
Stopplanka till kulring av massivt trä. Vitlackerad.
Artikel 02000123
IAAF-godkänd

INGJUTNINGSLÅDA FÖR ANSATSPLANKA
Ingjutningslåda i aluminium för olika ansatsplankor med
måtten 122x34x10 cm. Höjdjusterbar.
Artikel 0100H119
IAAF-godkänd

DISKUSRING, FÖRGJUTEN
Diskusring i aluminiumkonstruktion på förgjuten
betongplatta med dräneringsrör. Ø 2,5 m.
Levereras monterat.
Artikel 02000128

KULRING, FÖRGJUTEN I BETONG
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Kulring i aluminiumkonstruktion på förgjuten betongplatta
med konsol och dräneringsrör. Ø 2,135 m.
Levereras monterat.
Artikelnr: 02000126
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STAVHOPP, ÖVRIG FRIIDROTTSUTRUSTNING

STAVHOPPSSTÄLLNING
Längdledes skjutbar stavhoppsställning i
aluminiumkonstruktion. Stabil och lättanvänd. Inställbar
ribbhöjd från 1,30 m till 6,50 m. Steglös höjdjustering och
flertalet andra funktioner. Sköts med en handvev.
Artikel 04000028
IAAF-godkänd
Tillbehör:
Skjutbar markställning för stavhoppsstolpar.
Artikel 04L00282
Stavhoppsribba, glasfiber, 4,5 m lång
Artikel 4000030
Mätskala för stavhopp, expanderbar 1,5 m-6,5 m.
Artikel 4000031

STAVHOPPSLÅDA
Stavhoppslåda i galvaniserat stål. Inkl. dräneringsrör och
markfäste.
Artikel 04001332
IAAF-godkänd

LOCK TILL STAVHOPPSLÅDA I ALUMINIUM
Artikel 04001321

STAVHOPPSLÅDA, FÖRGJUTEN
Förgjuten stavhoppslåda i betong.
Artikel 04001333
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VI SAMARBETAR MED:

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN:
FOTBOLL

Idrottsplatsutrustning som fotbollsmål, avbytarbås, linjeringsmaskiner, linjeringsfärg, skyddsnät, resultattavlor, stolpar,
hörnflaggor m.m.

TENNIS - PADEL

Tennisprodukter, byggnation och underhåll
av tennis- och padelbanor. Banexperter inom tennis och padel.

BASKET – FRIIDROTT – UTEGYM

Anläggningsutrustning till basketplaner, friidrott och utegym.

VÄGMARKERING

Parkeringsplatser, vägmarkeringar, cykelbanor, övergångsställen m.m.

INNELINJER

Innelinjer på sporthallsgolv, industrigolv, parkeringsgarage
m.m.

SUREPLAY

PADELT TAL

Entreprenadtjänster med platsgjutna fallskyddsbeläggningar av
gummi.

SERVICE

Servicetjänster inom montering, reparationer och underhåll.
Utförande av dekorativ asfalt.

KONSTGRÄS

Affärsområdet Konstgräs omfattar hela Fieldturf Tarketts
sortiment.
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