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LISÄÄ LÄHILIIKUNTAPAIKKOJA
LASTEN JA NUORTEN
LIIKUTTAMISEEN

Enemmän, paremmin ja
monipuolisemmin

Turvallisten, kustannustehokkaiden ja ympärivuotisten
ulkopelialustojen ja -kaukaloiden hankkiminen ja rakentaminen.

Multisport-alusta mahdollistaa
monenlaisen liikkumisen,
leikkimisen ja pelaamisen ulkona
• Turvallinen. Ihanteellinen liuku, pomppu ja kitka.

• Kustannustehokas. Kestävä ja vaivaton huol-

• Helppo. Asennettavissa mille tahansa kovalle ja

• Ympäristöystävällinen. Laatat valmistettu

Päästää veden läpi, kuivuu nopeasti. Lempeä selälle
ja nivelille. Ei aiheuta asfaltti-ihottumaa.
tasaiselle alustalle. Onnistuu ilman erikoistyökaluja
ja -taitoja: laatat napsautetaan kiinni toisiinsa kumivasaralla.

lettava. Vesipesu, imurointi tai/ja painepesukäsittely.
Laatat voidaan vaihtaa yksittäin.

kierrätettävästä ja UV-suojatusta polypropyleenista.
Ääntä eristävä materiaali minimoi pallon pompottelusta aiheutuvan äänen.

• Joustava. Sopii koulun pihoille, lähiliikuntapaikoille ja jääkiekkokentille. Mitoitus ja värit muunneltavissa. Purkaminen ja siirtäminen toiseen paikkaan
helppoa.

Polypropyleenista valmistettu siirrettävä Multisport-alusta koostuu laatoista, jotka ovat asennettavissa ilman
erikoistyökaluja tai -taitoja mille tahansa kovalle ja tasaiselle (asfaltille, betonille tai kivituhkan päälle) alustalle kuten
jääkiekkokentälle tai nykyiselle lähiliikuntapaikalle. Laatat napautetaan kiinni toisiinsa kumivasaralla, ja purkaminen
ja siirtäminen on helppoa. Helposti huollettavat laatat voi vesipestä vaikka painepesurilla, ja niitä voi vaihtaa
yksittäin. Alustalla on ihanteellinen kitka, liuku ja pomppu, ja materiaali myös minimoi pallon pomputtelusta syntyvän
äänen. Alusta päästää veden läpi ja kuivuu nopeasti. Materiaali on lempeä pelaajien nivelille, ei aiheuta asfalttiihottumaa ja on turvallinen myös maalivahdeille. Alustan päälle voidaan esim. jääkiekkokaukalossa jäädyttää jää,
jolloin ympärivuotuinen käyttö mahdollistuu ilman kaukalon tai alustan purkamista ja varastoimista. Ihanteellinen
myös kuluneen asfaltin tai murtuneen betonin päälle.

• Lisää paikkoja, joissa kuka tahansa pääsee pelaamaan säbää ja muita palloilulajeja ulkona, turvallisella ja toimivalla alustalla.
• Paremmat mahdollisuudet myös muiden liikkumismuotojen (frisbeen heittely, ryhmäliikunta, rullaluistelu,
pihaleikit...) ympärivuotiselle harrastamiselle iästä, taitotasosta tai varallisuudesta riippumatta.

• Kunnalle kustannustehokas tapa rakentaa ja vahvistaa brändiään: liikuntamyönteisyys, ennaltaehkäisevä
terveydenhoito, henkinen hyvinvointi, tyytyväisemmät asukkaat.

SUNSÄBÄ

Multisport -alustojen toimittajat:
Toimittaja

Merkki

Alusta

Uudenmaan PR-Lattiat Oy

Stilmat

Stilmat

Hudain Oy

TMZ multisport floor

TMZ

Uudenmaan PR-Lattiat Oy

Sport Court Power Game

Sport Court

Unisport Oy

Bergo Multisport

Bergo Multisport

Salibandyliiton SUNSÄBÄ -kesäkiertueella on käytössä
Stilmat multisport -alusta.
Stilmat & Sport Court tiedustelut
ja tarjouspyynnöt:
Uudenmaan PR-Lattiat Oy,
Rauno Nuoramo,
gsm +358 400 458 360,
email: rauno.nuoramo@spalife.fi
Ympärivuotiseen ulkokäyttöön sopiva
kaukalo Kosofinn ulkokaukalo.
Tiedustelut ja tarjouspyynnöt:
Kosofinn Oy,
Heikki Kosola,
gsm +358 40 500 4076,
email: kosofinn@kosofinn.fi

www.salibandy.fi

Muita multisport alustoja:
TMZ multisport floor tiedustelut
ja tarjouspyynnöt:
Hudain Oy,
Matti Kaipio,
gsm +358 44 949 7896,
email: mktiimi.info@gmail.com
Bergo Multisport tiedustelut
ja tarjouspyynnöt:
Unisport Oy,
Antti Leppäkorpi
gsm +358 40 835 8699
email: antti.leppakorpi@unisport.com

