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Live to move. Move to live.

Voimisteluvälineet



ASIAKKAAT
Kunnilla, oppilaitoksilla, 

liikuntahalleilla, yrityksillä ja 
yhdistyksillä on erilaisia tarpeita 
ja toiveita sisä- ja ulkokohteiden 
liikuntatiloista, -pinnoitteista ja 
-ratkaisuista, joiden valinnassa 

voimme olla avuksi.

NEUVONTA
Yhteistyössä kanssamme hyödyt 60-vuotisesta 

kokemuksestamme liikuntakeskusten ja -pinnoitteiden 
parissa sekä laajasta urheilu- ja liikunta-alan 

tuntemuksestamme.  Löydämme toimivat ratkaisut 
liikuntatilojen optimointiin ja uudenlaisiin toteutuksiin.

KOKENUT TIIMIMME
Myyntitiimimme määrittelee projektin kulun 

tiiviissä yhteistyössä projektitiimin kanssa. 
Toimitamme usein kokonaisratkaisun, 

jossa koko projekti luodaan ja asennetaan 
yhdessä työvaiheessa. Tämä varmistaa 

sujuvan kokoonpanoprosessin ja 
työvaiheiden räätälöinnin.

SUUNNITTELU
Tärkein seikka suunnitteluprosessissa 
on määrittää ja ratkaista liikuntatilan 
kokoonpano. Suunnitteluneuvonnan 

avulla varmistetaan ratkaisun toimivuus 
ja tilan paras mahdollinen käyttö.

KOKOONPANO JA 
PROJEKTIN JOHTO

Projektin johto hoidetaan tiiviissä 
yhteistyössä hankkeen eri osapuolten, 

kuten arkkitehtien, urakoitsijoiden ja tietysti 
kokeneen asennustiimimme kanssa. Tämä 

takaa parhaat tulokset. 

HUOLTO
Kokeneet huoltoasentajamme tarkistavat 
vuosittain kaikki sisä- ja ulkokohteet. Näin 

voimme varmistua ratkaisujen turvallisuudesta ja 
toimivuudesta, jopa vuosien tehokäytön jälkeen.

KÄYTTÖVALMIIT PROJEKTIT
Pyrimme päivittäin optimoimaan työvaiheet 

asiakkaidemme hyödyksi. Asiakkaamme voivat 
luottaa siihen, että liikuntatilojen laatu ja 
aikataulut pitävät ja vastaavat odotuksia.

ASENNUS
Vahvuutemme on laatutietoisen 
asennustiimimme kokemuksessa 

suurten ja pienten kohteiden 
toteutuksista. 

Olemme kokonaisratkaisujen toimittaja ja tarjoamme 360-asteisia projekteja. Asiantuntijamme takaavat prosessien 
sujuvuuden aina suunnittelusta, varustelusta, kokoonpanosta, projektinhoidosta ja asennuksesta huoltoon ja 
kunnossapitoon. Henkilöstömme hallitsee kaikki projektin osa-alueet konsultoinnista projektin toteutukseen. Voimme tarjota 
asiantuntemustamme myös yksittäisiin vaiheisiin. Neuvomme ja opastamme laajan ja vankan kokemuksemme avulla, ja 
projektiorganisaatiomme voi toimia kokonaistoimittajana tai alihankkijana. 

Kaikki yhdestä paikasta
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Voimistelupenkki UNISPORT 3000
Puinen voimistelupenkki. Materiaali: Mänty.
Mitat: pit. 3000 mm, lev. 300 mm, kork. 250 mm. 
Alapuolella 90 mm leveä tasapainolauta. Jaloissa 
kumisuojukset. Päädyissä koukut esim. puolapuihin 
kiinnittämistä varten. Toimitus joko osissa tai 
valmiiksi koottuna.
301211 koottuna
301212 osina

Voimistelupenkki UNISPORT 2000
Puinen voimistelupenkki. Materiaali: Mänty.
Mitat: pit. 2000 mm, lev. 300 mm, kork. 250 mm. 
Alapuolella 90 mm leveä tasapainolauta. Jaloissa 
kumisuojukset.
301210

Penkkikonsoli puolapuihin
Kääntyvä konsoli voimistelupenkkien 
säilyttämiseen puolapuiden edessä. Konsoliin 
ripustettuja penkkejä voi käyttää myös 
istumiseen. Sisältää ruuvit.
301250

Siirtovaunut voimistelupenkeille
Sarja sisältää kaksi pyörällistä 
voimistelupenkkien siirtovaunua. Soveltuu 
myös esim. tasapainopuomin siirtämiseen.
401160

Siirtopyöräsarja voimistelupenkeille
Siirtopyöräsarja ruuvattavaksi 
voimistelupenkin toiseen päähän. 
Helpottaa penkin siirtämistä liikuntasalissa.
401161

Yhdistelmäarkku, 6-osainen
Korkealaatuinen yhdistelmäarkku 6:lla osalla. 
Arkun pinta on päällystetty. Kannessa on 
syvennykset päädyissä ja pitkällä sivulla 
esimerkiksi voimistelupenkille. Saatavilla 
kahdessa eri pituudessa: 1100 mm tai 1300 
mm. Leveys 700/450 mm, korkeus 1020 mm.
302005 1100 x 700 / 450 x 1020 mm
302006 1300 x 700 / 450 x 1020 mm

Yhdistelmäarkku, 7-osainen
Korkealaatuinen yhdistelmäarkku 7:llä 
osalla. Arkun pinta on päällystetty. 
Kannessa on syvennykset päädyissä ja 
pitkällä sivulla esimerkiksi 
voimistelupenkille. Pituus 1300 mm, 
leveys 700/450 mm, korkeus 1020 mm.
302007

Hyppypukit
Puinen hyppypukki verhoillulla 
pehmustetyynyllä. Jaloissa liukumista 
estävät kumisuojukset. Saatavana 3 eri 
kokoa säädettävillä korkeuksilla.
Koot: Matala 900 – 1300 mm, keskikorkea 
1100 – 1500 mm ja korkea 1200 – 1700 mm.
302100 900-1300 mm
302101 1100-1500 mm
302102 1200-1700 mm

Hyppyjakkara
Puinen hyppyjakkara, jossa nahkaverhoiltu, 
pehmustettu pinta. Mäntyä.
Mitat: 60 x 40 x 30 cm.
302035

Hyppyjakkaroiden säilytysvaunu
Pyörällinen säilytys-/siirtovaunu kuudelle 
hyppyjakkaralle. Pohjalevy lakattua lastulevyä, 
pyörät kuulalaakeroiidut. Voidaan käyttää myös 
minimaalien säilytykseen. Pituus 102 cm, leveys 
67,5 cm.
602472

Ponnistuslaudat
Koulukäyttöön suunnitellut ponnistuslaudat 
puujousin. Korkeudet: Junior 15 cm, Senior 
20 cm. Maks.käyttäjäpainot: Junior 60 kg, 
Senior 75 kg.
302203 Junior / korkeus 150 mm
302304 Senior / korkeus 200 mm

Valikoimistamme löydät myös muut liikuntatilojen 
voimisteluvarusteet, kuten puolapuupeilit ja –näyttämöt, 
liukukiskojärjestelmän köysille ja renkaille, balettitangot 
sekä rekkijärjestelmät.

Valmistamme tuotteet laadukkaista ja kestävistä 
materiaaleista omissa tuotantotiloissamme Suomessa ja 
Ruotsissa.

Kysy lisää myynnistämme!

Kouluvoimistelu
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UNISPORT Puolapuut

Unisport puolapuiden sivut ja puolat on valmistettu 
männystä ja pintakäsitelty vesiohennetulla lakalla. 
Ellipsinmuotoinen puola takaa hyvän otteen.
Puolapuut valmistetaan käsityönä omassa 
tehtaassamme Ruotsin Hjärnarpissa.
Puolapuut ovat jatkettavissa jatkoelementein, jolloin 
niitä voidaan asentaa vierekkäin.
Puolapuut asennetaan 100 mm irti lattiasta.

Unisport puolapuu ”Korkea”
Korkeus 2475 mm, leveys 765 mm
300471

Unisport puolapuu ”Riipunta”
Korkeus 2475 mm, leveys 765 mm
Ulkonevalla yläpuolalla.
300491

Unisport puolapuu ”Keskikorkea”
Korkeus 2185 mm, leveys 765 mm
Sopii tiloihin, joissa kattokorkeus on rajallinen
300461

Unisport puolapuu ”Matala”
Korkeus 1900 mm, leveys 765 mm
Koti- ja päiväkotikäyttöön
300451

UNISPORT muotoillut puolapuut

Perinteisten puolapuiden lisäksi inspiraatiota 
liikkumiseen ja motoristen taitojen kehittämiseen tuovat 
Unisportin valmistamat muotoillut puolapuut.
Kaarevan muotoillun ansiosta Unisport muotoilluilla 
puolapuilla kiipeily kehittää sekä koordinaatiota että 
voimaa.
Muotoillut puolapuut voidaan asettaa esimerkiksi 
vierekkäin, jolloin niistä voidaan toteuttaa kiipeämisrata. 
Puolapuiden sijoittamisessa vain mielikuvitus on rajana.
Reunaosat saatavana myös eri väreissä.
Korkeus 240 cm, leveys 80 cm.

Malli 1
607290

Malli 2
607294

Malli 3
607298

Malli 4
607302

Malli 5
607306

Puolapuut
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UNISPORT Softline –tuotteet

Unisportin kotimaiset Softline-tuotteet ovat turvallisia liikuntavälineitä 
motorisia taitoja kehittäviin leikkeihin ja liikuntaan. Niistä on helppo 
rakentaa erilaisia temppu- ja harjoitusratoja tai niitä voi käyttää myös 
yksittäin.

Softline-tuotteiden päällinen on likaa hylkivää PF-kangasta, joka voidaan 
tarvittaessa pyyhkiä kostealla. Kaikki saumat ovat kestävää 
kuumasaumausta.

Oman tuotantomme ansiosta Softline-tuotteiden mitat ovat myös 
muutettavissa asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Käytettyjen 
pehmusteiden päälliset ovat myös erikseen tilattavissa.

Portaikko ”Junior” 
Mitat: 60 x 60 x 50 cm 
304213

Neliö-U
Sopii yhteen suorakaidepalkin 
kanssa, jolloin saadaan apuväline 
ryömintä- ja kiipeilyleikkeihin.
Mitat: 60 x 60 x 30 cm
U-aukko: 30 x 30 cm
304218 Neliö
304217 Suorakaidepalkki

Tukki ”Junior”
Voidaan käyttää apuvälineen 
lentokuperkeikkojen ja 
siltakaadon harjoitteluun sekä 
venytyksiin.
Mitat: 60 x 60 cm
304219

Hyppypukki ”Junior”
Neljä päällekkäin pinottavaa 
elementtiä hyppyihin ja 
ponnistuksiin. Osat kiinnittyvät 
toisiinsa tarralla.
Päiväkotikäyttöön.
Mitat: 115 x 80 x 80/40 cm
304242

Hyppyarkku ”Junior”
Kolmeosainen hyppyarkku, 
jonka osat kiinnitetään toisiinsa 
tarranauhalla. Osia voidaan 
käyttää myös yksittäin.
Mitat: 85 x 75 x 60/30 cm
304216

Softline

Rakennuspalikka
Suorakaiteen muotoiset palikat, 
joita kasaamalla voidaan
toteuttaa erilaisia rakennelmia.
Kaksi eri kokoa:
304228 80 x 20 x 20 cm
304229 50 x 20 x 20 cm

Reikäneliö
Reiästä mahtuu ryömimään läpi. Sopii
yhteen sylinterin kanssa, jolloin niitä 
voidaan käyttää ryömintä- ja 
kiipeilyleikkeihin. Reiän halkaisija 40 cm.
304220 Reikäneliö 60 x 60 x 30 cm
304221 Sylinteri 120 x 40 cm

Flick-flack teline
Flick-flack telineen avulla on helppo
kehittää notkeutta ja tasapainoa. 
Sopii myös takaperinvolttien
harjoittelemiseen.
Kaksi eri kokoa:
100355 100 x 90 x 75 cm
100356 70 x 70 x 70 cm

Kuperkeikkakiila ”Junior”
Pohjan tiheä vinyyliverkko pitää 
kiilan paikoillaan kuperkeikkoja 
harjoiteltaessa.
Kaksi eri kokoa:
304214 60 x 60 x 30/10 cm
304215 120 x 10 x 30/5 cm

Tukki ”Junior”
Tukin puolikkaat yhdistetään
toisiina pistosoljilla. Päissä 
kantokahvat.
304200 70 x 100 cm

Tukin jalat
Lisävaruste, joka tekee tukista 
monikäyttöisemmän. Myydään
pareittain.
304201

Iso kuperkeikkakiila
Apuväline kuperkeikkojen ja
permantoliikkeiden 
harjoittelemiseen.
304202 200 x 150 x 40/10 cm

Kuperkeikkamatto ja -kiila
Harjoittelumatto ja kiila 
kuperkeikkojen turvalliseen
harjoitteluun oikealla tekniikalla. 
Matto sisältää lisäkappaleen kolon
syvyyden muuttamiseksi. Matto ja 
kiila myydään erikseen.
603798 Matto 120 x 80 x 30 cm
603799 Kiila 120 x 80 x 30/5 cm

Lepo-/voimistelumatto
Päiväkotikäyttöön. Pehmusteena 
pehmeä vaahtomuovi.
Kaksi eri kokoa:
304222 160 x 60 x 6 cm
304223 140 x 60 x 5 cm

Trick Track Trolley
Päiväkoteihin, alakouluun, liikuntarajoitteisille.
Sis. 5 m² voimistelumattoa (5cm), 4 kpl
pehmopalikoita, 4 kpl puolikuita, 2 kpl
kuperkeikkakiiloja sekä 2 kpl portaikkoja. Kaikki
kasautuvat 90 x 90 x 90 cm pyöräalustalle.
304266

Trick Track Trolley pyöräalustalle koottuna

Volttikaari
Volttikaaren avulla voidaan
kehittää notkeutta ja harjoitella 
esimerkiksi taaksetaittoja.
304203 80 x 52 x 65 cm

Korotuspala
Lisävaruste, jolla volttikaaren
korkeutta voidaan säätää.
Kiinnitys tarranauhalla.
304227 80 x 50 x 25 cm
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Sis. 5 m² voimistelumattoa (5cm), 4 kpl 
pehmopalikoita, 4 kpl puolikuita, 2 kpl 
kuperkeikkakiiloja sekä 2 kpl portaikkoja. Kaikki 
kasautuvat 90 x 90 x 90 cm pyöräalustalle.
304266

Trick Track Trolley pyöräalustalle koottuna

Volttikaari
Volttikaaren avulla voidaan 
kehittää notkeutta ja harjoitella 
esimerkiksi taaksetaittoja.
304203 80 x 52 x 65 cm

Korotuspala
Lisävaruste, jolla volttikaaren 
korkeutta voidaan säätää. 
Kiinnitys tarranauhalla.
304227 80 x 50 x 25 cm
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Alastulopehmuste
Päällinen likaa hylkivää, kuvioitua PF-kangasta (600 g/m2), joka 
voidaan pyyhkiä tarvittaessa kostealla liinalla. Kaikki saumat ovat 
kestävää kuumasaumausta. Pohjassa liukumista estävä 
vinyyliverkko, kyljissä ilmanpoistoreiät ja kantokahvat.
Vakiomitat:
321070 300 x 150 x 25 cm
321073 350 x 180 x 30 cm
321076 380 x 190 x 40 cm
321082 400 x 180 x 30 cm

Valmistamme kaikki alastulopatjamme käsityönä
omalla patjatehtaallamme Tampereella.
Toteutamme myös räätälöityjä ratkaisuja 
asiakkaidemme toiveiden mukaan eri tarkoituksiin.

Kysy lisää myynnistämme!

Alastulopehmuste
Päällinen likaa hylkivää, kuvioitua PF-kangasta (600 g/m2), joka 
voidaan pyyhkiä tarvittaessa kostealla liinalla. Kaikki saumat ovat 
kestävää kuumasaumausta.
605243 200 x 100 x 30 cm

Alastulopehmuste ”Simra”
Erityisesti koulukäyttöön suunniteltu alastulopatja yksinkertaisella 
kotelorakenteella. Kaksi kokoa:
900036 350 x 180 x 30 cm
900037 380 x 190 x 40 cm

Alastulopehmuste
Päällinen likaa hylkivää, kuvioitua PF-kangasta (600 g/m2), joka 
voidaan pyyhkiä tarvittaessa kostealla liinalla. Kaikki saumat ovat 
kestävää kuumasaumausta. Pohjassa liukumista estävä 
vinyyliverkko, kyljissä ilmanpoistoreiät ja kantokahvat.
Vakiomitat:
321062 220 x 120 x 20 cm
321063 250 x 150 x 30 cm
100650 300 x 200 x 40 cm
321064 300 x 200 x 45 cm

Taittomatto
Monikäyttöinen matto kilpavoimisteluun ja vaativaan
harjoitteluun.Päällinen mattapintainen, likaa hylkivä PF-kangas,
joka voidaan pyyhkiä kostealla. Varustettu vetoketjulla, joka 
mahdollistaa päällisen vaihtamisen. Neljä kantohihnaa. Tarranauha 
useampien mattojen yhdistämiseksi.
Vakiomitat:
321065 300 x 200 x 12,5 cm / 150 x 200 x 25 cm
321066 300 x 200 x 20 cm / 150 x 200 x 40 cm

Taittuva kuperkeikkakiila 
Monikäyttöinen pehmustematto, 
jota voidaan käyttää niin 
kuperkeikkakiilana, kuin 
korokemattona.
Mitat: 120 x 100 x 30/5 cm 
304205

Hyppyarkku ”Senior”
Kolme kantokahvallista osaa, jotka  
voidaan kiinnittää toisiinsa  
tarranauhalla. Osia voidaan käyttää 
myös yksittäin.
Mitat: 130 x 100 x 80/40 cm.  
602611 Pehmeällä yläpinnalla 
304226 Kovalla yläpinnalla

Liukumäki ja portaikko
Monikäyttöinen yhdistelmä erilaisten 
temppuratojen rakentamiseen. Voidaan 
yhdistellä muiden Softline-tuotteiden kanssa. 
Kuvan reikäneliö ei sisälly toimitukseen.
304278 Liukumäki-kiila 120 x 60 x 60/5 cm
304208 Portaikko

Hyppyjakkara
Hyppyjakkaran avulla on helppo 
harjoitella kärrynpyöriä ja voltteja.
Mitat: 60 x 53 x 33 cm
304204

Hyppyteline ”Kerko”
Tukevarakenteinen hyppyteline trampettihyppyjen 
opetteluun. Telineessä tarranauha muiden Softline-
tuotteiden yhdistämiseen.
301825 Hyppyteline 120 x 85 x 100 cm
301826 Jatkopala 60 x 85 x 100 cm
301827 Lisäpehmustematto 190 x 85 x 6 cm
302400 Korotuspala 20 cm jatkopalalle
302401 Korotuspala 20 cm telineelle.

Selän harjoituskaari
Notkeutta ja tasapainoa on helppo 
kehittää selän harjoituskaaren avulla. 
Sopii kiinnitettäväksi esim. puolapuihin.
Mitat: 90 x 50 x 39 cm.
100360

Soft-tasapainopuomi 
Pehmeä puomi turvalliseen 
tasapainoharjoitteluun. 
Kolme eri pituutta:

100357 300 x 20/10 x 15 cm 
100358 300 x 15/15 x 8 cm 
100359 500 x 10/10 x 5 cm

Paavo-puomi
Pehmustettu lattiapuomi 
tasapainoharjoitteluun.
Mitat: pituus 500 cm, leveys 20 cm.
302402

Lattiapuomi
Matala puomi kolmella eri pituudella. 
Leveys 23 cm.
304209 200 cm
304210 300 cm
304211 400 cm

Softline
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Alastulopehmuste
Päällinen likaa hylkivää, kuvioitua PF-kangasta (600 g/m2), joka 
voidaan pyyhkiä tarvittaessa kostealla liinalla. Kaikki saumat ovat 
kestävää kuumasaumausta. Pohjassa liukumista estävä 
vinyyliverkko, kyljissä ilmanpoistoreiät ja kantokahvat.
Vakiomitat:
321070 300 x 150 x 25 cm
321073 350 x 180 x 30 cm
321076 380 x 190 x 40 cm
321082 400 x 180 x 30 cm

Valmistamme kaikki alastulopatjamme käsityönä 
omalla patjatehtaallamme Tampereella.
Toteutamme myös räätälöityjä ratkaisuja 
asiakkaidemme toiveiden mukaan eri tarkoituksiin.

Kysy lisää myynnistämme!

Alastulopehmuste
Päällinen likaa hylkivää, kuvioitua PF-kangasta (600 g/m2), joka 
voidaan pyyhkiä tarvittaessa kostealla liinalla. Kaikki saumat ovat 
kestävää kuumasaumausta.
605243 200 x 100 x 30 cm

Alastulopehmuste ”Simra”
Erityisesti koulukäyttöön suunniteltu alastulopatja yksinkertaisella 
kotelorakenteella. Kaksi kokoa:
900036 350 x 180 x 30 cm
900037 380 x 190 x 40 cm

Alastulopehmuste
Päällinen likaa hylkivää, kuvioitua PF-kangasta (600 g/m2), joka 
voidaan pyyhkiä tarvittaessa kostealla liinalla. Kaikki saumat ovat 
kestävää kuumasaumausta. Pohjassa liukumista estävä 
vinyyliverkko, kyljissä ilmanpoistoreiät ja kantokahvat.
Vakiomitat:
321062 220 x 120 x 20 cm
321063 250 x 150 x 30 cm
100650 300 x 200 x 40 cm
321064 300 x 200 x 45 cm

Taittomatto
Monikäyttöinen matto kilpavoimisteluun ja vaativaan 
harjoitteluun.Päällinen mattapintainen, likaa hylkivä PF-kangas, 
joka voidaan pyyhkiä kostealla. Varustettu vetoketjulla, joka 
mahdollistaa päällisen vaihtamisen. Neljä kantohihnaa. Tarranauha 
useampien mattojen yhdistämiseksi.
Vakiomitat:
321065 300 x 200 x 12,5 cm / 150 x 200 x 25 cm
321066 300 x 200 x 20 cm / 150 x 200 x 40 cm

Taittuva kuperkeikkakiila
Monikäyttöinen pehmustematto,
jota voidaan käyttää niin
kuperkeikkakiilana, kuin
korokemattona.
Mitat: 120 x 100 x 30/5 cm
304205

Hyppyarkku ”Senior”
Kolme kantokahvallista osaa, jotka 
voidaan kiinnittää toisiinsa 
tarranauhalla. Osia voidaan käyttää 
myös yksittäin.
Mitat: 130 x 100 x 80/40 cm.
602611 Pehmeällä yläpinnalla
304226 Kovalla yläpinnalla

Liukumäki ja portaikko
Monikäyttöinen yhdistelmä erilaisten
temppuratojen rakentamiseen. Voidaan
yhdistellä muiden Softline-tuotteiden kanssa. 
Kuvan reikäneliö ei sisälly toimitukseen.
304278 Liukumäki-kiila 120 x 60 x 60/5 cm
304208 Portaikko

Hyppyjakkara
Hyppyjakkaran avulla on helppo
harjoitella kärrynpyöriä ja voltteja.
Mitat: 60 x 53 x 33 cm
304204

Hyppyteline ”Kerko”
Tukevarakenteinen hyppyteline trampettihyppyjen
opetteluun. Telineessä tarranauha muiden Softline-
tuotteiden yhdistämiseen.
301825 Hyppyteline 120 x 85 x 100 cm
301826 Jatkopala 60 x 85 x 100 cm
301827 Lisäpehmustematto 190 x 85 x 6 cm
302400 Korotuspala 20 cm jatkopalalle
302401 Korotuspala 20 cm telineelle.

Selän harjoituskaari
Notkeutta ja tasapainoa on helppo
kehittää selän harjoituskaaren avulla. 
Sopii kiinnitettäväksi esim. puolapuihin.
Mitat: 90 x 50 x 39 cm.
100360

Soft-tasapainopuomi
Pehmeä puomi turvalliseen
tasapainoharjoitteluun.
Kolme eri pituutta:
100357 300 x 20/10 x 15 cm
100358 300 x 15/15 x 8 cm
100359 500 x 10/10 x 5 cm

Paavo-puomi
Pehmustettu lattiapuomi
tasapainoharjoitteluun.
Mitat: pituus 500 cm, leveys 20 cm.
302402

Lattiapuomi
Matala puomi kolmella eri pituudella. 
Leveys 23 cm.
304209 200 cm
304210 300 cm
304211 400 cm

Alastulopatjat
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Rullamatto
Pinta joustavaa 2-kerroksista kangasta. Pohjassa liukueste. Sopii 
erityisesti permantovoimistelun harjoitteluun. Saatavana 18 mm ja 
25 mm paksuisena. Leveys 120 cm.
303120 600 x 120 x 1,8 cm
303121 1000 x 120 x 1,8 cm
303122 600 x 120 x 2,5 cm
303123 1000 x 120 x 2,5 cm

Voimistelumatto
Kevyt matto venyttelyyn ja kuntoutukseen.
605523 120 x 50 x 1,5 cm

Voimistelumatto ”Comfort”
Pehmeä matto voimisteluun ja 
kuntoutukseen.
303403 184 x 74 x 1,5 cm

Vauhdinotto-/permantomatto
Joustava 2-kerroksinen permantomatto, jonka pinnalla sinistä 
huopaa. Pohjassa kitkapinta. Mattoja voidaan liittää toisiinsa 
tarranauhan avulla.
Saatavana kahdella leveydellä: 100 cm ja 200 cm. Paksuus 35 mm.
Myyntipituudet: 6 m, 12 m, 14 m ja 25 m.
303124 m2 / leveys 100 cm
303125 m2 / leveys 200 cm
7200312 m / tarranauha 10 cm

Voimistelumatto Airex Fitline
Kestävä ja hygieeninen voimistelumatto 
voimisteluun ja ryhmäliikuntaan. Kevyt, 
pehmeä, luistamaton ja lämminpintainen 
matto, joka on helppo kääriä rullalle ja 
suoristuu avattaessa välittömästi.
Matot saatavissa ripustusrei’illä tai ilman.
Mitat: 180 x 60 x 1 cm, 140 x 60 x 1 cm
303055 turkoosi
602234 turkoosi / ripustusrei’illä
604472 kiwi
604473 kiwi / ripustusrei’illä

Voimistelukorokkeet
Tukeva voimistelukoroke, jota voidaan 
käyttää esim. Kimmoisuusharjoitteluun ja 
venyttelyyn. Soveltuvat myös voimistelun 
avustuskorokkeiksi.
347911 120 x 50 x 30 cm
347912 120 x 50 x 50 cm
347913 120 x 50 x 80 cm
347914 60 x 50 x 30 cm

Voimistelumatto ”Rigma”
Pehmeä voimistelumatto moneen käyttöön.
Kevyt solumuovi/kerrosrakenne. Päällinen mattapintainen, likaa 
hylkivä PF-kangas (530 g/m2), joka voidaan pyyhkiä kostealla 
liinalla. Kaikki saumat kestävää kuumasaumausta. Pohjassa 
liukuesteverkko. Kaksi eri kokoa:
188 x 100 x 5 cm, paino 6 kg
250 x 120 x 5 cm, paino 7 kg
303310 sininen
303311 punainen

Voimistelumatto
Päällinen likaa hylkivää, kuvioitua PF-kangasta (530 g/m2), joka 
voidaan pyyhkiä tarvittaessa kostealla liinalla. Sisällä joustava 
solumuovi/kerrosrakennepehmuste. Kaikki saumat ovat kestävää 
kuumasaumausta. Pohjassa liukumista estävä vinyyliverkko.
Mitat: 190 x 100 x 4 cm, paino 5 kg
303320

Voimistelumatto ”Economy”
Erittäin kevyt solumuovimatto, jonka yläpinnalla laminoitu 
vinyylipinnoite. Pohjassa kitkapinta.
303016 200 x 100 x 4 cm

Voimistelumatto ”Riko”
Puolikova monitoimimatto kouluvoimisteluun ja harrastuskäyttöön.
2-kerrosrakenne (solumuovi+limipuriste). Päällinen mattapintainen,
likaa hylkivä PF-kangas (530 g/m2), joka voidaan pyyhkiä kostealla
liinalla. Kaikki saumat kestävää kuumasaumausta. Joka sivulla
tarranauhat, joilla mattoja voidaan liittää toisiinsa. Mitat: 188 x 100
x 6 cm, paino 8 kg.
303240 sininen
303241 punainen

Rulla-/volttimatto
Kevyt, kotelorakenteinen rullamatto, jota lapsetkin jaksavat 
liikutella. Päällinen nylonkudosta. Pohjassa liukueste. Sisältää 
sidontahihnan varastoimista varten.
Leveys 130 cm, vahvuus 3,2 cm.
303110 12 m
303111 9 m
303112 6 m
303113 3 m

Palarullamatto
Kimmoissa permantomatto, joka voidaan avata ja rullata helposti. Menee 
rullattuna pieneen tilaan. Pinta sinistä huopaa alapuolella kitkapinta. 
Mattoja voidaan kiinnittää toisiinsa tarranauhalla.
Vakioleveydet 100 cm ja 140 cm, paksuus 30 mm.
Myyntipituudet: 6 m, 12 m, 14 m ja 25 m.
303114 m2 / leveys 140 cm
303115 m2 / leveys 100 cm

Voimistelumatot
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Rullamatto
Pinta joustavaa 2-kerroksista kangasta. Pohjassa liukueste. Sopii 
erityisesti permantovoimistelun harjoitteluun. Saatavana 18 mm ja 
25 mm paksuisena. Leveys 120 cm.
303120 600 x 120 x 1,8 cm
303121 1000 x 120 x 1,8 cm
303122 600 x 120 x 2,5 cm
303123 1000 x 120 x 2,5 cm

Voimistelumatto
Kevyt matto venyttelyyn ja kuntoutukseen.
605523 120 x 50 x 1,5 cm

Voimistelumatto ”Comfort”
Pehmeä matto voimisteluun ja 
kuntoutukseen.
303403 184 x 74 x 1,5 cm

Vauhdinotto-/permantomatto
Joustava 2-kerroksinen permantomatto, jonka pinnalla sinistä 
huopaa. Pohjassa kitkapinta. Mattoja voidaan liittää toisiinsa 
tarranauhan avulla.
Saatavana kahdella leveydellä: 100 cm ja 200 cm. Paksuus 35 mm.
Myyntipituudet: 6 m, 12 m, 14 m ja 25 m.
303124 m2 / leveys 100 cm
303125 m2 / leveys 200 cm
7200312 m / tarranauha 10 cm

Voimistelumatto Airex Fitline
Kestävä ja hygieeninen voimistelumatto 
voimisteluun ja ryhmäliikuntaan. Kevyt, 
pehmeä, luistamaton ja lämminpintainen 
matto, joka on helppo kääriä rullalle ja 
suoristuu avattaessa välittömästi.
Matot saatavissa ripustusrei’illä tai ilman.
Mitat: 180 x 60 x 1 cm, 140 x 60 x 1 cm
303055 turkoosi
602234 turkoosi / ripustusrei’illä
604472 kiwi
604473 kiwi / ripustusrei’illä

Voimistelukorokkeet
Tukeva voimistelukoroke, jota voidaan 
käyttää esim. Kimmoisuusharjoitteluun ja 
venyttelyyn. Soveltuvat myös voimistelun 
avustuskorokkeiksi.
347911 120 x 50 x 30 cm
347912 120 x 50 x 50 cm
347913 120 x 50 x 80 cm
347914 60 x 50 x 30 cm

Voimistelumatto ”Rigma”
Pehmeä voimistelumatto moneen käyttöön.
Kevyt solumuovi/kerrosrakenne. Päällinen mattapintainen, likaa 
hylkivä PF-kangas (530 g/m2), joka voidaan pyyhkiä kostealla 
liinalla. Kaikki saumat kestävää kuumasaumausta. Pohjassa 
liukuesteverkko. Kaksi eri kokoa:
188 x 100 x 5 cm, paino 6 kg
250 x 120 x 5 cm, paino 7 kg
303310 sininen
303311 punainen

Voimistelumatto
Päällinen likaa hylkivää, kuvioitua PF-kangasta (530 g/m2), joka 
voidaan pyyhkiä tarvittaessa kostealla liinalla. Sisällä joustava 
solumuovi/kerrosrakennepehmuste. Kaikki saumat ovat kestävää 
kuumasaumausta. Pohjassa liukumista estävä vinyyliverkko.
Mitat: 190 x 100 x 4 cm, paino 5 kg
303320

Voimistelumatto ”Economy”
Erittäin kevyt solumuovimatto, jonka yläpinnalla laminoitu
vinyylipinnoite. Pohjassa kitkapinta.
303016 200 x 100 x 4 cm

Voimistelumatto ”Riko”
Puolikova monitoimimatto kouluvoimisteluun ja harrastuskäyttöön.
2-kerrosrakenne (solumuovi+limipuriste). Päällinen mattapintainen,
likaa hylkivä PF-kangas (530 g/m2), joka voidaan pyyhkiä kostealla
liinalla. Kaikki saumat kestävää kuumasaumausta. Joka sivulla
tarranauhat, joilla mattoja voidaan liittää toisiinsa. Mitat: 188 x 100
x 6 cm, paino 8 kg.
303240 sininen
303241 punainen

Rulla-/volttimatto
Kevyt, kotelorakenteinen rullamatto, jota lapsetkin jaksavat 
liikutella. Päällinen nylonkudosta. Pohjassa liukueste. Sisältää 
sidontahihnan varastoimista varten.
Leveys 130 cm, vahvuus 3,2 cm.
303110 12 m
303111 9 m
303112 6 m
303113 3 m

Palarullamatto
Kimmoissa permantomatto, joka voidaan avata ja rullata helposti. Menee
rullattuna pieneen tilaan. Pinta sinistä huopaa alapuolella kitkapinta. 
Mattoja voidaan kiinnittää toisiinsa tarranauhalla.
Vakioleveydet 100 cm ja 140 cm, paksuus 30 mm.
Myyntipituudet: 6 m, 12 m, 14 m ja 25 m.
303114 m2 / leveys 140 cm
303115 m2 / leveys 100 cm

Voimistelumatot
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Toimitamme Eurotramp harjoitus- ja kilpatrampoliineja
moneen eri käyttöön.
Valikoimistamme löytyy myös trampoliinien varaosat.
Kysy lisää myynnistämme!

Eurotramp Ultimate -trampoliini
FIG-hyväksytty kilpatrampoliini kansallisiin ja kansainväliisiin
kilpailuihin sekä kilpatason harjoitteluun.
Saatavana 4x4 mm, 5x4 mm, 6x4 mm tai 6x6 mm nylon-verkolla ja 32 
mm tai 50 mm reunapehmusteilla. 118 kpl teräsjousia.
Saatavana sekä kiinteällä, että nostettavalla siirtotelineellä.
Hyppyverkon koko 426 x 213 cm
Rungon mitat: pituus 520 cm, leveys 305 cm, korkeus 115 cm
345313

Eurotramp Grand Master -trampoliini
Trampoliini harjoitus- ja koulukäyttöön.
Saatavana 13 mm ja 45 mm nylon-verkolla ja 32 mm 
reunapehmusteilla. 118 kpl teräsjousia.
Saatavana sekä kiinteällä, että nostettavalla siirtotelineellä.
Hyppyverkon koko 426 x 213 cm
Rungon mitat: pituus 520 cm, leveys 305 cm, korkeus 108 cm
302375

Trampoliinin turvapääty ”Competition Universal”
Erittäin tukeva teräksinen turvapääty kaikkiin Ultimate ja Grand
Master –malleihin. Leveys 262 cm, pituus 187 cm, korkeus 115 / 
99 cm. FIG-hyväksymä yhdessä turvamattojen ja FIG-
hyväksyttyjen trampoliinien kanssa. Turvamatot myydään
erikseen.
302385

Turvamatto päädylle ”Competition Universal”
Kiilamallinen turvamatto, jonka trampoliinin puoleisessa 
reunassa viiste. Mitat: 300 x 240 x 20 cm.

Trampoliinirata ”Stationary”
Harjoituskäyttöön suunniteltu trampoliinirata, jolla volttien ja 
volttisarjojen harjoittelu on helppoa. Hyppyverkko valmistettu
PVC-päällysteisestä synteettisestä materiaalista. Sisältää 
reunapehmusteet sekä kumiset lattiansuojat. 
Reunapehmusteiden paksuus 24 mm. Hyppyverkon leveys 140 
cm.
Mitat: Leveys 200 cm, korkeus 72 cm. Pituus 4 – 20 m, 2 metrin
välein.
345721

Trampoliinirata ”Vario”
Harjoituskäyttöön suunniteltu trampoliinirata, jonka 
hyppyverkon jännitystä on voidaan muuttaa rungon leveyttä 
säätämällä. Hyppyverkko valmistettu PVC-päällysteisestä 
synteettisestä materiaalista. Sisältää reunapehmusteet sekä 
kumiset lattiansuojat. Reunapehmusteiden paksuus 24 mm.
Hyppyverkon leveys 140 cm.
Runko koostuu 200 cm pitkistä ja 200 cm leveistä 
teräselementeistä.
Mitat: Leveys 200 cm, korkeus 72 cm. Pituus 4 – 20 m, 2 metrin
välein.
345721

Rullamattovaunu
Pyörällinen vaunu permanto- ja 
rullamattojen siirtämiseen. Maalattua 
teräsputkea. Kumipyörin.
Mitat: 106 x 55 cm
400510

Voimistelumattojen seinäteline
Seinään kiinnitettävä teline 
ripustusreiällisille voimistelumatoille. 
Telineeseen mahtuu 15 kpl 1 cm 
paksuja mattoja.
Kannakkeiden väli 40 cm.
600819

Säilytysteline jumppamatoille
Seinään kiinnitettävä teline 
voimistelumatoille. Telineeseen 
mahtuu 10 – 15 kpl voimistelumattoja. 
Ruostumatonta terästä.
400600 leveys 65 cm
400601 leveys 105 cm

Mattovaunu, pystymalli
Mattojen pystyasennossa säilyttämiseen. 
Vaunuun mahtuu esimerkiksi 8 kpl 60 mm 
voimistelumattoja. Koko 200 x 130 x 65 cm.
400500

Mattovaunu, lavamalli
Pyörällinen mattovaunu, jossa työntökahva. 
400505

Seinäkonsolit
Trampetille ja ponnistuslaudoille tarkoitettu 
seinäkonsoli. Sisältää ketjun lukkoa varten.
400432 Tuplakonsoli trampetille
400426 Seinäkonsoli ponnistuslaudalle

Säilytys
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Toimitamme Eurotramp harjoitus- ja kilpatrampoliineja 
moneen eri käyttöön.
Valikoimistamme löytyy myös trampoliinien varaosat.
Kysy lisää myynnistämme!

Eurotramp Ultimate -trampoliini
FIG-hyväksytty kilpatrampoliini kansallisiin ja kansainväliisiin 
kilpailuihin sekä kilpatason harjoitteluun.
Saatavana 4x4 mm, 5x4 mm, 6x4 mm tai 6x6 mm nylon-verkolla ja 32 
mm tai 50 mm reunapehmusteilla. 118 kpl teräsjousia.
Saatavana sekä kiinteällä, että nostettavalla siirtotelineellä.
Hyppyverkon koko 426 x 213 cm
Rungon mitat: pituus 520 cm, leveys 305 cm, korkeus 115 cm
345313

Eurotramp Grand Master -trampoliini
Trampoliini harjoitus- ja koulukäyttöön.
Saatavana 13 mm ja 45 mm nylon-verkolla ja 32 mm 
reunapehmusteilla. 118 kpl teräsjousia.
Saatavana sekä kiinteällä, että nostettavalla siirtotelineellä.
Hyppyverkon koko 426 x 213 cm
Rungon mitat: pituus 520 cm, leveys 305 cm, korkeus 108 cm
302375

Trampoliinin turvapääty ”Competition Universal”
Erittäin tukeva teräksinen turvapääty kaikkiin Ultimate ja Grand 
Master –malleihin. Leveys 262 cm, pituus 187 cm, korkeus 115 / 
99 cm. FIG-hyväksymä yhdessä turvamattojen ja FIG-
hyväksyttyjen trampoliinien kanssa. Turvamatot myydään 
erikseen.
302385

Turvamatto päädylle ”Competition Universal”
Kiilamallinen turvamatto, jonka trampoliinin puoleisessa 
reunassa viiste. Mitat: 300 x 240 x 20 cm.

Trampoliinirata ”Stationary”
Harjoituskäyttöön suunniteltu trampoliinirata, jolla volttien ja 
volttisarjojen harjoittelu on helppoa. Hyppyverkko valmistettu 
PVC-päällysteisestä synteettisestä materiaalista. Sisältää 
reunapehmusteet sekä kumiset lattiansuojat. 
Reunapehmusteiden paksuus 24 mm. Hyppyverkon leveys 140 
cm.
Mitat: Leveys 200 cm, korkeus 72 cm. Pituus 4 – 20 m, 2 metrin 
välein.
345721

Trampoliinirata ”Vario”
Harjoituskäyttöön suunniteltu trampoliinirata, jonka 
hyppyverkon jännitystä on voidaan muuttaa rungon leveyttä 
säätämällä. Hyppyverkko valmistettu PVC-päällysteisestä 
synteettisestä materiaalista. Sisältää reunapehmusteet sekä 
kumiset lattiansuojat. Reunapehmusteiden paksuus 24 mm. 
Hyppyverkon leveys 140 cm.
Runko koostuu 200 cm pitkistä ja 200 cm leveistä 
teräselementeistä.
Mitat: Leveys 200 cm, korkeus 72 cm. Pituus 4 – 20 m, 2 metrin 
välein.
345721

Rullamattovaunu
Pyörällinen vaunu permanto- ja 
rullamattojen siirtämiseen. Maalattua 
teräsputkea. Kumipyörin.
Mitat: 106 x 55 cm
400510

Voimistelumattojen seinäteline
Seinään kiinnitettävä teline
ripustusreiällisille voimistelumatoille. 
Telineeseen mahtuu 15 kpl 1 cm
paksuja mattoja.
Kannakkeiden väli 40 cm.
600819

Säilytysteline jumppamatoille
Seinään kiinnitettävä teline
voimistelumatoille. Telineeseen 
mahtuu 10 – 15 kpl voimistelumattoja.
Ruostumatonta terästä.
400600 leveys 65 cm
400601 leveys 105 cm

Mattovaunu, pystymalli
Mattojen pystyasennossa säilyttämiseen. 
Vaunuun mahtuu esimerkiksi 8 kpl 60 mm 
voimistelumattoja. Koko 200 x 130 x 65 cm.
400500

Mattovaunu, lavamalli
Pyörällinen mattovaunu, jossa työntökahva.
400505

Seinäkonsolit
Trampetille ja ponnistuslaudoille tarkoitettu
seinäkonsoli. Sisältää ketjun lukkoa varten.
400432 Tuplakonsoli trampetille
400426 Seinäkonsoli ponnistuslaudalle

Trampoliinit
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Trampetti ”Unisport ELIT”
Erinomainen harjoitustrampoliini kaikkeen käyttöön, 
poislukien korkein kilpataso. Saatavilla kahdella eri 
hyppyalustan vahvuudella: pehmeä ja kova.
Vahva teräsrunko. Hyppyverkko kiinnittyy 32:lla teräsjousella. 
Sisältää siirtopyörät ja pehmustetun reunasuojuksen. Rungon 
koko 110 x 110 cm.
302300 pehmeä
302302 kova

Trampetti ”Unisport PRO”
Kehitetty erityisesti kaikentasoiseen kilpa- ja 
harjoittelukäyttöön. Vahva teräsrakenne neljällä 
siirtopyörällä. Isot jalkalevyt kumisuojuksin. Säädettävissä 
moneen eri kulmaan. Pehmeät jouset, joiden jousto-
ominaisuus mukailee kilpatrampoliinien jousia. Sisältää 
pehmustetun reunasuojuksen. Kokoontaitettava.
302396

Trampetti ”DORADO”
Dorado-trampetti on kehitetty korkeatasoiseen kilpavoimisteluun. 
Vakaa ja äärimmäisen hiljainen trampetti, joka takaa loistavat 
ponnahdusominaisuudet. Yksinkertainen säätömekanismi ja selkeät 
korkeudensäätömerkinnät. Hyppyverkko 13 mm nylon-punosta. 
Kestävät reunapehmusteet joka sivulla ja liukuesteet jaloissa. 
Korkeudensäädöt 65-70-75-80 cm.

Suosittelemme seuraavia malleja eri-ikäisille:
595478 Valkoinen hyppyverkko, 32 jousta, 10-15 –vuotiaat
595480 Keltainen hyppyverkko, 36 jousta, 10-18 –vuotiaat
595483 Vihreä hyppyverkko, 36 jousta, 12-vuotta ja vanhemmat
595484 Punainen hyppyverkko, 40 jousta, 16-vuotta ja vanhemmat

Trampetti ”TEAMGYM”
Trampetti, jossa yhdistyvät laatu, kestävyys ja suorituskyky ja 
joka on suunniteltu korkeatasoiseen kilpa- ja 
näytösvoimisteluun. Nylonista valmistettu hyppyverkko (60 x 
60 cm) on saatavilla kahdella eri vahvuudella: 4x4 mm ja 6x6 
mm. Runko valmistettu korkealuokkaisesta galvanoidusta
teräksestä. Rungon koko 125 x 130 cm. 36 kpl teräsjousia.
Jaloissa kumisuojukset liukumisen estämiseksi ja reunoilla 24
mm vahvat pehmusteet.
345721

Open-End -minitrampoliini
Trampetti vaativampiin voltteihin. Avoin etu- ja 
takaosa lisäävät turvallisuutta haastavissa 
suorituksissa. 60 x 70 cm hyppyverkko korkealaatuista 
13 mm vahvaa nylonia. 
Runko korkealaatuista galvanoitua terästä. Rungon 
koko 120 x 120 cm.
345721

Tupla-minitrampoliini (DMT) ”Ultimate”
FIG-hyväksytty DMT-trampoliini kestävällä ja suorituskykyisellä 
6x6 mm nylon-verkolla.
Runko 350 x 190 x 70 cm korkealaatuista galvanoitua terästä. 
Iskuja vaimentavat 32 mm vahvat reunapehmusteet. 98 kpl 
teräsjousia, 4 kpl vahvistettuja kulmajousia. Hyppyverkon koko 
292 x 92 cm
345300

Minitrampoliini ”Minitramp 112/125”
Trampetti volttiharjoituksiin. Saatavana sekä kumi- että 
teräsjousin. Hyppyverkon koko 60x60 cm. Verkkovaihtoehdot: 
13 mm nylon tai 2-kerroksinen perlonkangas.
Runko saatavilla kahdessa eri koossa: 112 x 112 cm tai 125 x 
125 cm.
345000 kumijousin, kehys 112 x 112
345009 kumijousin, kehys 125 x 125

Booster Board
Booster boardissa yhdistyvät klassisen ponnistuslaudan 
toiminnallisuus ja trampetilla hyppimisen helppouteen ja 
hauskuuteen. Booster Board on luotu erityisesti kehittämään 
ponnistusta matalalla iskutuksella. Sopii erityisesti 
kouluvoimisteluun. Säädettävä korkeus. Siirtopyörin.
603665

Siirtovaunu minitrampoliineille
Pyörällinen siirtovaunu neljälle 
minitrampoliinille. Pituus 140 cm, 
leveys 120 cm.

Siirtoteline trampoliineille
Eurotramp kilpa- ja harjoitustrampoliinien 
mukana toimitettava siirtoteline 
liikuttamisen helpottamiseksi.

Hyppyverkot, jouset ja reunapehmusteet saatavana myös varaosana.
Kysy lisää myynnistämme!

Trampoliinit
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Trampetti ”Unisport ELIT”
Erinomainen harjoitustrampoliini kaikkeen käyttöön, 
poislukien korkein kilpataso. Saatavilla kahdella eri 
hyppyalustan vahvuudella: pehmeä ja kova.
Vahva teräsrunko. Hyppyverkko kiinnittyy 32:lla teräsjousella. 
Sisältää siirtopyörät ja pehmustetun reunasuojuksen. Rungon 
koko 110 x 110 cm.
302300 pehmeä
302302 kova

Trampetti ”Unisport PRO”
Kehitetty erityisesti kaikentasoiseen kilpa- ja 
harjoittelukäyttöön. Vahva teräsrakenne neljällä 
siirtopyörällä. Isot jalkalevyt kumisuojuksin. Säädettävissä 
moneen eri kulmaan. Pehmeät jouset, joiden jousto-
ominaisuus mukailee kilpatrampoliinien jousia. Sisältää 
pehmustetun reunasuojuksen. Kokoontaitettava.
302396

Trampetti ”DORADO”
Dorado-trampetti on kehitetty korkeatasoiseen kilpavoimisteluun. 
Vakaa ja äärimmäisen hiljainen trampetti, joka takaa loistavat 
ponnahdusominaisuudet. Yksinkertainen säätömekanismi ja selkeät 
korkeudensäätömerkinnät. Hyppyverkko 13 mm nylon-punosta. 
Kestävät reunapehmusteet joka sivulla ja liukuesteet jaloissa. 
Korkeudensäädöt 65-70-75-80 cm.

Suosittelemme seuraavia malleja eri-ikäisille:
595478 Valkoinen hyppyverkko, 32 jousta, 10-15 –vuotiaat
595480 Keltainen hyppyverkko, 36 jousta, 10-18 –vuotiaat
595483 Vihreä hyppyverkko, 36 jousta, 12-vuotta ja vanhemmat
595484 Punainen hyppyverkko, 40 jousta, 16-vuotta ja vanhemmat

Trampetti ”TEAMGYM”
Trampetti, jossa yhdistyvät laatu, kestävyys ja suorituskyky ja 
joka on suunniteltu korkeatasoiseen kilpa- ja 
näytösvoimisteluun. Nylonista valmistettu hyppyverkko (60 x 
60 cm) on saatavilla kahdella eri vahvuudella: 4x4 mm ja 6x6 
mm. Runko valmistettu korkealuokkaisesta galvanoidusta
teräksestä. Rungon koko 125 x 130 cm. 36 kpl teräsjousia.
Jaloissa kumisuojukset liukumisen estämiseksi ja reunoilla 24
mm vahvat pehmusteet.
345721

Open-End -minitrampoliini
Trampetti vaativampiin voltteihin. Avoin etu- ja 
takaosa lisäävät turvallisuutta haastavissa 
suorituksissa. 60 x 70 cm hyppyverkko korkealaatuista 
13 mm vahvaa nylonia. 
Runko korkealaatuista galvanoitua terästä. Rungon
koko 120 x 120 cm.
345721

Tupla-minitrampoliini (DMT) ”Ultimate”
FIG-hyväksytty DMT-trampoliini kestävällä ja suorituskykyisellä 
6x6 mm nylon-verkolla.
Runko 350 x 190 x 70 cm korkealaatuista galvanoitua terästä. 
Iskuja vaimentavat 32 mm vahvat reunapehmusteet. 98 kpl
teräsjousia, 4 kpl vahvistettuja kulmajousia. Hyppyverkon koko
292 x 92 cm
345300

Minitrampoliini ”Minitramp 112/125”
Trampetti volttiharjoituksiin. Saatavana sekä kumi- että 
teräsjousin. Hyppyverkon koko 60x60 cm. Verkkovaihtoehdot:
13 mm nylon tai 2-kerroksinen perlonkangas.
Runko saatavilla kahdessa eri koossa: 112 x 112 cm tai 125 x
125 cm.
345000 kumijousin, kehys 112 x 112
345009 kumijousin, kehys 125 x 125

Booster Board
Booster boardissa yhdistyvät klassisen ponnistuslaudan
toiminnallisuus ja trampetilla hyppimisen helppouteen ja
hauskuuteen. Booster Board on luotu erityisesti kehittämään
ponnistusta matalalla iskutuksella. Sopii erityisesti
kouluvoimisteluun. Säädettävä korkeus. Siirtopyörin.
603665

Siirtovaunu minitrampoliineille
Pyörällinen siirtovaunu neljälle
minitrampoliinille. Pituus 140 cm,
leveys 120 cm.

Siirtoteline trampoliineille
Eurotramp kilpa- ja harjoitustrampoliinien
mukana toimitettava siirtoteline
liikuttamisen helpottamiseksi.

Hyppyverkot, jouset ja reunapehmusteet saatavana myös varaosana.
Kysy lisää myynnistämme!
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Hyppypöytä ”Tarpan”
Erityisesti TeamGymiin kehitetty hyppypöytä 
kaasujousiavusteisella korkeussäädöllä. Korkeussäätö
110 -165 cm 5 cm välein, joten sopii myös kilpatason
telinevoimisteluun. Sisältää siirtopyörät ja –kahvan, 
joiden ansiosta yhden henkilön on helppo siirtää
telinettä. Toimitukseen sisältyy alustan suojapehmuste.
Mitat: pituus 120 cm, leveys 90 cm, korkeus 130 cm. 
Paino 136 kg.
595500

Hyppypöytä ”Pegases TeamGym”, Spieth
Kilpatason hyppypöytä, jossa huomioitu TeamGym-
vaatimukset. Turvallinen, vakaa ja tehokkaasti iskuja 
vaimentava. Kaasujousitoiminen korkeussäätö 125-165 
cm, 5 cm välein. Sisältää integroidut siirtopyörät. 
Liukumaton pintamateriaali.
J1407314

Hyppypöytä, harjoitus
Hyvä vaihtoehto turvalliseen
trampettihyppyjen opetteluun.
Vakaa rakenne miellyttävän
pehmeällä pintakerroksella. Sisältää 
tarranauhan muiden soft-tuotteiden 
yhdistämiseen. Mitat: 80 x 120 cm,
korkeus 100 cm. Paino n. 35 kg.
301825

Hyppypöytä ”Foam-Pegases”
Osista koostuva hyppypöytä miellyttävällä 
pintamateriaalilla. Saatavana 2- ja 5-
osaisena.
2- osainen koostuu taitettavasta kiilasta ja
yläosasta.
595424 5-osainen 50-135 cm
595425 2-osainen 50 ja 105 cm.

Siirtoalusta ja runkosuojus
Sopii täydennyssarjaksi vanhoihin Tarpan-malleihin.
595499

SPIETH

SPIETH on yksi maailman johtavista voimisteluvälineiden 
ja -mattojen valmistajista. Pitkäaikaisen kehitystyön 
johdosta tuotteet ovat korkealaatuisia, testattuja ja 
turvallisia.

Kaikki kilpavälineet ovat kansainvälisen voimisteluliiton 
(FIG) hyväksymiä ja ovat läpäisseet tarkat 
voimisteluvälineitä koskevat turvallisuus- ja 
laatuvaatimukset.

SPIETH:n tuotteita on käytetty vuosikymmenten ajan 
niin kouluissa ja voimisteluseuroissa kuin useissa 
Olympia- ja MM-tason arvokilpailuissa.

Valikoimistamme löydät SPIETH voimisteluvälineet niin 
teline- kuin rytmiseen voimisteluun.

LEG

LEG by Unisport on erikoistunut harraste- ja 
kilpavoimisteluvälineiden valmistukseen. Tuotteet ovat 
kehitetty pitkän kokemuksen tuloksena ja sopivat niin 
lasten kuin kilpavoimistelijoiden harjoitteluun ja 
kilpailuihin.

LEG by Unisport valikoimista löydät kansainväliset 
standardit täyttävät TeamGym –välineet kilpa- ja 
harrastekäyttöön.

Kaikki LEG by Unisport –kilpavoimisteluvälineet 
täyttävät kansainvälisissä kilpailuissa vaadittavat normit.

Kokonaisratkaisuja kilpavoimisteluun

Voit hyödyntää ratkaisujamme halli- ja liikuntatilaprojektin kaikissa vaiheissa 
ensimmäisestä alustavasta suunnitelmasta hallin lopulliseen suunnitelmaan, 
varusteiden ja välineiden asentamiseen ja käyttöönottoon asti. Tarjoamme 
voimistelutilojen CAD-suunnittelun 2D- ja 3D-piirrustuksina, kokoonpanon ja 
asennuksen sekä välineiden kunnossapidon ja huollon.
Suunnittelussa käytämme apuna asiantuntijoita alan parhailta toimijoilta.

Teemme tiivistä yhteistyötä voimisteluseurojen, valmentajien ja järjestöjen 
kanssa, minkä ansioista voimme tarjota asiakkaillemme modernit, 
käytännölliset ja turvalliset ratkaisut, jotka täyttävät kaikki suoritus- ja 
turvallisuusvaatimukset.

Valikoimistamme löydät voimistelutuotteet kilpa- ja harrastekäyttöön alan 
huippumerkeiltä. Omien vakiotuotteidemme lisäksi tarjoamme myös 
räätälöityjä ratkaisuja aina alastulopatjoista volttimonttuihin.

Kilpavoimistelu
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Hyppypöytä ”Tarpan”
Erityisesti TeamGymiin kehitetty hyppypöytä 
kaasujousiavusteisella korkeussäädöllä. Korkeussäätö 
110 -165 cm 5 cm välein, joten sopii myös kilpatason 
telinevoimisteluun. Sisältää siirtopyörät ja –kahvan, 
joiden ansiosta yhden henkilön on helppo siirtää 
telinettä. Toimitukseen sisältyy alustan suojapehmuste.
Mitat: pituus 120 cm, leveys 90 cm, korkeus 130 cm. 
Paino 136 kg.
595500

Hyppypöytä ”Pegases TeamGym”, Spieth
Kilpatason hyppypöytä, jossa huomioitu TeamGym-
vaatimukset. Turvallinen, vakaa ja tehokkaasti iskuja 
vaimentava. Kaasujousitoiminen korkeussäätö 125-165 
cm, 5 cm välein. Sisältää integroidut siirtopyörät. 
Liukumaton pintamateriaali.
J1407314

Hyppypöytä, harjoitus
Hyvä vaihtoehto turvalliseen 
trampettihyppyjen opetteluun. 
Vakaa rakenne miellyttävän 
pehmeällä pintakerroksella. Sisältää 
tarranauhan muiden soft-tuotteiden 
yhdistämiseen. Mitat: 80 x 120 cm, 
korkeus 100 cm. Paino n. 35 kg.
301825

Hyppypöytä ”Foam-Pegases”
Osista koostuva hyppypöytä miellyttävällä 
pintamateriaalilla. Saatavana 2- ja 5-
osaisena.
2- osainen koostuu taitettavasta kiilasta ja
yläosasta.
595424 5-osainen 50-135 cm
595425 2-osainen 50 ja 105 cm.

Siirtoalusta ja runkosuojus
Sopii täydennyssarjaksi vanhoihin Tarpan-malleihin.
595499

SPIETH

SPIETH on yksi maailman johtavista voimisteluvälineiden 
ja -mattojen valmistajista. Pitkäaikaisen kehitystyön
johdosta tuotteet ovat korkealaatuisia, testattuja ja 
turvallisia.

Kaikki kilpavälineet ovat kansainvälisen voimisteluliiton
(FIG) hyväksymiä ja ovat läpäisseet tarkat 
voimisteluvälineitä koskevat turvallisuus- ja 
laatuvaatimukset.

SPIETH:n tuotteita on käytetty vuosikymmenten ajan
niin kouluissa ja voimisteluseuroissa kuin useissa 
Olympia- ja MM-tason arvokilpailuissa.

Valikoimistamme löydät SPIETH voimisteluvälineet niin
teline- kuin rytmiseen voimisteluun.

LEG

LEG by Unisport on erikoistunut harraste- ja 
kilpavoimisteluvälineiden valmistukseen. Tuotteet ovat 
kehitetty pitkän kokemuksen tuloksena ja sopivat niin
lasten kuin kilpavoimistelijoiden harjoitteluun ja 
kilpailuihin.

LEG by Unisport valikoimista löydät kansainväliset
standardit täyttävät TeamGym –välineet kilpa- ja 
harrastekäyttöön.

Kaikki LEG by Unisport –kilpavoimisteluvälineet
täyttävät kansainvälisissä kilpailuissa vaadittavat normit.

Kokonaisratkaisuja kilpavoimisteluun

Voit hyödyntää ratkaisujamme halli- ja liikuntatilaprojektin kaikissa vaiheissa 
ensimmäisestä alustavasta suunnitelmasta hallin lopulliseen suunnitelmaan, 
varusteiden ja välineiden asentamiseen ja käyttöönottoon asti. Tarjoamme 
voimistelutilojen CAD-suunnittelun 2D- ja 3D-piirrustuksina, kokoonpanon ja 
asennuksen sekä välineiden kunnossapidon ja huollon.
Suunnittelussa käytämme apuna asiantuntijoita alan parhailta toimijoilta.

Teemme tiivistä yhteistyötä voimisteluseurojen, valmentajien ja järjestöjen 
kanssa, minkä ansioista voimme tarjota asiakkaillemme modernit, 
käytännölliset ja turvalliset ratkaisut, jotka täyttävät kaikki suoritus- ja 
turvallisuusvaatimukset.

Valikoimistamme löydät voimistelutuotteet kilpa- ja harrastekäyttöön alan
huippumerkeiltä. Omien vakiotuotteidemme lisäksi tarjoamme myös 
räätälöityjä ratkaisuja aina alastulopatjoista volttimonttuihin.

TeamGym
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Volttirata LEG ”Malmö”
Kilpatason volttirata. Koostuu 15:sta teräsosasta, jotka kukin 
18:sta lasikuituputkesta. Jokaisessa osassa on pikaliitin, joka 
helpottaa kokoamista ja purkamista.
Sisältää 1 huopamaton, 1 erikoisvalmisteinen EVA-matto 
sekä vahvistettu elastinen verkkopäällinen.
Mitat: pituus 15 m, leveys 2 m, korkeus 35 cm.
595292

Volttimatto LEG
Huopapintainen matto volttiradalle. Vaaleansininen.
Pituus 15 m, leveys 2 m, paksuus 35 mm.
595312

Volttimatto LEG EVA-vaahto
Pituus 15 m, leveys 2 m, paksuus 60 mm.
595316

Volttiradan verkkopäällinen LEG
Pituus 15 m, leveys 2 m.
595318

Volttiradan reunasuoja LEG
Reunasuoja volttiradalle. Sisältää vaahtomuoviytimen 
(25 kg/m3) ja 50 mm paksun tukimaton. Kiinnitetään 
volttirataan 10 cm velcro-nauhan avulla. 
Tummansininen.
Pituus 200 cm, leveys 50 cm, korkeus 35 cm.
595293

Volttiradan vauhdinottopalikka LEG
LEG vauhdinottopalikat sisältävät kovan vaahtomuovisisuksen ja 
tummansinisen muovivahvisteisen kankaan, jonka alla on liukumaton 
suoja. Jokainen lohko kiinnittyy toisiinsa 5 cm leveällä tarranauhalla, 
jolloin ne ovat helppo asentaa ja purkaa.
Yksi sarja koostuu kahdeksasta palikasta, jotka muodostavat 16 x 1 m 
vauhdinottoalueen. Palikoita voidaan hyödyntää yksittäin myös 
muussa harjoittelussa ja niistä voidaan kasata myös palkintokoroke.
Mitat: Pituus 200 cm, leveys 100 cm, korkeus 35 cm.
595557 Aloituspalikka 10 cm valkoisella Velcrolla
595300 5 cm tummansinisellä Velcrolla

Sulkuläppä
Käytetään volttiradan ja maton välissä. Sini-valkoinen.
595319

T-kiilasuoja
Käytetään volttiradan ja alastulomontun välissä.
Pituus 300 cm, leveys 70 cm.
595320

Volttirataan saatavissa myös varaosia:
- muoviholkit
- Lasikuituputket
- Muovijalat

Volttirata ”Spiethway III”, Spieth
FIG-hyväksytty volttirata. Suunniteltu kilpatason harjoituskäyttöön. 
Koostuu 21 teräsosasta (200 x 121 cm). Pintamateriaalina 
vaaleansininen neulahuopamatto, jonka alla vaimentavaa 
solumuovia. Kokonaispituus 25,41 m. Korkeus 30 cm.
J1790210

Vauhdinottomatto LEG
Vauhdinottomatto, jonka pinta sinistä huopaa ja pohjassa 
liukueste. Pituus 25 m, leveys 1 m, paksuus 25 mm.
595352 tummansininen
595353 vaaleansininen

Vauhdinoton stopperipatja
25 metrin aloituspala UEG-sääntöjen mukaisesti. Pituus 1 m. 
Suunniteltu puolisylinterin muotoiseksi. Kaksi aloituspalaa 
yhdistämällä saadaan sylinteri.
535351

Magnesiumkaukalo LEG
Lattialle asetettava magnesiumkaukalo 
hyppyihin, trampetille ja voltteihin. 
Verhoiltu sisäosa vähentää magnesiumin 
leviämistä.
595515

Mittanauha
25 metrin mittanauha tarrakiinnityksellä 
alustaan. Sopii täydellisesti harjoitussaleihin, 
joissa mitta voidaan pitää paikoillaan 
harjoituksesta toiseen.
595514

Magnesiumpala, 8 kpl/pkt
301610

Rullamatto liukuestepohjalla LEG
Huopapintainen voimistelumatto 
liukuestepohjalla.
Pituus 14 m, leveys 2 m, paksuus 35 mm.
595282 tummansininen
595281 vaaleansininen

Velcro-nauha
Kova tarranauha ”koukku”-kiinnityksellä. 
Pituus 25 m, leveys 10 cm.
595601 tummansininen
595285 vaaleansininen
595287 valkoinen

Cheerleadingmatto LEG
Tummansininen huopapintainen 
voimistelumatto liukuestepohjalla. Lovetettu 
pohja helpottaa rullaamista.
Pituus 14 m, leveys 2 m, paksuus 35 mm.
595510

TeamGym
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Volttirata LEG ”Malmö”
Kilpatason volttirata. Koostuu 15:sta teräsosasta, jotka kukin 
18:sta lasikuituputkesta. Jokaisessa osassa on pikaliitin, joka 
helpottaa kokoamista ja purkamista.
Sisältää 1 huopamaton, 1 erikoisvalmisteinen EVA-matto 
sekä vahvistettu elastinen verkkopäällinen.
Mitat: pituus 15 m, leveys 2 m, korkeus 35 cm.
595292

Volttimatto LEG
Huopapintainen matto volttiradalle. Vaaleansininen.
Pituus 15 m, leveys 2 m, paksuus 35 mm.
595312

Volttimatto LEG EVA-vaahto
Pituus 15 m, leveys 2 m, paksuus 60 mm.
595316

Volttiradan verkkopäällinen LEG
Pituus 15 m, leveys 2 m.
595318

Volttiradan reunasuoja LEG
Reunasuoja volttiradalle. Sisältää vaahtomuoviytimen 
(25 kg/m3) ja 50 mm paksun tukimaton. Kiinnitetään 
volttirataan 10 cm velcro-nauhan avulla. 
Tummansininen.
Pituus 200 cm, leveys 50 cm, korkeus 35 cm.
595293

Volttiradan vauhdinottopalikka LEG
LEG vauhdinottopalikat sisältävät kovan vaahtomuovisisuksen ja 
tummansinisen muovivahvisteisen kankaan, jonka alla on liukumaton 
suoja. Jokainen lohko kiinnittyy toisiinsa 5 cm leveällä tarranauhalla, 
jolloin ne ovat helppo asentaa ja purkaa.
Yksi sarja koostuu kahdeksasta palikasta, jotka muodostavat 16 x 1 m 
vauhdinottoalueen. Palikoita voidaan hyödyntää yksittäin myös 
muussa harjoittelussa ja niistä voidaan kasata myös palkintokoroke.
Mitat: Pituus 200 cm, leveys 100 cm, korkeus 35 cm.
595557 Aloituspalikka 10 cm valkoisella Velcrolla
595300 5 cm tummansinisellä Velcrolla

Sulkuläppä
Käytetään volttiradan ja maton välissä. Sini-valkoinen.
595319

T-kiilasuoja
Käytetään volttiradan ja alastulomontun välissä.
Pituus 300 cm, leveys 70 cm.
595320

Volttirataan saatavissa myös varaosia:
- muoviholkit
- Lasikuituputket
- Muovijalat

Volttirata ”Spiethway III”, Spieth
FIG-hyväksytty volttirata. Suunniteltu kilpatason harjoituskäyttöön. 
Koostuu 21 teräsosasta (200 x 121 cm). Pintamateriaalina 
vaaleansininen neulahuopamatto, jonka alla vaimentavaa 
solumuovia. Kokonaispituus 25,41 m. Korkeus 30 cm.
J1790210

Vauhdinottomatto LEG
Vauhdinottomatto, jonka pinta sinistä huopaa ja pohjassa 
liukueste. Pituus 25 m, leveys 1 m, paksuus 25 mm.
595352 tummansininen
595353 vaaleansininen

Vauhdinoton stopperipatja
25 metrin aloituspala UEG-sääntöjen mukaisesti. Pituus 1 m. 
Suunniteltu puolisylinterin muotoiseksi. Kaksi aloituspalaa 
yhdistämällä saadaan sylinteri.
535351

Magnesiumkaukalo LEG
Lattialle asetettava magnesiumkaukalo
hyppyihin, trampetille ja voltteihin. 
Verhoiltu sisäosa vähentää magnesiumin
leviämistä.
595515

Mittanauha
25 metrin mittanauha tarrakiinnityksellä 
alustaan. Sopii täydellisesti harjoitussaleihin,
joissa mitta voidaan pitää paikoillaan
harjoituksesta toiseen.
595514

Magnesiumpala, 8 kpl/pkt
301610

Rullamatto liukuestepohjalla LEG
Huopapintainen voimistelumatto
liukuestepohjalla.
Pituus 14 m, leveys 2 m, paksuus 35 mm.
595282 tummansininen
595281 vaaleansininen

Velcro-nauha
Kova tarranauha ”koukku”-kiinnityksellä. 
Pituus 25 m, leveys 10 cm.
595601 tummansininen
595285 vaaleansininen
595287 valkoinen

Cheerleadingmatto LEG
Tummansininen huopapintainen 
voimistelumatto liukuestepohjalla. Lovetettu
pohja helpottaa rullaamista.
Pituus 14 m, leveys 2 m, paksuus 35 mm.
595510
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Pehmokiila LEG
Sopii monenlaisiin edistyneiden ja vasta-alkajien
voimisteluharjoitteisiin. Loistava apuväline esim. 
volttien harjoittelemiseen.

Kokovaihtoehdot:
595380 S-koko, 200 x 100 x 45/5 cm
595383 M-koko, 280 x 140 x 70/15 cm
595387 L-koko, 350 x 200 x 90/15 cm

Taitettava kiila LEG
Kokoontaitettuna voidaan käyttää mm.
voimistelukorokkeena.
Mitat: 200 x 100 x 45/5 cm
595379

Kiila LEG
Soveltuu esimerkiksi
kuperkeikkojen harjoitteluun.
Koko: 200 x 100 x 35/5 cm
595377

Lisäkiila LEG
Soveltuu lisäosaksi 35 cm korkealla 
volttiradalle tai Airtrackille, jonka 
korkeus on 33 cm.
Koko: 200 x 100 x 35/5 cm
595378

Ilmakiila LEG
Vähän tilaa vievä ja sopii yhteen
muiden Soft-tuotteiden kanssa.
Koko: 400 x 200 x 140/30 cm
595429

Yhdistelmäarkku LEG
Arkkua voidaan käyttää esimerkiksi volttien
harjoitteluun sekä voima- ja 
venytysliikkeisiin. Kovat mallit sopivat 
myös avustuspalikoiksi.

Kokovaihtoehdot:
595394 130 x 80 x 70 cm
595397 130 x 80 x 70 cm, kova
595393 120 x 70 x 60 cm, kova
595399 160 x 100 x 60 cm, kova

Flick-Flack Trainer LEG
Loistava väline esimerkiksi flick-flack:n
harjoitteluun.

Kokovaihtoehdot:
595405 S-koko, 100/120 cm
595406 M-koko, 120/135 cm
595407 L-koko, 120/150 cm
595501 Multitrainer

Pehmopuomi LEG
Vaahtomuovinen tasapainopuomi.

Kokovaihtoehdot:
595408 5 m, rullattava
595409 300 x 25/15 x 8 cm
595602 250 x 20/15 x 4 cm, huopapinnalla

Selkäkaari LEG
Voidaan kiinnittää esimerkiksi
puolapuihin. Sopii venytyksiin ja 
voimaharjotteisiin.
595404

Hyppyarkku LEG, 4-osainen
Monikäyttöinen hyppyarkku, jossa neljä erillistä 
osaa.
Mitat: 120 x 120 x 90/40 cm
595401

Sylinteri LEG
Saatavana kokonaisena tai kahtena 
erillisenä puolikkaana, jotka kiinnittyvät 
toisiinsa tarranauhalla.
595509 Kokonainen 100 x 90 cm
595402 2-osainen 100 x 70 cm

Alastulomatto LEG
Yhdessä alastulopatjojen kanssa, LEG 
alastulomatto tarjoaa vakaan ja turvallisen 
alastulon trampetti-, DMT- ja volttisuorituksiin 
ilman ponnahdusta. Alastulomattoja voidaan 
käyttää myös volttimontuissa, kun halutaan 
suorittaa alastulot kovemmalle alustalle. Ei 
suositella käytettäväksi palamontuissa.

Kokovaihtoehdot:
595329 450 x 350 x 5 cm, 3-osainen
595324 600 x 350 x 5 cm, 4-osainen
595326 600 x 400 x 5 cm, 4-osainen

3 x 1,5 m alastuloalueella
595328 600 x 300 x 5 cm, 1-osainen DMT

Alastulopatja LEG
Korkealaatuinen ja miellyttävä alastulomatto.
Valmistettu 23 kg/m3 vaahtomuovista. 
Ftalaatiton.

Kokovaihtoehdot
595363 180 x 110 x 30 cm, käännettävä
595360 350 x 180 x 30 cm, koulumalli
595368 350 x 200 x 30 cm, kilpamalli
595365 400 x 200 x 30 cm, kilpamalli

Turvamatto LEG
Turvamattoa käytetään alastuloalueen 
takana UEG-sääntöjen mukaisesti.

Kokovaihtoehdot:
595583 350 x 100 x 35 cm
595582 400 x 100 x 35 cm

Alastulopatja ”Happy Landing” LEG
Happy Landing –alastulomattoja voidaan käyttää 
lisäpehmusteena, kun harjoitellaan vaativampia liikesarjoja.

Kokovaihtoehdot:
595339 400 x 200 x 10 cm, harmaa/sininen
595541 400 x 200 x 10 cm, vaaleansininen
595342 200 x 120 x 10 cm, vaaleansininen
595336 400 x 200 x 10 cm, tummansininen, pehmeällä pinnalla

Soft-matto LEG
LEG Soft-mattojen pinta on valmistettu 
äärimmäisen kestävästä ja pehmeästä 
vaahtomuovista. Yhdessä elastisen 
pintamateriaalin kanssa, matto tarjoaa 
voimistelijalle pehmeän ja turvallisen 
alastulon. Sivuilla ja pohjassa flataatiton 
PVC-verhoilu. Isoimmissa malleissa 
kantokahvat joka sivulla.

Kokovaihtoehdot:
595337 200 x 120 x 10 cm
595338 200 x 150 x 10 cm
595371 350 x 180 x 30 cm
595373 400 x 200 x 30 cm
595375 400 x 200 x 60 cm
595376 400 x 200 x 90 cm

TeamGym
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Pehmokiila LEG
Sopii monenlaisiin edistyneiden ja vasta-alkajien 
voimisteluharjoitteisiin. Loistava apuväline esim. 
volttien harjoittelemiseen.

Kokovaihtoehdot:
595380 S-koko, 200 x 100 x 45/5 cm
595383 M-koko, 280 x 140 x 70/15 cm
595387 L-koko, 350 x 200 x 90/15 cm

Taitettava kiila LEG
Kokoontaitettuna voidaan käyttää mm. 
voimistelukorokkeena.
Mitat: 200 x 100 x 45/5 cm
595379

Kiila LEG
Soveltuu esimerkiksi 
kuperkeikkojen harjoitteluun.
Koko: 200 x 100 x 35/5 cm
595377

Lisäkiila LEG
Soveltuu lisäosaksi 35 cm korkealla 
volttiradalle tai Airtrackille, jonka 
korkeus on 33 cm.
Koko: 200 x 100 x 35/5 cm
595378

Ilmakiila LEG
Vähän tilaa vievä ja sopii yhteen 
muiden Soft-tuotteiden kanssa.
Koko: 400 x 200 x 140/30 cm
595429

Yhdistelmäarkku LEG
Arkkua voidaan käyttää esimerkiksi volttien 
harjoitteluun sekä voima- ja 
venytysliikkeisiin. Kovat mallit sopivat 
myös avustuspalikoiksi.

Kokovaihtoehdot:
595394 130 x 80 x 70 cm
595397 130 x 80 x 70 cm, kova
595393 120 x 70 x 60 cm, kova
595399 160 x 100 x 60 cm, kova

Flick-Flack Trainer LEG
Loistava väline esimerkiksi flick-flack:n 
harjoitteluun.

Kokovaihtoehdot:
595405 S-koko, 100/120 cm
595406 M-koko, 120/135 cm
595407 L-koko, 120/150 cm
595501 Multitrainer

Pehmopuomi LEG
Vaahtomuovinen tasapainopuomi.

Kokovaihtoehdot:
595408 5 m, rullattava
595409 300 x 25/15 x 8 cm
595602 250 x 20/15 x 4 cm, huopapinnalla

Selkäkaari LEG
Voidaan kiinnittää esimerkiksi 
puolapuihin. Sopii venytyksiin ja 
voimaharjotteisiin.
595404

Hyppyarkku LEG, 4-osainen
Monikäyttöinen hyppyarkku, jossa neljä erillistä 
osaa.
Mitat: 120 x 120 x 90/40 cm
595401

Sylinteri LEG
Saatavana kokonaisena tai kahtena 
erillisenä puolikkaana, jotka kiinnittyvät 
toisiinsa tarranauhalla.
595509 Kokonainen 100 x 90 cm
595402 2-osainen 100 x 70 cm

Alastulomatto LEG
Yhdessä alastulopatjojen kanssa, LEG
alastulomatto tarjoaa vakaan ja turvallisen
alastulon trampetti-, DMT- ja volttisuorituksiin
ilman ponnahdusta. Alastulomattoja voidaan
käyttää myös volttimontuissa, kun halutaan
suorittaa alastulot kovemmalle alustalle. Ei
suositella käytettäväksi palamontuissa.

Kokovaihtoehdot:
595329 450 x 350 x 5 cm, 3-osainen
595324 600 x 350 x 5 cm, 4-osainen
595326 600 x 400 x 5 cm, 4-osainen

3 x 1,5 m alastuloalueella
595328 600 x 300 x 5 cm, 1-osainen DMT

Alastulopatja LEG
Korkealaatuinen ja miellyttävä alastulomatto.
Valmistettu 23 kg/m3 vaahtomuovista. 
Ftalaatiton.

Kokovaihtoehdot
595363 180 x 110 x 30 cm, käännettävä
595360 350 x 180 x 30 cm, koulumalli
595368 350 x 200 x 30 cm, kilpamalli
595365 400 x 200 x 30 cm, kilpamalli

Turvamatto LEG
Turvamattoa käytetään alastuloalueen
takana UEG-sääntöjen mukaisesti.

Kokovaihtoehdot:
595583 350 x 100 x 35 cm
595582 400 x 100 x 35 cm

Alastulopatja ”Happy Landing” LEG
Happy Landing –alastulomattoja voidaan käyttää 
lisäpehmusteena, kun harjoitellaan vaativampia liikesarjoja.

Kokovaihtoehdot:
595339 400 x 200 x 10 cm, harmaa/sininen
595541 400 x 200 x 10 cm, vaaleansininen
595342 200 x 120 x 10 cm, vaaleansininen
595336 400 x 200 x 10 cm, tummansininen, pehmeällä pinnalla

Soft-matto LEG
LEG Soft-mattojen pinta on valmistettu
äärimmäisen kestävästä ja pehmeästä 
vaahtomuovista. Yhdessä elastisen
pintamateriaalin kanssa, matto tarjoaa 
voimistelijalle pehmeän ja turvallisen
alastulon. Sivuilla ja pohjassa flataatiton
PVC-verhoilu. Isoimmissa malleissa 
kantokahvat joka sivulla.

Kokovaihtoehdot:
595337 200 x 120 x 10 cm
595338 200 x 150 x 10 cm
595371 350 x 180 x 30 cm
595373 400 x 200 x 30 cm
595375 400 x 200 x 60 cm
595376 400 x 200 x 90 cm

Soft-tuotteet, LEG
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Hyppypöytä ”Ergojet Rio”, Spieth
FIG-hyväksytty hyppypöytä 
kaasujousitoimisella korkeussäädöllä. 
Erikoisvaimennettu päällinen tarjoaa 
optimaalisen iskusuojan. Sisältää lattia-
ankkurit ja integroidut siirtopyörät. 
Korkeudensäätö 100-140 cm, 5 cm välein.
J1407210

Hyppypöytä ”Club”, Spieth
Harjoituskäyttöön ja junioreille
suunniteltu hyppypöytä.
Kaasujousitoiminen korkeussäätö. 
Pehmeä päällinen. Sisältää integroidut 
siirtopyörät. Korkeudensäätö 90-135 cm.
J1407174

Hyppypöytä ”Junior”, Spieth
Lapsille suunniteltu pukki hyppyjen 
opetteluun. Ergonominen ja iso taso
helpottaa suorituksia. Tukeva runko ja 
kumitetut jalat. Korkeudensäätö 85-135 cm.
J1407198

Ponnistuslauta ”Moscow”, Spieth
FIG-hyväksytty ponnistuslauta kilpa- ja 
harjoituskäyttöön. Hiilikuituinen
pintalevy takaa loistavat 
ponnistusominaisuudet. Kromatut 
pyramidijouset. Pohjassa liukuesteet.
Saatavana kahta eri mallia:
J1411704 Pehmeä 5 jousta
J1411710 Kova 8 jousta

Ponnistuslauta ”Ergotop 2”, Spieth
Pehmeä ponnistuslauta 
harjoituskäyttöön. Hiilikuituinen
pintalevy takaa loistavat 
ponnistusominaisuudet. 2 kpl
kromattuja pyramidijousia. Pohjassa 
liukuesteet. Painosuositus 40-75 kg.
J1411431

Ponnistuslauta ”Budapest”, Spieth
Vakaa ponnistuslauta voimistelun
harrastekäyttöön sekä koululaisille. 
Esijännitetyt puujouset siirtävät voimaa
ylöspäin. Pohjassa liukuesteet. 
Painosuositus 95 kg asti.
J1411774

Kilpa-alastulomatto hyppyyn, Spieth
FIG-hyväksytty.
Sisältää seuraavat matot:
3 kpl 300 x 200 x 20 cm
1 kpl 2-osainen runkosuoja
J1566602

Hypyn vauhdinottomatto ja ponnistuslevy, Spieth
FIG-hyväksytty. Sisältää 1 m leveän ja 25 mm paksun
vauhdinottomaton, ponnistusalueen anti-slip –levyn sekä 
vauhdinoton mittanauhan. Kokonaismitat: pituus 25 m,
leveys 1 m.
J1407235

Hyppylaudan suoja ”Rondat”, Spieth
Kevyt suojamatto ponnistuslaudalle. 
Pakollinen FIG:n alaisissa kilpailuissa.
J1595310 pitkä
J1595320 lyhyt

Air Track ”Super Silent”
100 % litteä volttirata. Kaikki saumat ovat liimattu 
erityistiiviiksii, joten ilmavolttirata on myös 100 %:n 
ilmatiivis. Saatavilla kolmella eri pituudella ja 
kahdella eri paksuudella:
600405 15 x 2,8 x 0,33 m
603447 12 x 2,8 x 0,33 m
605370 10 x 2,8 x 0,33 m

15 x 2,1 x 0,2 m
12 x 2,1 x 0,2 m
10 x 2,1 x 0,2 m

Kaikki Air-tuotteet ovat 100 % litteitä ja koska jokainen 
sauma on erikoisliimattu, ovat ne 100 % ilmatiiviitä.

Air Mat
Koko: 3 x 1 x 0,1 m

Minipuhallin ”Bravo”
Sopii kaikkien Air-tuotteiden täyttämiseen. 
Voidaan poistaa täytön jälkeen. 
Puhaltimen avulla onnistuu myös 
ilmavolttituotteiden tyhjentäminen.
602770

Air Board
Koko: 1 x 2 x 0,2 m

Air Beam
Koko: 3 x 0,4 x 0,1 m

Air Spot
Halkaisija 1 m, paksuus 0,1 m

Air Block
1 x 0,6 x 0,2 m

Ilmavolttilattia ”Super Silent”
Ilmavolttialustat toimivat ilmavolttiratojen tapaan, 
mutta niiden laajempi pinta-ala tarjoaa enemmän 
mahdollisuuksia erilaisiin harjoituksiin.
Kaksi eri kokoa: 8 x 6 x 0,33 m sekä 9 x 6 x 0,33 m

Ilmavolttiradat
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Hyppypöytä ”Ergojet Rio”, Spieth
FIG-hyväksytty hyppypöytä 
kaasujousitoimisella korkeussäädöllä. 
Erikoisvaimennettu päällinen tarjoaa 
optimaalisen iskusuojan. Sisältää lattia-
ankkurit ja integroidut siirtopyörät. 
Korkeudensäätö 100-140 cm, 5 cm välein.
J1407210

Hyppypöytä ”Club”, Spieth
Harjoituskäyttöön ja junioreille 
suunniteltu hyppypöytä. 
Kaasujousitoiminen korkeussäätö. 
Pehmeä päällinen. Sisältää integroidut 
siirtopyörät. Korkeudensäätö 90-135 cm.
J1407174

Hyppypöytä ”Junior”, Spieth
Lapsille suunniteltu pukki hyppyjen 
opetteluun. Ergonominen ja iso taso 
helpottaa suorituksia. Tukeva runko ja 
kumitetut jalat. Korkeudensäätö 85-135 cm.
J1407198

Ponnistuslauta ”Moscow”, Spieth
FIG-hyväksytty ponnistuslauta kilpa- ja 
harjoituskäyttöön. Hiilikuituinen 
pintalevy takaa loistavat 
ponnistusominaisuudet. Kromatut 
pyramidijouset. Pohjassa liukuesteet.
Saatavana kahta eri mallia:
J1411704 Pehmeä 5 jousta
J1411710   Kova 8 jousta

Ponnistuslauta ”Ergotop 2”, Spieth
Pehmeä ponnistuslauta 
harjoituskäyttöön. Hiilikuituinen 
pintalevy takaa loistavat 
ponnistusominaisuudet. 2 kpl 
kromattuja pyramidijousia. Pohjassa 
liukuesteet. Painosuositus 40-75 kg.
J1411431

Ponnistuslauta ”Budapest”, Spieth
Vakaa ponnistuslauta voimistelun 
harrastekäyttöön sekä koululaisille. 
Esijännitetyt puujouset siirtävät voimaa 
ylöspäin. Pohjassa liukuesteet. 
Painosuositus 95 kg asti.
J1411774

Kilpa-alastulomatto hyppyyn, Spieth
FIG-hyväksytty.
Sisältää seuraavat matot:
3 kpl 300 x 200 x 20 cm
1 kpl 2-osainen runkosuoja
J1566602

Hypyn vauhdinottomatto ja ponnistuslevy, Spieth
FIG-hyväksytty. Sisältää 1 m leveän ja 25 mm paksun 
vauhdinottomaton, ponnistusalueen anti-slip –levyn sekä 
vauhdinoton mittanauhan. Kokonaismitat: pituus 25 m, 
leveys 1 m.
J1407235

Hyppylaudan suoja ”Rondat”, Spieth
Kevyt suojamatto ponnistuslaudalle. 
Pakollinen FIG:n alaisissa kilpailuissa.
J1595310 pitkä
J1595320 lyhyt

Air Track ”Super Silent”
100 % litteä volttirata. Kaikki saumat ovat liimattu
erityistiiviiksii, joten ilmavolttirata on myös 100 %:n
ilmatiivis. Saatavilla kolmella eri pituudella ja 
kahdella eri paksuudella:
600405 15 x 2,8 x 0,33 m
603447 12 x 2,8 x 0,33 m
605370 10 x 2,8 x 0,33 m

15 x 2,1 x 0,2 m
12 x 2,1 x 0,2 m
10 x 2,1 x 0,2 m

Kaikki Air-tuotteet ovat 100 % litteitä ja koska jokainen
sauma on erikoisliimattu, ovat ne 100 % ilmatiiviitä.

Air Mat
Koko: 3 x 1 x 0,1 m

Minipuhallin ”Bravo”
Sopii kaikkien Air-tuotteiden täyttämiseen. 
Voidaan poistaa täytön jälkeen. 
Puhaltimen avulla onnistuu myös
ilmavolttituotteiden tyhjentäminen.
602770

Air Board
Koko: 1 x 2 x 0,2 m

Air Beam
Koko: 3 x 0,4 x 0,1 m

Air Spot
Halkaisija 1 m, paksuus 0,1 m

Air Block
1 x 0,6 x 0,2 m

Ilmavolttilattia ”Super Silent”
Ilmavolttialustat toimivat ilmavolttiratojen tapaan,
mutta niiden laajempi pinta-ala tarjoaa enemmän 
mahdollisuuksia erilaisiin harjoituksiin.
Kaksi eri kokoa: 8 x 6 x 0,33 m sekä 9 x 6 x 0,33 m

Telinevoimistelu
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Kilpapuomi ”Soft Touch”, Spieth
FIG-hyväksytty kilpapuomi erinomaisilla vaimennusominaisuuksilla 
ja tukevalla rungolla. Patentoitu pintamateriaali takaa optimaalisen
pidon ja käyttömukavuuden. Jaloissa lattiaa suojaavat liukuesteet. 
Korkeussäätö 75 – 125 cm, 5 cm korotuksin. Pituus 500 cm, leveys
10 cm.
J1414210

Harjoituspuomi ”Club”, Spieth
Pehmeäpintainen harjoituspuomi tukevalla rungolla. 
Yksinkertainen säätömekanismi ja erinomaiset 
vaimennusominaisuudet. Pituus 500 cm, leveys 10 cm. 
Korkeussäädöt:
60 – 90 cm, 10 cm korotuksin
90 – 130 cm, 5 cm korotuksin
J1414034

Lattiapuomi 5 m ”Soft Touch”, Spieth
Matala harjoituspuomi patentoidulla 
pintamateriaalilla. Erittäin vakaat jalat, 
joissa lattiaa suojaavat ja liukumista estävät 
kumitassut. Pituus 500 cm, leveys 10 cm,
korkeus 25 cm.
J1414312

Lattiapuomi 3 m ”Barcelona”, Spieth
Matala harjoituspuomi pehmeällä 
keinonahkaisella pinnalla. Alumiininen runko ja
puiset jalat. Pituus 300 cm, leveys 10 cm,
korkeus 25 cm.
Huom! Käytettävä lattiaa vasten.
J1414076

Lattiapuomi 5 m ”Club”, Spieth
Matala harjoituspuomi pehmeällä 
keinonahkaisella pinnalla. Alumiininen runko.
Pituus 500 cm, leveys 10 cm, korkeus 30 cm.
Huom! Käytettävä lattiaa vasten.
J1414301

Kilpa-alastulomattosarja puomille, Spieth
FIG-hyväksytty alastulomattosarja puomille. Alueen kokonaisala
18 x 4 m.
Sisältää seuraavat matot:
3 kpl 300 x 200 x 20 cm
1 kpl 200 x 200 x 20 cm
4 kpl 135 x 100 x 20 cm
1 kpl 100 x 200 x 20 cm
4 kpl 250 x 200 x 20 cm, telinelovetuksin
J1565842

Eritasonojapuut ”Bern Exclusive”, Spieth
FIG-hyväksytyt kilpanojapuut. Päivitetty 2022-malli. 
Mukana toimitetaan 2 kpl ”Fiberflex Pro”-aisoja. Integroidut 
siirtopyörät.
Korkeussäädöt: Yläaisa 230 – 280 cm, ala-aisa 150 – 200 cm. 
Portaaton leveyden säätö 110 – 195 cm.
Huom! Vaatii lattia-ankkuroinnin.
J1383220

Eritasonojapuut ”Kombi”, Spieth
Harjoituskäyttöön suunnitellut eritasonojapuut, joita voidaan käyttää 
myös yhdellä aisalla.Mukana toimitetaan 2 kpl ”Fiberflex”-aisoja. 
Integroidut siirtopyörät.
Korkeussäädöt 5 cm välein: Yläaisa 215 – 280 cm, ala-aisa 135 – 180 cm.
J1383128

Eritasonojapuut ”Club”, Spieth
Vapaastiseisovat eritasonojapuut harjoituskäyttöön. Ei 
tarvitse vaijerikiinnitystä lattiaan. Sisääntaittuvat jalat 
varastoinnin helpottamiseksi. Sisältää 2 kpl aisoja ja 
integroidut siirtopyörät. Korkeussäädöt 5 cm välein:
Yläaisa 215 – 280 cm, ala-aisa 140 – 190 cm.
J1383124

Eritasonojapuihin saatavilla vaihtoaisoja.
Kysy lisää myynnistämme!

Mattosarja ”Moscow” eritasonojapuille ”Club”, Spieth
FIG-sääntöjen mukaiset alastulomatot, jotka voidaan nostaa 
pystyyyn varastoinnin helpottamiseksi. Sisältää keskimaton sekä 
2 kpl 200 x 200 x 20 cm alastulomatot.
J1566700

Kilpa-alastulomattosarja eritasonojapuille, Spieth
FIG-hyväksytty alastulomattosarja eritasonojapuille. Alueen 
kokonaisala 14 x 2 m.
Sisältää seuraavat matot:
4 kpl 300 x 200 x 20 cm
1 kpl 200 x 200 x 20 cm
J1565812
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Kilpapuomi ”Soft Touch”, Spieth
FIG-hyväksytty kilpapuomi erinomaisilla vaimennusominaisuuksilla 
ja tukevalla rungolla. Patentoitu pintamateriaali takaa optimaalisen 
pidon ja käyttömukavuuden. Jaloissa lattiaa suojaavat liukuesteet. 
Korkeussäätö 75 – 125 cm, 5 cm korotuksin. Pituus 500 cm, leveys 
10 cm.
J1414210

Harjoituspuomi ”Club”, Spieth
Pehmeäpintainen harjoituspuomi tukevalla rungolla. 
Yksinkertainen säätömekanismi ja erinomaiset 
vaimennusominaisuudet. Pituus 500 cm, leveys 10 cm. 
Korkeussäädöt:
60 – 90 cm, 10 cm korotuksin
90 – 130 cm, 5 cm korotuksin
J1414034

Lattiapuomi 5 m ”Soft Touch”, Spieth
Matala harjoituspuomi patentoidulla 
pintamateriaalilla. Erittäin vakaat jalat, 
joissa lattiaa suojaavat ja liukumista estävät 
kumitassut. Pituus 500 cm, leveys 10 cm, 
korkeus 25 cm.
J1414312

Lattiapuomi 3 m ”Barcelona”, Spieth
Matala harjoituspuomi pehmeällä 
keinonahkaisella pinnalla. Alumiininen runko ja 
puiset jalat. Pituus 300 cm, leveys 10 cm, 
korkeus 25 cm.
Huom! Käytettävä lattiaa vasten.
J1414076

Lattiapuomi 5 m ”Club”, Spieth
Matala harjoituspuomi pehmeällä 
keinonahkaisella pinnalla. Alumiininen runko. 
Pituus 500 cm, leveys 10 cm, korkeus 30 cm.
Huom! Käytettävä lattiaa vasten.
J1414301

Kilpa-alastulomattosarja puomille, Spieth
FIG-hyväksytty alastulomattosarja puomille. Alueen kokonaisala 
18 x 4 m.
Sisältää seuraavat matot:
3 kpl 300 x 200 x 20 cm
1 kpl 200 x 200 x 20 cm
4 kpl 135 x 100 x 20 cm
1 kpl 100 x 200 x 20 cm
4 kpl 250 x 200 x 20 cm, telinelovetuksin
J1565842

Eritasonojapuut ”Bern Exclusive”, Spieth
FIG-hyväksytyt kilpanojapuut. Päivitetty 2022-malli. 
Mukana toimitetaan 2 kpl ”Fiberflex Pro”-aisoja. Integroidut 
siirtopyörät.
Korkeussäädöt: Yläaisa 230 – 280 cm, ala-aisa 150 – 200 cm. 
Portaaton leveyden säätö 110 – 195 cm.
Huom! Vaatii lattia-ankkuroinnin.
J1383220

Eritasonojapuut ”Kombi”, Spieth
Harjoituskäyttöön suunnitellut eritasonojapuut, joita voidaan käyttää 
myös yhdellä aisalla.Mukana toimitetaan 2 kpl ”Fiberflex”-aisoja.
Integroidut siirtopyörät.
Korkeussäädöt 5 cm välein: Yläaisa 215 – 280 cm, ala-aisa 135 – 180 cm.
J1383128

Eritasonojapuut ”Club”, Spieth
Vapaastiseisovat eritasonojapuut harjoituskäyttöön. Ei
tarvitse vaijerikiinnitystä lattiaan. Sisääntaittuvat jalat
varastoinnin helpottamiseksi. Sisältää 2 kpl aisoja ja
integroidut siirtopyörät. Korkeussäädöt 5 cm välein:
Yläaisa 215 – 280 cm, ala-aisa 140 – 190 cm.
J1383124

Eritasonojapuihin saatavilla vaihtoaisoja.
Kysy lisää myynnistämme!

Mattosarja ”Moscow” eritasonojapuille ”Club”, Spieth
FIG-sääntöjen mukaiset alastulomatot, jotka voidaan nostaa 
pystyyyn varastoinnin helpottamiseksi. Sisältää keskimaton sekä 
2 kpl 200 x 200 x 20 cm alastulomatot.
J1566700

Kilpa-alastulomattosarja eritasonojapuille, Spieth
FIG-hyväksytty alastulomattosarja eritasonojapuille. Alueen
kokonaisala 14 x 2 m.
Sisältää seuraavat matot:
4 kpl 300 x 200 x 20 cm
1 kpl 200 x 200 x 20 cm
J1565812
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Kilparengasteline ”Berlin”, Spieth
FIG-hyväksytty rengasteline kilpa- ja 
harjoituskäyttöön. Äärimmäisen tukeva ja 
vaimentava teräsrunko. Sisältää FIG-
hyväksytyt rengashihnat teräsvaijerilla ja 
puiset renkaat. Telineen kokonaiskorkeus
595 – 625 cm. 4-piste ankkurointi.
Korkeussäädöt: 275 – 305 cm, 2,5 ja 5 cm 
välein.
J1384034

Kilparekki ”Stuttgart”, Spieth
FIG-hyväksytty kilparekki. Erittäin kestävä runko
valmistettu ruostumattomasta teräksestä. 
Sisältää rekkitangon. 4-piste ankkurointi
vaijerikiristimellä.
Korkeussäädöt 265 – 310 cm, 5 cm välein.
J1384214

Harjoitusrekki ”Universal”, Spieth
Harjoitus- ja koulukäyttöön suunniteltu
rekkiteline ruostumattomalla teräsrungolla. 
Sopii myös asennettavaksi montun ylle.
Korkeussäädöt 160 – 280 cm, 5 cm välein.
J1384215

Harjoitusrekki ”Club”, Spieth
Harjoitusrekki yksinkertaisella 
korkeussäädöllä. Sopii käytettäväksi myös
eritasonojapuun aisalla.
Korkeussäädöt: 60 – 220 cm, 10 cm välein; 
220 – 300 cm, 5 cm välein.
J1384094

Kilpa-alastulomattosarja renkaille, Spieth
FIG-hyväksytty alastulomattosarja renkaille. 
Alueen kokonaisala 5 x 2 m.
Sisältää seuraavat matot:
1 kpl 300 x 200 x 20 cm
2 kpl 100 x 200 x 20 cm
J1565832

Kilpa-alastulomattosarja rekille, Spieth
FIG-hyväksytty alastulomattosarja rekille. Alueen
kokonaisala 12 x 3 m.
Sisältää seuraavat matot:
4 kpl 300 x 200 x 20 cm
2 kpl 300 x 200 x 20 cm, telinelovetuksin
J1565822

Kilpahevonen, Spieth
FIG-hyväksytty kilpahevonen erittäin vakaalla 
rungolla. Päällinen vaahtomuovia, joka 
päällystetty korkealaatuisella nahalla. 
Alumiiniset kumipäällysteiset kahvat. 
Sisäänrakennetut siirtopyörät ja alapuolella 
ketju, jolla hevonen voidaan kiinnittää maahan. 
Korkeussäätö 5 cm välein 95 – 125 cm.
J1406104

Hevonen ”Junior”, Spieth
Harjoitushevonen, jonka runko on 90 % 
kilpahevosen koosta. Runko päällystetty 
korkealaatuisella nahalla. Jaloissa kumiset 
liukuesteet. Korkeus 100 cm.
J1407068

Kilpa-alastulomattosarja hevoselle, Spieth
FIG-hyväksytty alastulomattosarja hevoselle. Alueen kokonaisala 
4 x 4 m.
Sisältää seuraavat matot:
4 kpl 200 x 200 x 10 cm, telinelovetuksin
J1565862

Lattiahevonen, Spieth
Vakaa harjoitushevonen, jonka runko ja kahvat 
identtiset FIG-hyväksytyn kilpahevosen kanssa. 
Etäisyyssäädettävät otekahvat ja vakaa puiset 
jalat. Pituus 160 cm, leveys 35 cm, korkeus 35 cm.
J1407073

Tatti 60 cm, Spieth
Harjoitustatti saumattomalla pintamateriaalilla. 
Ergonominen muotoilu. Korkeus 48 cm, 
halkaisija 60 cm.
J1395014

Tatti kaarella 60 cm, Spieth
Harjoitustatti alumiinisella kahvalla. Tukeva 
puinen jalusta. Korkeus 60 cm (sis. kahvan), 
halkaisija 60 cm.
J1395018

Tatti 100 cm, Spieth
Iso harjoitustatto tukevalla teräsrungolla. 
Saumaton pintamateriaali. Korkeus 48 cm, 
halkaisija 100 cm.
J1395024
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Kilparengasteline ”Berlin”, Spieth
FIG-hyväksytty rengasteline kilpa- ja 
harjoituskäyttöön. Äärimmäisen tukeva ja 
vaimentava teräsrunko. Sisältää FIG-
hyväksytyt rengashihnat teräsvaijerilla ja 
puiset renkaat. Telineen kokonaiskorkeus 
595 – 625 cm. 4-piste ankkurointi.
Korkeussäädöt: 275 – 305 cm, 2,5 ja 5 cm 
välein.
J1384034

Kilparekki ”Stuttgart”, Spieth
FIG-hyväksytty kilparekki. Erittäin kestävä runko 
valmistettu ruostumattomasta teräksestä. 
Sisältää rekkitangon. 4-piste ankkurointi 
vaijerikiristimellä.
Korkeussäädöt 265 – 310 cm, 5 cm välein.
J1384214

Harjoitusrekki ”Universal”, Spieth
Harjoitus- ja koulukäyttöön suunniteltu 
rekkiteline ruostumattomalla teräsrungolla. 
Sopii myös asennettavaksi montun ylle.
Korkeussäädöt 160 – 280 cm, 5 cm välein.
J1384215

Harjoitusrekki ”Club”, Spieth
Harjoitusrekki yksinkertaisella 
korkeussäädöllä. Sopii käytettäväksi myös 
eritasonojapuun aisalla.
Korkeussäädöt: 60 – 220 cm, 10 cm välein; 
220 – 300 cm, 5 cm välein.
J1384094

Kilpa-alastulomattosarja renkaille, Spieth
FIG-hyväksytty alastulomattosarja renkaille. 
Alueen kokonaisala 5 x 2 m.
Sisältää seuraavat matot:
1 kpl 300 x 200 x 20 cm
2 kpl 100 x 200 x 20 cm
J1565832

Kilpa-alastulomattosarja rekille, Spieth
FIG-hyväksytty alastulomattosarja rekille. Alueen 
kokonaisala 12 x 3 m.
Sisältää seuraavat matot:
4 kpl 300 x 200 x 20 cm
2 kpl 300 x 200 x 20 cm, telinelovetuksin
J1565822

Kilpahevonen, Spieth
FIG-hyväksytty kilpahevonen erittäin vakaalla 
rungolla. Päällinen vaahtomuovia, joka 
päällystetty korkealaatuisella nahalla. 
Alumiiniset kumipäällysteiset kahvat. 
Sisäänrakennetut siirtopyörät ja alapuolella 
ketju, jolla hevonen voidaan kiinnittää maahan. 
Korkeussäätö 5 cm välein 95 – 125 cm.
J1406104

Hevonen ”Junior”, Spieth
Harjoitushevonen, jonka runko on 90 %
kilpahevosen koosta. Runko päällystetty 
korkealaatuisella nahalla. Jaloissa kumiset 
liukuesteet. Korkeus 100 cm.
J1407068

Kilpa-alastulomattosarja hevoselle, Spieth
FIG-hyväksytty alastulomattosarja hevoselle. Alueen kokonaisala 
4 x 4 m.
Sisältää seuraavat matot:
4 kpl 200 x 200 x 10 cm, telinelovetuksin
J1565862

Lattiahevonen, Spieth
Vakaa harjoitushevonen, jonka runko ja kahvat 
identtiset FIG-hyväksytyn kilpahevosen kanssa. 
Etäisyyssäädettävät otekahvat ja vakaa puiset 
jalat. Pituus 160 cm, leveys 35 cm, korkeus 35 cm.
J1407073

Tatti 60 cm, Spieth
Harjoitustatti saumattomalla pintamateriaalilla. 
Ergonominen muotoilu. Korkeus 48 cm,
halkaisija 60 cm.
J1395014

Tatti kaarella 60 cm, Spieth
Harjoitustatti alumiinisella kahvalla. Tukeva 
puinen jalusta. Korkeus 60 cm (sis. kahvan),
halkaisija 60 cm.
J1395018

Tatti 100 cm, Spieth
Iso harjoitustatto tukevalla teräsrungolla. 
Saumaton pintamateriaali. Korkeus 48 cm,
halkaisija 100 cm.
J1395024
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Telinevoimistelukanveesi ”Moscow”, Spieth
FIG-hyväksytty voimistelukanveesi kestävällä 
teräsjousituksella. Korkealaatuisesta vaahtomuovista 
valmistettu välikerros takaa optimaaliset 
ponnistusominaisuudet. Pinnalla 14 x 2 m 
vaaleansininen neulahuopamatto Velcro-
kiinnityksellä. Sisältää valkoisen tarranauhan 
kilpailualueen merkitsemiseksi. Kanveesin 
kokonaisala 14 x 14 m, korkeus 20 cm.
J1790751 jouset valmiiksi kiinnitetty
J1790752 jouset kiinnitettävä käsin

Rytmisen voimistelun permanto ”Tel Aviv”,
Spieth
FIG-hyväksytty rytmisen voimistelun permanto. Uusi,
entistä suorituskykyisempi rakenne. Sisältää 2-
kerroksiset kanveesilevyt joustinpaloilla sekä beigen
mattosarjan kilpa-alueen merkintäteipillä.
J1790350 14 x 14 m
J1790355 16 x 16 m

Rullamatto ”Flexiroll”, Spieth
Helposti rullattava voimistelumatto. 
Valmistettu 4-kerroksisesta foamista. Pinta 
sinistä neulahuopaa. Paksuus 40 mm,
rullan leveys 200 cm.
J3900304 6 x 2 m
J3900306 12 x 2 m
J3900307 14 x 2 m
J3900371 17 x 2 m
J3900303 20 x 2 m

Rullamatto ”Triflex”, Spieth
Vaaleansininen permantomatto
miellyttävällä neulahuopapinnalla. 
Paksuus 35 mm, rullan leveys 200 cm.
Myyntipituudet: 12 ja 14 m.
J2511225 12 x 2 m
J1884270 14 x 2 m

Rytmisen voimistelun mattosarja ”Tel Aviv” 
14 x 14 m, Spieth
Sisältää: 3 mattoa 14 x 4 m ja 1 matto 14 x 2 m sekä 
punainen kilpa-alueen merkintäteippi.
J1790330

Rytmisen voimistelun mattosarja ”Tel Aviv” 
16 x 16 m, Spieth
Sisältää: 4 mattoa 14 x 4 m sekä punainen kilpa-
alueen merkintäteippi.
J1790335

Aerobic-lattia ”Baku”, Spieth
Kilpakäyttöön suunniteltu aerobic-lattia, joka tarjoaa 
erinomaisen pidon. Helppo asentaa ja purkaa. Sisältää 4 rullaa 
mustaa kilpa-alueen merkintäteippiä. Koostuu 50 kappaleesta 
240 x 120 x 7,5 cm joustolevyjä.
J1790560

Magnesiumastia jaloille, Spieth
Puinen neliömuotoinen kehys. Sisäpohjassa neulahuopaa,
joka ehkäisee magnesiumin leviämisen. Pohjassa Velcro-
nauhat lattiaan kiinnittämiseksi. Suositus 2 kpl / kanveesi.
J1389161

Siirtovaunu rullamatoille, Spieth
Kaksi erillistä vaunua RG-mattojen siirtämiseksi.
J2511232

Kilpanojapuut ”Melbourne”, Spieth
FIG-hyväksytyt kilpanojapuut. Sisältää 2 kpl esijännitettyjä 
puuaisoja, jotka keventävät alastulosta aiheutuvaa voimaa. Aisojen 
pituus 350 cm.  Aisojen portaaton leveydensäätö 42 – 71 cm. 
Korkeudensäätö 160 – 210 cm, 5 cm välein.
Kuljetusalusta myydään erikseen.
J1490372

Harjoitusnojapuut ”Junior”, Spieth
Koulukäyttöön suunnitellut nojapuut suljetulla runko-
osalla. Sisältää 2 kpl 280 cm pitkiä aisoja sekä integroidut 
siirtopyörät.  Aisojen portaaton leveydensäätö. 
Korkeudensäätö 105 – 165 cm, 5 cm välein.
J1401160

Korkeat harjoitusnojapuut, Spieth
Taitettavat harjoitusnojapuut koulukäyttöön ja 
käsinseisontaharjoituksiin. Tukeva ja kevyt runko. 
Yksinkertainen leveydensäätö (maks 46 cm). 
Puuaisojen pituus 250 cm. Korkeus 105 cm.
J1403408

Matalat harjoitusnojapuut, Spieth
Taitettavat harjoitusnojapuut koulukäyttöön ja 
käsinseisontaharjoituksiin. Tukeva ja kevyt runko. 
Yksinkertainen leveydensäätö (maks 46 cm). 
Puuaisojen pituus 170 cm. Korkeus 40 cm.
J1403404

Käsinseisonta-aisat, Spieth
Puiset aisat, joilla voidaan harjoitella 
esimerkiksi käsilläseisontaa. Pituudet 40 ja 
90 cm. Myydään pareittain.
J1403161 90 cm
J1403151 40 cm

Kilpa-alastulomattosarja nojapuille, Spieth
FIG-hyväksytty alastulomattosarja nojapuille. Alueen 
kokonaisala 11 x 4,7 m.
Sisältää seuraavat matot:
2 kpl 300 x 200 x 20 cm
4 kpl 100 x 135 x 20 cm
1 kpl 100 x 200 x 20 cm
1 kpl 300 x 70 x 20 cm (keskimatto)
2 kpl 300 x 200 x 20 cm, telinelovetuksin
J1565872
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Telinevoimistelukanveesi ”Moscow”, Spieth 
FIG-hyväksytty voimistelukanveesi kestävällä 
teräsjousituksella. Korkealaatuisesta vaahtomuovista 
valmistettu välikerros takaa optimaaliset 
ponnistusominaisuudet. Pinnalla 14 x 2 m 
vaaleansininen neulahuopamatto Velcro-
kiinnityksellä. Sisältää valkoisen tarranauhan 
kilpailualueen merkitsemiseksi. Kanveesin 
kokonaisala 14 x 14 m, korkeus 20 cm.
J1790751 jouset valmiiksi kiinnitetty 
J1790752 jouset kiinnitettävä käsin

Rytmisen voimistelun permanto ”Tel Aviv”, 
Spieth
FIG-hyväksytty rytmisen voimistelun permanto. Uusi, 
entistä suorituskykyisempi rakenne. Sisältää 2-
kerroksiset kanveesilevyt joustinpaloilla sekä beigen 
mattosarjan kilpa-alueen merkintäteipillä.
J1790350 14 x 14 m
J1790355 16 x 16 m

Rullamatto ”Flexiroll”, Spieth
Helposti rullattava voimistelumatto. 
Valmistettu 4-kerroksisesta foamista. Pinta 
sinistä neulahuopaa. Paksuus 40 mm, 
rullan leveys 200 cm.
J3900304 6 x 2 m
J3900306 12 x 2 m
J3900307 14 x 2 m
J3900371 17 x 2 m
J3900303 20 x 2 m

Rullamatto ”Triflex”, Spieth
Vaaleansininen permantomatto 
miellyttävällä neulahuopapinnalla. 
Paksuus 35 mm, rullan leveys 200 cm.
Myyntipituudet: 12 ja 14 m.
J2511225 12 x 2 m
J1884270 14 x 2 m

Rytmisen voimistelun mattosarja ”Tel Aviv” 
14 x 14 m, Spieth
Sisältää: 3 mattoa 14 x 4 m ja 1 matto 14 x 2 m sekä 
punainen kilpa-alueen merkintäteippi.
J1790330

Rytmisen voimistelun mattosarja ”Tel Aviv” 
16 x 16 m, Spieth
Sisältää: 4 mattoa 14 x 4 m sekä punainen kilpa-
alueen merkintäteippi.
J1790335

Aerobic-lattia ”Baku”, Spieth
Kilpakäyttöön suunniteltu aerobic-lattia, joka tarjoaa 
erinomaisen pidon. Helppo asentaa ja purkaa. Sisältää 4 rullaa 
mustaa kilpa-alueen merkintäteippiä. Koostuu 50 kappaleesta 
240 x 120 x 7,5 cm joustolevyjä.
J1790560

Magnesiumastia jaloille, Spieth
Puinen neliömuotoinen kehys. Sisäpohjassa neulahuopaa, 
joka ehkäisee magnesiumin leviämisen. Pohjassa Velcro-
nauhat lattiaan kiinnittämiseksi. Suositus 2 kpl / kanveesi.
J1389161

Siirtovaunu rullamatoille, Spieth
Kaksi erillistä vaunua RG-mattojen siirtämiseksi.
J2511232

Kilpanojapuut ”Melbourne”, Spieth
FIG-hyväksytyt kilpanojapuut. Sisältää 2 kpl esijännitettyjä 
puuaisoja, jotka keventävät alastulosta aiheutuvaa voimaa. Aisojen
pituus 350 cm. Aisojen portaaton leveydensäätö 42 – 71 cm. 
Korkeudensäätö 160 – 210 cm, 5 cm välein.
Kuljetusalusta myydään erikseen.
J1490372

Harjoitusnojapuut ”Junior”, Spieth
Koulukäyttöön suunnitellut nojapuut suljetulla runko-
osalla. Sisältää 2 kpl 280 cm pitkiä aisoja sekä integroidut 
siirtopyörät.  Aisojen portaaton leveydensäätö. 
Korkeudensäätö 105 – 165 cm, 5 cm välein.
J1401160

Korkeat harjoitusnojapuut, Spieth
Taitettavat harjoitusnojapuut koulukäyttöön ja 
käsinseisontaharjoituksiin. Tukeva ja kevyt runko. 
Yksinkertainen leveydensäätö (maks 46 cm). 
Puuaisojen pituus 250 cm. Korkeus 105 cm.
J1403408

Matalat harjoitusnojapuut, Spieth
Taitettavat harjoitusnojapuut koulukäyttöön ja 
käsinseisontaharjoituksiin. Tukeva ja kevyt runko. 
Yksinkertainen leveydensäätö (maks 46 cm). 
Puuaisojen pituus 170 cm. Korkeus 40 cm.
J1403404

Käsinseisonta-aisat, Spieth
Puiset aisat, joilla voidaan harjoitella 
esimerkiksi käsilläseisontaa. Pituudet 40 ja 
90 cm. Myydään pareittain.
J1403161 90 cm
J1403151 40 cm

Kilpa-alastulomattosarja nojapuille, Spieth
FIG-hyväksytty alastulomattosarja nojapuille. Alueen
kokonaisala 11 x 4,7 m.
Sisältää seuraavat matot:
2 kpl 300 x 200 x 20 cm
4 kpl 100 x 135 x 20 cm
1 kpl 100 x 200 x 20 cm
1 kpl 300 x 70 x 20 cm (keskimatto)
2 kpl 300 x 200 x 20 cm, telinelovetuksin
J1565872

Telinevoimistelu
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Kilpa-alastulomatto ”Moscow”, Spieth
FIG-hyväksytyt alastulomatot. Monikerroksinen 
alastulomatto, jossa loistavat vaimennusominaisuudet. 
Liukumaton pohja ja jokaisella sivulla kantokahvat. Pinta 
vaaleansinistä neulahuopaa. Paksuus 20 cm.
Kokovaihtoehdot:
J2240532 100 x 200 x 20 cm
J2240812 150 x 200 x 20 cm
J2240522 200 x 200 x 20 cm
J2240512 250 x 200 x 20 cm
J2240502 300 x 200 x 20 cm
Saatavana myös erikoiskokoja. Kysy lisää myynnistämme!

Alastulomatto ”Happy Landing”, Spieth
PVC-pintainen harjoitusmatto. Voidaan käyttää lisämattona kilpa-
alastulomattojen kanssa.
Kokovaihtoehdot:
J1540512 200 x 200 x 5 cm
J1540510 200 x 200 x 10 cm
J1540505 400 x 200 x 10 cm
J1540500 600 x 200 x 10 cm (sis. FIG-sääntöjen mukaisen 
hypyn alastuloalueen)

Monitoimimatto, Spieth
PVC-pintainen alastulomatto harjoituskäyttöön. 
Sopii esimerkiksi puomille ja rekille. Liukumaton 
pohja ja jokaisella sivulla kantokahvat.
Koko 300 x 200 x 20 cm.
J1556005

Taitettava monitoimimatto, Spieth
Taittuva alastulomatto harjoituskäyttöön. 
Kantokahvat jokaisella sivulla ja liukumaton 
pohja.
Mitat avattuna 400 x 200 x 20 cm
Mitat taitettuna 200 x 200 x 40 cm
J1556004

Soft-matto, Spieth
Pehmeäpintainen alastulomatto harjoituskäyttöön. 
Voidaan käyttää korotettuihin alastuloihin ja 
mukailemaan monttualastuloa. Valmistettu 
monikerroksisesta vaahtomuovista. Pinta joustavaa 
kangasta. Liukumaton pohja ja sivuilla kantokahvat.
Kokovaihtoehdot:
J1569601 200 x 150 x 70 cm
J1569606 350 x 200 x 70 cm

Turvamatto, Spieth
Turvamatto trampoliineille ja eritasonojapuille.
Kokovaihtoehdot:
J1492590 125 x 175 x 14 cm, paino 9 kg
J1492595 160 x 110 x 12 cm, paino 7,5 kg

Käsimatto, Spieth
Hypyn turvamatto, joka sijoitetaan 
ponnistuslaudan eteen, kun halutaan 
suojata käsiä ja ranteita.
Koko 120 x 100 x 3 cm.
J1540550

Alastulomatot
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Kilpa-alastulomatto ”Moscow”, Spieth
FIG-hyväksytyt alastulomatot. Monikerroksinen
alastulomatto, jossa loistavat vaimennusominaisuudet. 
Liukumaton pohja ja jokaisella sivulla kantokahvat. Pinta 
vaaleansinistä neulahuopaa. Paksuus 20 cm.
Kokovaihtoehdot:
J2240532 100 x 200 x 20 cm
J2240812 150 x 200 x 20 cm
J2240522 200 x 200 x 20 cm
J2240512 250 x 200 x 20 cm
J2240502 300 x 200 x 20 cm
Saatavana myös erikoiskokoja. Kysy lisää myynnistämme!

Alastulomatto ”Happy Landing”, Spieth
PVC-pintainen harjoitusmatto. Voidaan käyttää lisämattona kilpa-
alastulomattojen kanssa.
Kokovaihtoehdot:
J1540512 200 x 200 x 5 cm
J1540510 200 x 200 x 10 cm
J1540505 400 x 200 x 10 cm
J1540500 600 x 200 x 10 cm (sis. FIG-sääntöjen mukaisen
hypyn alastuloalueen)

Monitoimimatto, Spieth
PVC-pintainen alastulomatto harjoituskäyttöön. 
Sopii esimerkiksi puomille ja rekille. Liukumaton
pohja ja jokaisella sivulla kantokahvat.
Koko 300 x 200 x 20 cm.
J1556005

Taitettava monitoimimatto, Spieth
Taittuva alastulomatto harjoituskäyttöön. 
Kantokahvat jokaisella sivulla ja liukumaton
pohja.
Mitat avattuna 400 x 200 x 20 cm
Mitat taitettuna 200 x 200 x 40 cm
J1556004

Soft-matto, Spieth
Pehmeäpintainen alastulomatto harjoituskäyttöön. 
Voidaan käyttää korotettuihin alastuloihin ja 
mukailemaan monttualastuloa. Valmistettu
monikerroksisesta vaahtomuovista. Pinta joustavaa 
kangasta. Liukumaton pohja ja sivuilla kantokahvat.
Kokovaihtoehdot:
J1569601 200 x 150 x 70 cm
J1569606 350 x 200 x 70 cm

Turvamatto, Spieth
Turvamatto trampoliineille ja eritasonojapuille.
Kokovaihtoehdot:
J1492590 125 x 175 x 14 cm, paino 9 kg
J1492595 160 x 110 x 12 cm, paino 7,5 kg

Käsimatto, Spieth
Hypyn turvamatto, joka sijoitetaan
ponnistuslaudan eteen, kun halutaan 
suojata käsiä ja ranteita.
Koko 120 x 100 x 3 cm.
J1540550

Suomen Voimisteluliiton

Unisport ja Voimisteluliitto ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jossa tavoitteena on yhdessä 
kehittää lähiliikuntapaikkoja, kuten koulujen ja päiväkotien liikuntasaleja. Tarkoituksena on lisätä liikettä ja 
siten kasvattaa suomalaisten hyvinvointia. Sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun asti. 

Pohjoismainen urheilutilojen ja -pinnoitteiden markkinajohtaja Unisport toimii myös yhteistyökumppanina 
joukkuevoimistelun MM-kilpailuissa marraskuussa 2021 sekä Gymnaestrada Tampere 2022 
-suurtapahtumassa ensi kesäkuussa. 

Tarkoituksena saada ihmiset liikkeelle

Alusta alkaen Unisportin ja Voimisteluliiton yhteistyössä oli kirkkaana yhteinen tavoite: kumpikin osapuoli 
haluaa kantaa vastuunsa hyvinvoinnin ja liikkeen lisäämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Jokaisella 
lapsella ja nuorella tulee olla oikeus sekä mahdollisuus liikkua lähellä turvallisesti ja innostavasti. 

Voimisteluliitto on nostanut laadukkaan lasten liikunnan edistämisen tärkeimmäksi strategiseksi 
tavoitteekseen. Unisportin visiona puolestaan on, että rakentamalla houkuttelevia liikuntapaikkoja ihmiset 
saadaan aktiivisemmiksi, mikä lisää terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia yhteiskunnassa.

Voimisteluliitto ja Unisport yhdistävät osaamistaan, jotta esimerkiksi koulujen ja varhaiskasvatuksen salit 
olisivat entistäkin innostavampia ja inspiroivia lapsille liikkua. Tarkoituksena on myös suunnitella uudenlaisia 
konsepteja, joiden tavoitteena on kannustaa luovaan ja monipuoliseen liikuntaan. 

Voimisteluseurojen toiminta on hyvin laajaa ja monipuolista. Tämän takia on tärkeää, että laji- ja 
harrastustoiminnassa on siihen soveltuvat ja turvallista harjoittelua tukevat välineistöt ja esimerkiksi 
telineet. Suurin osa Voimisteluliiton jäsenseuroista järjestää toimintaansa esimerkiksi lähikoulujen saleissa. 
Näitä kehittämällä myös oppilaitokset hyötyvät. 

Voimistelu kilpa- ja huipputasolla vaatii erityisesti turvalliset harjoitteluolosuhteet. Unisportilta löytyy 
useaan voimistelulajiin kattava huippuvälineistö. 
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Live to move. Move to live.

Vision
a healthier society

Tietoa meistä

Olemme liikuntatilojen kokonaistoimittaja ja teemme läheistä yhteistyötä kuntien, urakoitsijoiden, arkkitehtien, yhdistysten 
ja muiden asiakasryhmien kanssa.  Keskitymme aina asiakkaan tarpeisiin ja tarjoamme parhaat ratkaisut sisä- ja ulkokohteisiin. 
Asiakkaiden tyytyväisyys on perusta menestykselle ja markkinajohtajan asemallemme, johon olemme yltäneet Pohjoismaiden 
markkinoilla.

Oma tuotantomme takaa parhaan mahdollisen laadun ja varmistaa oikea-aikaiset toimitukset. Tekonurmituotteemme 
valmistetaan Alajärven tehtaallamme. Suuri osa liikuntavälineistämme (mm. puomisarjat ja tukirakenteet) valmistetaan 
tehtaallamme Ruotsin Hjärnarpissa. 

Tanskassa Virklund Sport on osa Unisportia. Voimme tarjota asiakkaillemme myös kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja, jotta 
urheilijat voivat harjoitella turvallisessa ympäristössä ja suoritamme vuosittaisen huolto- ja turvallisuustarkastukset Tanskan 
työympäristöviranomaisen määräyksen mukaisesti.

Tärkein visiomme on tukea ja edistää liikuntatilojen kehittämistä - niin sisä- kuin ulkotiloissa. 

Live to move. Move to live.

Unisport-konserni
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We make people move...
Unisportissa me rakennamme ylpeinä laadukkaita 
liikuntatiloja, jotka vaikuttavat myönteisesti 
yhteiskuntaan, ympäristöön, ihmisten terveyteen ja 
toimintaan. 

Unisportin tavoitteena on saada ihmiset liikkumaan 
ja visiomme terveemmästä yhteiskunnasta on 
markkinointimme liikkeellepaneva voima. Meille on 
tärkeää yhdessä asiakkaiden kanssa saada aikaan 
innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat 
saamaan ihmiset liikkumaan ja rakentaa terveempää 
yhteiskuntaa.

unisport.com

Unisport-konserni

Unisport-konsernin tuotemerkit ja toimijat 
• Virklund Sport (Tanska) 
• Rantzows Sport AB (Ruotsi)
• LEG Professional gymnastics

(Ruotsi)

• Saltex (Suomi, koko maailma)
• Kerko Sport (Suomi)
• Jäämestarit (Suomi)
• RH-Asennus (Suomi)

23
Toimipaikkaa

5
Maata

400
Työntekijää

9000+
Projektia/ / /

Unisport-konserni
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