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Ett förmånligt erbjudande i samarbete med:

INNEBANDYPLANER 
UTOMHUS 

Paketlösning 
Erbjudande 2023
• Svensktillverkat Bergo sportgolv
• Sarg
• Mål
• Installation
• Valfri arenaschablon i golvet  
   (t ex din klubbs logo)

BERGO ULTIMATE™ sportgolv är testad och godkänd enligt 
den viktiga Europeiska normen EN14877 för utomhusgolv.  
BERGO ULTIMATE™ uppfyller ALLA krav enligt normen, vilket inkluderar 
halktesterna i vått, något som många andra golvplattor inte klarar.

FRAMÅT FÖR SVENSK INNEBANDY 

Friktion- och halkskyddande  
egenskaper i vått och torrt väder.

tillverkad 
i sverige  



Förmånligt erbjudande
Helhetsleverantören Unisport och sportgolvsleverantören Bergo Flooring  

erbjuder följande förmånliga innebandyplanspaket:

TIPS! Anläggningsstöd kan sökas hos Riksidrottsförbundet samt hos
andra bidragsgivare, t ex lokala sparbanksstiftelser och er kommun.

Finns i ett urval standardfärger.
Skapa din egen bana på  
bergocourtbuilder.com

20 x 10 m innebandyplan - Paket 1

• En innebandyplan 206,55 m2 (21,12 x 9,78 m) med golv i standardfärger från 

   sportgolvsleverantören Bergo Flooring (Bergo Ultimate-golv av återvinningsbar plast). Inkl Demonteringsverktyg.     

   Läs om sportgolvet här. (Ord. pris: 67 129 kr) 

• Färg (vit) till målgårdar ingår. Målning ingår inte. (Ord. pris: 500 kr)

• Sarg PLAYLINE 10 x 20 m (Ord. pris: 79 900 kr) 

• Skolgårdsmål MIDI 2 st (Ord. pris: 10 590 kr)

Ordinarie pris, Paket 1:         158 119 exkl. moms

Sponsring Bergo/Unisport:    -16 078 exkl. moms

Paketerbjudande 1:           142 041 exkl. moms* Frakt på sarg tillkommer.    

Tillval 

• Installation av golv och sarg mot offert. Kontakta Unisport.  
   Installation kan utföras av beställare.

• Innebandymål SENIOR PRO mot offert som alternativ eller tillval till  
   Skolgårdsmål MIDI som ingår ovan. 

• En arenaschablon inkl vit färg mot offert (målas av beställare på plats). 

* Kostnad för eventuell markberedning kan tillkomma, se nästa sida. 
   (för plana underlag med asfalt och betong behövs ingen markberedning)
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https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer
https://bergocourtbuilder.com/
https://www.bergoflooring.com/sv/produkter/bergo-ultimate


30 x 13 m innebandyplan - Paket 2

• En innebandyplan 430,13 m2 (30,9 x 13,92 m) med golv i standardfärger  

   från sportgolvsleverantören Bergo Flooring (Bergo Ultimate-golv  

   av återvinningsbar plast). Inkl Demonteringsverktyg.  

   Läs om sportgolvet här. (Ord. pris: 139 793 kr)

• Färg (vit) till målgårdar ingår (målning ingår inte). (Ord. pris: 500 kr)

• Sarg PLAYLINE 13 x 30 m (Ord. pris: 109 900 kr) 

• Skolgårdsmål MIDI 2 st (Ord. pris: 10 590 kr)

Ordinarie pris, Paket 2:         260 783 kr exkl moms

Sponsring Bergo/Unisport:     -24 517 kr exkl moms

Paketerbjudande 2:           236 266 kr exkl. moms* Frakt på sarg tillkommer.  

Tillval 

• Installation av golv och sarg mot offert. Kontakta Unisport.  
   Installation kan utföras av beställare.

• Innebandymål SENIOR PRO mot offert som alternativ eller tillval till  
   Skolgårdsmål MIDI som ingår ovan. 

• En arenaschablon inkl vit färg mot offert (målas av beställare på plats). 

* Kostnad för eventuell markberedning kan tillkomma, se nästa sida. 
   (för plana underlag med asfalt och betong behövs ingen markberedning) 

Finns i ett urval standardfärger.
Skapa din egen bana på  
bergocourtbuilder.com

Finns i ett urval standardfärger.
Skapa din egen bana på 
bergocourtbuilder.com

40 x 21 m innebandyplan - Paket 3

• En innebandyplan 841,67 m2 (40,68 x 20,69 m) med golv i standardfärger 

   från sportgolvsleverantören Bergo Flooring (Bergo Ultimate-golv 

   av återvinningsbar plast). Inkl Demonteringsverktyg.  

   Läs om sportgolvet här. (Ord. pris: 273 543 kr)

• Färg (vit) till målgårdar ingår. Målning ingår inte. (Ord. pris: 500 kr)

• Sarg PLAYLINE 21 x 40 m (Ord. pris: 169 900) 

• Skolgårdsmål MIDI 2 st (Ord. pris: 10 590 kr)

Ordinarie pris, Paket 3:         454 533 kr exkl. moms

Sponsring Bergo/Unisport:     -55 592 kr exkl. moms

Paketerbjudande 3:          398 941 kr exkl. moms*  Frakt på sarg  
         tillkommer.  

Tillval 

• Installation av golv och sarg mot offert. Kontakta Unisport.  
   Installation kan utföras av beställare.

• Innebandymål SENIOR PRO mot offert som alternativ eller tillval till  
   Skolgårdsmål MIDI som ingår ovan. 

• En arenaschablon inkl vit färg mot offert (målas av beställare på plats). 
 
* Kostnad för eventuell markberedning kan tillkomma, se nästa sida. 
   (för plana underlag med asfalt och betong behövs ingen markberedning)
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https://www.bergoflooring.com/sv/produkter/bergo-ultimate
https://bergocourtbuilder.com/
https://bergocourtbuilder.com/
https://www.bergoflooring.com/sv/produkter/bergo-ultimate
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Eventuell uppbyggnad av mark till innebandyplan

Bergo’s sportgolv kan läggas direkt på underlag som betong, asfalt och de allra flesta hårda och släta 
underlag. På övriga ytor krävs omarbetning. 

Nedan är riktpriser på uppbyggnader som alla fungerar för golv från Bergo Flooring. 
Kontakta Unisport eller en lokal entreprenör för att få exakt pris utifrån era förutsättningar:

Vid befintlig gräsyta 
Omarbetas till asfalt (schaktning av befintlig gräsyta samt förstärkningslager, bärlager och asfalt):  
ca 450–550 kr/m2

 

Vid befintlig asfalt som är dålig/gropig 
Omarbetas till ny asfalt (rivning av befintlig asfalt samt ny asfalt): ca 250 kr/m2

 

Vid befintlig dränerad grusbädd 
Omarbetas till asfalt: ca 150 kr/m2 

Din logo på golvet

Som tillval har du möjlighet att addera en logo eller ett budskap på golvet. 
Mejla oss en vektoriserad eps så tar vi fram en offert.
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Länk till Bergo Floorings hemsida
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Attraktivt

Sportgolvet BERGO ULTIMATE™ är speciellt framtaget för att ge rätt friktion, motstånd och studs för 

olika sporter. Väder och vind påverkar inte golvets funktionalitet och golvets design dränerar snabbt 

bort regn. Golven används flitigt av både nationella och internationella förbund för olika sporter.

Bergo Ultimate™ är en allround-sportplatta för de flesta sporter och är testad och godkänd enligt den 

viktiga europeiska normen EN14877 för utomhusgolv. Bergo Ultimate™ uppfyller ALLA krav. Vi är 

också stolta över att Ultimate™ även klarar halktesterna i vått, något som inte många andra  

golvplattor gör. Golvet är även ett godkänt tennisunderlag och klassificerad av ITF.

Lätt att installera

Golvplattorna är oerhört lätt att installera.  
Fixera plattorna med tapparna över öglorna och 
tryck ihop med händerna eller stampa. Varken 
lim eller skruv behövs. Golvet kan läggas direkt 
på underlag som betong, asfalt och de allra 
flesta hårda och släta underlag.

Det attraktiva Bergo Sportgolvet lockar till spel 
och finns i en mängd olika färger som kan  
kombineras.

Innebandygolv BERGO ULTIMATETM  

Fördelar 
• Klarar kraven för friktion i vått och torrt enl. EN14877

• Underhållsfritt

• Starkt och lättmonterat.

• Snabb make over / installation utan verktyg. 

• Dränering och ventilation - inga pölar!

• Smarta tillbehör: Linjelist (50 mm) - mindre eller ingen målning.

• Integrerad expansionslösning - låter golvet röra sig fritt.

• Flyttbart

• Lång livslängd - 15 års funktionsgaranti.

• Inga utsläpp / migrerande partiklar under användning eller produktion.

• 100% återvinningsbart.

tillverkad 
i sverige  

Fast eller portabelt  
installation!

Golvet kan ligga ute året om i alla väder.  
Om golvet används på olika platser eller till  
årliga arrangemang, är det inga problem då 
golvet flyttbart.  Demontering kan göras smidigt 
med vårt demonteringsverktyg. Golvet går också 
att ta isär för hand.

Länk till Bergo Floorings hemsida

https://www.bergoflooring.com/sv/produkter/bergo-ultimate
https://www.bergoflooring.com/sv/produkter/bergo-ultimate


  Skolgårdsmål MIDI

Varmgalvat tåligt minimål med stålnät. 
Komplett mål som tål tuffa tag.  
Mått: 1200x600 mm (BxH).  
Rostskyddsgaranti 6 år.

Innebandymål

Återförsäljare: Unisport Sverige AB

Fördelar 
• Klarar kraven för friktion i vått och torrt enl. EN14877

• Underhållsfritt

• Starkt och lättmonterat.

• Snabb make over / installation utan verktyg. 

• Dränering och ventilation - inga pölar!

• Smarta tillbehör: Linjelist (50 mm) - mindre eller ingen målning.

• Integrerad expansionslösning - låter golvet röra sig fritt.

• Flyttbart

• Lång livslängd - 15 års funktionsgaranti.

• Inga utsläpp / migrerande partiklar under användning eller produktion.

• 100% återvinningsbart.

ICEPRO PLAYLINE sportrinkar är designade för utomhusbruk och passar utmärkt för bollsporter  
utomhus. Rinken, som är för portabel eller för fast installation är enkel att montera och är designad 
för att kunna skapa små lekytor eller stora sportbanor. De kan användas med betongblock eller 
förankras i marken. ICEPRO PLAYLINE erbjuds i tre storlekar anpassade för Bergo sportgolv:

• J10209 Playline 10x20m (exakta mått: B: 9,55 x L: 20,55 x H: 500 mm. R: 1275 mm).
• J10210 Playline 13x30m (exakta mått: B: 13,55 x L: 30,55 x H: 500 mm. R: 1275 mm).
• J10211 Playline 21x40m (exakta mått: B: 21,55 x L: 40,55 x H: 500 mm. R: 1275 mm). 

Topplist på sargen (12 mm) går att få i rött, blått eller svart. PLAYLINE stödben finns i två varianter. 

Tillval: Nät för kortsidor. 

Sarg PLAYLINE

  Innebandymål SENIOR PRO (TILLVAL)

Reglementsenligt mål med målnät och droppnät och 
med nätrörsbåge som gör målet extra stabilt.  
P-märkt av Svenska Innebandyförbundet.  
Tillverkat av lackerade stålrör.  
Invändiga mått: 1600 x 1150 mm. Djup: 400/650 mm.  
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Bergo Ultimate
(37,62 x 37,62 cm)
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Bergo ultimate - innebandy
spelyta (totalyta): ≈ 20 x 10 m (21,12 X 9,78 M)

28 plattor
28 plattor

Totalt: 56 plattor +
 1 rad Linjelister =

 21,12 m

Totalt: 26 plattor = 9,78 m

Linjelist
(37,5 x 5 cm)

Sarg

Målgård målas 
på plats

Starta läggningen här och installera diagonalt!

Installera alltid fästöglorna
i samma riktning!



Bergo ultimate - innebandy
spelyta (totalyta): ≈ 30 x 13 m (30,90 X 13,92 M)

Bergo Ultimate
(37,62 x 37,62 cm)

Bergo ultimate - innebandy
spelyta (totalyta): ≈ 30 x 13 m (30,90 X 13,92 M)

41 plattor
41 plattor

Totalt: 82 plattor +
 1 rad Linjelister =

 30,90 m

Totalt: 37 plattor = 13,92 m

Starta läggningen här och installera diagonalt!

Installera alltid fästöglorna
i samma riktning!

Linjelist
(37,5 x 5 cm)

Sarg

Målgård målas på 
plats
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Bergo Ultimate
(37,62 x 37,62 cm)
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54 plattor
54 plattor

Totalt: 108 plattor +
 1 rad Linjelister =

 40,68 m

Totalt: 55 plattor = 20,69 m

Bergo ultimate - innebandy
Totalyta (spelyta): ≈ 40 x 21 m (40,68 x 20,69 m)

Starta läggningen här och installera diagonalt!

Installera alltid fästöglorna
i samma riktning!

Sarg

Målgård målas 
på plats

Linjelist
(37,5 x 5 cm)



where activities
come to life

WORLD LEADER IN

FLOOR TILES
MULTIFUNCTIONAL

Social hållbarhet
Vi tror på inspirerande ytor som lockar till rörelse och där fysisk aktivitet förenar människor.
Att få barn och ungdomar att röra på sig mer, komma i kontakt med andra barn och minska stillasittande 
skärmfokus. Effekten är bättre hälsa, bättre skolresultat, bättre integration. Vi får gladare barn, föräldrar, skola 
och samhälle. Lösningar som hjälper människor att bli friskare och lyckligare. 

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra 
verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det är därför viktigt att barn och unga är delaktiga i 
projekt som rör deras idrottsanläggning eller idrottsmiljö.  
 
Integration och mångfald är viktigt, att barn och ungdomar i socialt utsatta områden får känna tillhörighet. 
Föreningslivet är en underbar plats att vara på, men vi behöver även skapa spontanidrott. Vi vill ge barn och 
ungdomar en väg och ett forum där de kan känna sig trygga. Som ökar chansen att hamna rätt i livet.

Vi bryr oss om våra barns framtid, det är därför HÅLLBARHET är ett av våra kärnvärden:

• Erbjuda lockande aktivitetsområden, med miljövänligt material, utan skadliga kemikalier eller migrerande 
ftalater. Våra golv tillverkas i Sverige, i en miljövänlig produktion och våra golv är 100% återvinningsbara.

• Skapa mötesplatser kring sportaktiviteter.

• Låt områdena vara tillgängliga för alla.
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Kontakta oss:
För frågor och beställning av ett 
komplett innebandypaket: 

UNISPORT SVERIGE AB 
Kontktperson: Thomas Törnkvist 
Tel.: 072-566 37 00 
E-post: thomas.tornkvist@unisport.com 
Web:  www.unisport.com

BERGO FLOORING AB 
Kontaktperson: Peder Ståhl  
Tel.: 0371-58 77 12 
E-post: peder.stahl@flooring.se   
Web:  www.bergoflooring.se  

https://www.unisport.com/sv
mailto:peder.stahl%40flooring.se?subject=Basketplanspaket
http://www.bergoflooring.se

