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Greenset

Claytech

PU Proflex

ProCourt - Syntetiskt rödgrus

Taraflex Tennismatta  

Konstgräs
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”Vi är mycket glada  
över att kunna presentera  

en sammanslagning mellan  
Unisport och GSL inom  

tennisbeläggningar.

Tillsammans har vi  
lång erfarenhet och en  
unik kompetens kring  

tennisbeläggningar. 

Mikael Hjelte 
och Magnus Gustafsson

”
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GreenSet®

GreenSet® har under många år varit ATPs of-
ficiella underlag och används flitigt bland tur-
neringar inom ATP, WTA, Davis Cup och Fe-
deration Cup. Beläggningen ger ett slitstarkt 
underlag med mycket fina spelegenskaper. 

Grand Prix
GreenSet® Grand Prix är en hard court bana, 
med lång livslängd, för både inomhus- och 
utomhusbruk. Underlaget passar alla typer av 
spel, ger en perfekt studs på bollen och för-
medlar en behaglig spelkänsla.

Club
GreenSet® Club är en hard court för inomhus-
och utomhusbruk precis som Grand Prix. Skill-
naden är ett akryllager mindre, vilket gör Club 
billigare.

Confort
GreenSet® Confort är en golvbeläggning som 
passar inomhustennis. En gummimatta fästs på 
basunderlaget, varpå en 3-lagers akrylmassa (se 
Grand Prix) installeras ovanpå. Basunderlaget 
kan bestå av betong, asfalt eller trä. Med sin 
syntetiska yta skapar underlaget optimal spel-
glädje samtidigt som gummimattan skonar knä 
och rygg med sin komfort.
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Proflex® PU Cushion
För de klubbar som vill ha ett rejält stryktåligt 
golv som samtidigt ger god svikt och perfekta 
spelegenskaper rekommenderar vi Proflex® PU 
Cushion. Underlaget består av en gummimatta 
som limmas på en betongyta eller en asfaltsyta. 

Vi rekommenderar 5 mm Regupolmatta men 
vi kan även erbjuda 4 och 6 mm matta. Ovan-
på mattan läggs ett skyddslager och därefter 
sprayas 2 lager av Polyerethane på toppen av 
underlaget. Polyerethanen gör det i stort sett 
omöjligt att göra några märken i golvet, vilket 
skulle kunna förekomma om toppen skulle be-
stå av akryl (hardcourt).

Ytstruktur Proflex® PU Cushion
1. Stark grundbas
2. Lim
3. Gummimatta
4. PU skyddslager
5. PU self-leveling
6. PU finish
7. PU linjer
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Clay Tech
Framtidens grusbana som finns bl.a på Kungl. 
Tennisklubben, GLTK och Varbergs Tennis-
klubb. Genom sin unika uppbyggnadsstuktur 
förekommer det aldrig felstudsar vare sig på 
spelfältet eller på linjerna. Spelegenskaperna 
är dock exakt likadana som en vanlig grusbana.

Spela året runt
ClayTech togs fram specifikt för områden med 
ogynnsamt klimat. Till skillnad mot en traditio-
nell grusbana klan man spela året runt på en 
ClayTech bana så länge det inte ligger snö på 
banan. Underlaget består av en basyta som kan 
bestå av betong eller asfalt och som täcks av 
en grovmönstrad specialmatta som limmas på 
basunderlaget. Tack vare mattan garanteras 
en mycket bra stötdämpning. På denna matta 
läggs därefter några millimeter vanligt tennis-
grus. I mattan är alla linjer förinlagda och när 
gruset lagts på kommer grusyta och linjer i 
samma nivå. Underlaget går lika bra att anlägga 
både inomhus som utomhus.

Ytstruktur Claytech
1. Stark grundbas
2. Klister
3. Syntetsikt membran
4. PVC-linjer
5. Grus

“ClayTech har inga felstudsar, fantastisk dränering och bäst av allt hade jag ingen  
aning om att det var en matta under gruset när jag spelade på banan. Jag skulle  
aldrig ha gissat att underlaget jag spelade på inte var en vanlig grusbana.  
Jag hoppas att dessa banor kommer att bli framtidens tennisbanor.“

Robin Söderling
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ProCourt
Syntetiska grusbanor har ökat i popularitet de sista åren och intresset kring produkten är stort 
även i Skandinavien. Till skillnad från en vanlig grusbana kräver ProCourt inget speciellt under-
håll samt är helt dränerande och du slipper vatten stående på banan. Det syntetiska gruset 
fastnar ej på skor och kläder och färgar ej heller av sig.

ProCourt är framtidens tennisunderlag, spe-
ciellt för dem som älskar att spela tennis på 
en fint preparerad grusbana, men som inser 
att kravet på underhåll är allt för stort och 
tidskrävande. Det syntetiska gruset går att 
få i 3 olika färger där rött är standardfärgen. 
Övriga färger är grön och blå. 

Varför syntetiskt grus:
- Låga underhållskostnader
- Beprövad produkt med lång livslängd
- Förlänger tennissäsongen
- Estetiskt utseende och inbjuder till spel
- Skonsam att spela på
- Färgar ej av sig som vanligt grus



”leverantör av 
spelunderlag till 
Svenska Tennis- 

förbundet och 
Davis Cup”
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Taraflex Tennismatta
Gerflor Taraflex tennisgolv är en plastmatta 
med präglad ytstruktur som reducerar spelhas-
tigheten och accepterar alla typer av bollspinn.

Ett skonsamt underlag
Mattan ger en regelbunden och konsikvent 
bollstuds över hela ytan.

Ett slitstarkt och skonsamt underlag som mi-
nimerar slitage på kroppens leder. Tack vare 
mattans formstabilitet kan den med fördel 
lösläggas.

Paris Melbourne New York Purple London

Färgkulörer att välja mellan:
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Tillbehör tennisKonstgräs
Med en sandfylld konstgräsmatta förlänger du din utomhussäsong. Unisport erbjuder olika va-
rianter av konstgräs för tennis som både kan läggs på befintlig beläggning, nylagd asfalt eller 
betong samt hårdpackad grusbädd.

Konstgräs ger ett relativt långsamt underlag 
och spelkaraktären påminner om en bland-
ning mellan grus och hardcourt. Konstgräs 
är motståndskraftigt mot värme, kyla och 
ihållande nederbörd vilket ger den lång livs-
längd och låga underhållskostnader.

Konstgräs är ett skonsamt underlag för ut-
övaren då den ger ett säkert fotgrepp vid 
snabba förflyttningar och tvära vändningar.

Fler tillbehör för tennis finns att hitta på www.unisport.com



Unisport är marknadsledande i Skandinavien inom sportbeläggning och läktarsystem. Med lång erfarenhet samt 
ett ledande och innovativt arbete kring produktutveckling skapar vi de bästa förutsättningarna för utövare på både 
bredd- och elitnivå. Vi är din trygga samarbetspartner med helhetsansvar, från rådgivning till slutförd installation.

Unisport driver egen entreprenad med läggning av sportgolv, konstgräs, tennisbanor samt linjemarkering till idrotts-
hallar. Vår entreprenad har mångårig erfarenhet vilket ger trygghet till dig som kund gällande kvalitetssäkring, garan-
tier och färdigställande i rätt tid.
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