Stavhoppsbädd
· Baselementen tillverkas i jämna sektioner för att kunna byta
placering för att ge ett jämnare slitage och längre
livslängd.
· Varje sektion är klätt med fodral och har bärhandtag för att
enklare kunna hanteras.
· Skarvarna elimineras med kardborre-flappar.
· Innehållen är uppbyggda med olika densitet i skummet och
med luftkanaler för att ge en skön och säker landning.
· Heltäckande spikskoskydd i baskermodell. Sitter säkert på
plats och håller ihop sektionerna bättre.
· Vårt spikskoskydd är av ett unikt specialmaterial.
Vi anpassar våra bäddar efter kundens behov vad det gäller storlek och utförande. Vi har stort kunnande
om IAAF´s aktuella reglemente, så våra bäddar tillverkas alltid enligt deras rekommendationer.
Vi innehar IAAF-certifikat.

Höjdhoppsbädd
· Baselementen tillverkas i jämna sektioner för att kunna byta
placering för att ge ett jämnare slitage och längre livslängd.
· Varje sektion är klätt med fodral och har bärhandtag för att
enklare kunna hanteras.
· Skarvarna elimineras med kardborre-flappar.
· Innehållen är uppbyggda med olika densitet i skummet och med
luftkanaler för att ge en skön och säker landning.
· Heltäckande spikskoskydd i baskermodell. Sitter säkert på plats
och håller ihop sektionerna bättre.
· Vårt spikskoskydd är av ett unikt specialmaterial.

· Vi tillverkar bäddar som har lång livstid och utmärkta
landningsegenskaper.
· Vi strävar alltid efter att tillverka bäddar med bästa
landningsegenskaperna
· Vi använder alltid vår unika 3-dim väv till våra
spikskoskydd.

Regnskydd
Måttbeställda regnskydd till landninsbäddar.
Art.nr: 16020-1
PRIS: offert

Väggskyddsmatta
Vid trånga lokaler och kort stoppsträcka är det bra att ha en
stoppmatta att springa in i. Vi tillverkar dessa i mjukt skum
och snedskurna skarvar för att förhindra genomslag. Även
snedskuren topp, för att förhindra någon att klättra upp och
sätta sig och därmed förstöra bädden.

Art.nr:

PRIS: Offert

Gammalt blir nytt

Genom att tillverka ett spikskoskydd med en integrerad
skumplatta, vars tjocklek bestäms efter behov - vanligast 5 10 cm, tillsammans med vår unika 3-dimensionella väv, har ni
till en rimlig kostnad fått en så gott som ny bädd som kan
hålla ytterligare några år. Spikskoskyddet tillverkas som en
basker som håller skumdelarna på plats och tillverkas enligt
er gamla bädds mått.

Det går att förnya en gammal uttjänt bädd, så
den blir i skick som ny.

