
Dansk Håndbold Forbund



Spærrenet (stationært):

Denne løsning fungerer godt, hvis der er mulighed for at stålwiren kan hænge permanent i ca. 5m højde. Spærrenettet kan 
trækkes til siden og parkeres ude ved væggen, når hallen ikke er i brug. Nettet er nemt at betjene for selv de mindste spillere.

Spærrenetsgardin monteret på fast stålwire med 4 fæstningspunkter i gulv.

• Fastmonteret i beton eller murstensvæg
• 4,5m x 19m, 120mm masker, hvid
• 4 beslag i gulv og kroge i nettet

Pris inkl. montage: ..............................................................................................kr. 12.495,00 ex. moms og transport

Spærrenet (Nedtageligt)

Denne løsning fungerer godt hvis nettet har en fast placering, men wiren ikke kan være en permanent installation i ca. 5m 
højde. Når nettet er opspændt, kan det trækkes som et gardin ud til siden. Net og wire kan afmonteres ude ved væggene og 
deponeres når det ønskes. Nettet kan nemt betjenes af de mindre spiller, men opsætning og nedtagning af wire kræver en 
voksen.

Hvis nettet ønskes placeret flere steder i hallen, kan der monteres flere sæt af konsoller.

Spærrenetsgardin monteret på nedtagelig stålwire med 4 fæstningspunkter i gulv.

• Fastmonteret i beton eller murstensvæg
• 4,5m x 19m, 120mm masker, hvid
• 4 beslag i gulv og kroge i nettet
• 2 sandsække, håndspil og vægkonsoller

Pris inkl. montage:  ............................................................................................ kr. 23.795,00 ex. moms og transport

Ekstra sæt konsol:  .............................................................................................. kr. 9.995,00 ex. moms og transport

Spærrenet (Ball-tik)

Denne løsning fungerer godt hvis hallen jævnligt skal opdeles forskellige steder og hvis det skal være hurtigt og let for selv de 
mindste at flytte nettet. Når nettet ikke benyttes, parkeres det bag målene, således at wiren ikke er i vejen for spillet. Det er 
stadigvæk muligt at benytte nettet som gardin - se billeder.  

Spærrenetsgardin monteret på skinner i ca. 5m højde langs hallens vægge. Nettet kan trækkes i hallens længde, i hele skinnens 
længde.

• Fastmonteret i beton eller murstensvæg
• 4,5m x 19m, 120mm masker, hvid
• 4 beslag i gulv og kroge i nettet
• 2 x 21m skinne langs væg inkl. standard montagebeslag

Pris inkl. montage:  ............................................................................................ kr. 58.495,00 ex. moms og transport

Tilbud - Spærrenet





2x3m håndboldmål

Klassisk håndboldmål med træramme (rød/hvid eller sort/hvid).

• Ekstra lakering som beskyttelse mod har piks 
• Transport hjul
• Væltesikringsbeslag
• Net

Pris excl. montage: ............................................................................................... kr. 7.495,00 ex. moms og transport

Tilbud - Håndboldmål



Opstregning af DHF kortbane 

• Opstregning af 1 stk. DHF Kortbane 
1 baglinie 
1 bue inkl. straffe

• Inkl. ifræsning af 2 stk. gulvrosetter til spyd samt 1 stk. gulvroset  
med gevind for væltesikringsbeslag til håndboldmål. 

Pris:  .............................................................................................................................................. kr. 6.950,00 ex. moms

Tilbud - DHF kortbane

VIRKLUND SPORT
Virk lund Sport A/S | Korshøjvej 2 | 8600 Silkeborg |Tel.: +45 7020 0455 | Fax: +45 7022 0305 | www.virklund-sport.dk

Denne tegning tilhører Virklund Sport A/S 
og må ikke kopieres uden vor tilladelse.
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Hvis Kortbanen opstreges i eksisterende håndboldbane,
er det håndboldbanens sidelinier der bruges.
Der opstreges i så fald kun baglinie og målfelt, 
samt straffekastlinie
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Denne tegning tilhører Unisport Scandinavia ApS 
og må ikke kopieres uden vor tilladelse.



Egne kommentarer:

Salg, Indoor - Sjælland og Fyn

Anne Mette Schwensen
Sales, Indoor
Mobil: +45 3076 1385
annemette.schwensen@unisport.
com

Morten Friis
Sales Manager, Indoor
Mobil: +45 6155 4756
morten.friis@unisport.com

Marlene Matthiesen
Sales Manager, Indoor
Mobil: +45 4035 7025
marlene.matthiesen@
unisport.com

Rasmus Børsting
Sales Manager, Indoor
Mobil: +45 3057 7837
rasmus.borsting@unisport.com

Johannes Madsen
Head of Sales, Indoor
Mobil: +45 2972 8979

johannes.madsen@unisport.com

Nicolai Liebach 
Sales Manager, Indoor
Tlf. +45 2232 6500
nicolai.liebach@unisport.com

Peter Hjelte
Sales Manager, Indoor
Mobil +45 2087 9911
peter.hjelte@unisport.com

Lars Poulsen
Sales Manager, Indoor
Mobil: +45 4025 7025
lars.poulsen@unisport.com

Bente Nielsen
Sales, Indoor
Mobil: +45 2272 1083
bente.nielsen@unisport.com

Salg, Indoor

Salg, Indoor - jylland

Kontakt os



Unisport koncernen

Unisport Scandinavia ApS i Danmark er en del 
af Unisport koncernen, som er markedsførende 
inden for indendørs og udendørs 
idrætsfaciliteter i de nordiske lande; Finland, 
Sverige, Norge, Danmark, Letland, Holland  
og England.  

Proformaomsætning:  
155 mio. EUR

Brands i Unisport koncernen: 

• Virklund Sport (DK) 
• Rantzows Sport AB (SE)
• Saltex (FI)
• Kerko Sport (FI)

• Jäämestarit (FI)
• Urheilulattiat-Indoors (FI)
• Sport Alpha (UK)
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Unisport koncernen



WWW.VIRKLUND-SPORT.DK WWW.UNISPORT.COM


