
 DEAUVILLE : « CITYARENAN »  OM DEAUVILLE  DEAUVILLE : SÅ FUNGERAR DET

 1  MODULERNA
 Val av storlek på multiarenan.
  Övriga önskemål om utrustning som exempelvis entréer,  
tillgänglighetsanpassning, sittbänkar och rundade hörn.
  Gjutning eller ytmontering.
  Anpassningsbara stolpar/ramverk och paneler.

 3  ÖVRIGT
  Anpassad för konstgräs– och gummiunderlag.
 Fästen och fi xeringsmuttrar är i formpressat aluminium, exklusivt designad 

 av Metalu-Plast, vilket gör installationen lättare.
  Enkelt underhåll av arenan. 
  Dimensionering, inredning och val av material.
 Möjlighet att integrera bollstoppnät och belysningsstolpar i arenan upp 

 till 6 m höjd.

 5  SÄKERHET
   Uppfyller tillgängliga säkerhetsnormer,

 NF EN 15312.

 6  EKOLOGISKT ANSVARSTAGANDE
  Val av icke-förorenade fabriksprocesser. Ingen kemikalisk betningsfärg och ingen 
fl ytande färg. 
  Prioriterar oförorenade produkter, som exempelvis skärolja eller specialpulverlack. 
  Hög återvinningsgrad av produkterna.
  Avfall behandlas av specialiserade företag.
  Respekt för arbetsmiljön på produktionsplatserna (t.ex. fi ltrering av svetsångor, 
specialtillverkade öronproppar med frekvensfi ltrering, m.m.).
  Val av fordon med lågt koldioxidutsläpp.

RÅDGIVNING
Multisportarenan är ett moduliskt koncept. Våra rådgivare och experter hjälper till med valet av implementering, dimensioner, material, tillbehör med mera. 

ATT RITA PROJEKTET
Multisportarenan designas efter dina önskemål. Användningen av högpresterande 3D-verktyg kan visualisera varje projekt med stor realism. 
Genom hela projektet är vi givetvis öppna för förändringar och förslag. 

ATT SÄKERSTÄLLA UTFÖRANDET
Gårda Johan, med sin erfarenhet och kunskap, erbjuder en 100-procentigt integrerad tillverkning.  Vi kontrollerar hela produktionsprocessen och varje steg i 
processen för att säkerställa produktkvalitén. 

 2  HÅLLBARHET & KVALITÉ
  Strukturen är varmförzinkad och pulverlackad.
 Stålstolpar i diameter 102 mm.
  Stapelpanelerna är gjorda av rör i diameter 25 mm, förstärkta på de 
nedre och övre delarna med fyrkantsrör 30 x 30 mm.
  Fixering av paneler med muttrar i aluminium.
  Manipuleringssäkra, rostfria skruvar.
  Buller och vibrationsdämpningssystem.
  Vädertålighet och UV-skydd.
  Antirostskyddande polyesterfärg.
  Speciella behandlingar för havsnära lägen fi nns som tillbehör.

  MODULMENY   

+ Modulmått: längd, bredd, höjd.
+ Multisportsstolpar och nät.
+ Entréer på planens sidor eller målens sidor.
+ Anticykelbarriärer.
+ Ringhöjd på basketkorg, 2.6 m eller 3.05 m.
+ Val av kulör.

  ALTERNATIV   

+ Tillgänglighetsanpassad entré.
+ Minimål.
+ Chikaner.
+ Ytterligare basketbollsmål på baksidan eller på sidan.
+ Sittbänkar.
+ Avkapade hörn.
+ Servicegrind.
+ Cykelställ.
+ Bollstoppnät kan integreras i arenan.

 4  KULÖRER
 Val av RAL.

Andra färger tillgängliga på förfrågan.

Estetisk, hållbar, ändamålsenlig och 
med tillträde för alla. Deauville är 
den perfekta träffpunkten för socialt 
umgänge, för spontan aktivitet och 
för möten mellan människor.
Gårda Johan bygger din arena där Gårda Johan bygger din arena där 
du önskar och efter dina behov.du önskar och efter dina behov.




