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UNISOFT
Sikker fallunderlag løsning



UniSoft EPDM er designet for lekeplasser, ballbaner, 
sport og rekreasjonsområder. UniSoft er et helstøpt 
fallunderlag designet for å minimere skader, slitasje og 
for demping av fall. Den er fleksibel, solid, værbestandig 
og vanngjennomtrengelig. 

UniSoft helstøpt fallunderlag krever ingen kompliserte el-
ler tidskrevende vedlikeholdsoperasjoner. Den er enkel å 
rengjøre, og den har en sklisikker overflate. 

UniSoft er sømløs og uten skjøter. Den fungerer derfor 
meget bra for rullestolramper, trapper og andre områder 
hvor det er fare for å skli.

Vår erfaring – din trygghet
Teamet bak UniSoft fallunderlag har over 15 års erfaring 
innen fallunderlag for lekeplasser, og det er med denne 
kunnskapen de har utviklet et gummidekke av høy kvalitet. 
Fokus på råvarer og utvikling gjør UniSoft til et trygt valg 
for din lekeplass. 

Sandvik har jobbet med helstøpt gummidekke siden 2008, 
og er stolt importør av UniSoft fallunderlag i Norge.



UniSoft er et to-lags fallunderlag utviklet med 
tanke på miljøvennlighet og sikkerhet. Vi jobber 
kontinuerlig med våre faste leverandører for å 
utvikle produktet og dette har ledet frem til et 
fallunderlag med høy fleksibilitet. Fokus på 
detaljer og produksjonsprosessen gjør UniSoft 
til et miljøvennlig og sikkert valg.

Baselaget består av 100 % resirkulert gummi.

UniSoft bruker ferske gjennomfargede EPDM 
granulater, hvor fargen ikke er malt eller beiset 
på granulatenes overflate. Dette gjør at fargen 
er permanent, UV bestandig og hindrer smitte 
av farge til klær.

UniSoft EPDM System oppfyller sikkerhetsreglene 
og er testet og godkjent i henhold til EN1177





Dine idéer – vår utfordring
Med vårt utvalg på 24 farger er det bare fantasien som 
sette grenser for designet på fallunderlaget. Hva med å 
integrere en logo i fallunderlaget, eller fisker rundt den flotte 
lekeskuten? Dersom man  ønsker å bryte opp lekeplassen 
med varierte farger, eller man vil legge inn mer avanserte 
mønstre eller 3D figurer, så er dette mulig med UniSoft.

Sandvik sine erfarne installatører hjelper deg med å 
realisere dine idéer.



Tryggere lek med tilpasset fallunderlag

Oppbygging av fallunderlaget



UNISOFT fargekart - plasstøpt gummibelegg

Red
RAL: 3016

Beige
RAL: 1001

Purple
RAL: 4005

Signal Green
RAL: 6032

Earth Yellow
RAL: 1006

Rainbow Blue
RAL: 5017

Blue Grey
RAL: 5014

Eggshell
RAL: 1015

Light Grey
RAL: 7035

Reseda Green
RAL: 6011

Teal
RAL: 5024

Rose
RAL: 3017

Capri Blue
RAL: 5019

Brown
RAL: 8024

Black
RAL: 9004

Turquoise Blue
RAL: 5018

Sky Blue
RAL: 5015

Pearl
RAL: 1013

Patina Green
RAL: 6000

Orange
RAL: 2004

Yellow
RAL: 1012

Slate Grey
RAL: 7015

May Green
RAL: 6017

Rainbow Green
RAL: 6025

UV-stråling fra solen kan påvirke 
gummidekke. Man kan oppleve at 
limet gulner som vil endre gjengivelsen 
av fargene på underlaget. 

Noen av fargene kan falme over tid.



Sandvik Bygg as
Tel.: +47 90 99 16 12
kjartan@sandvik-bygg.no
www.sandviklek.no


