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Elverdal introducerer nyt
sortiment til skate, BMX og løbehjul
I samarbejde med TechRamps introducerer
Elverdal et nyt sortiment inden for skateudstyr. Skateudstyr der giver børn og unge mulighed for at tilegne sig nye færdigheder gennem
bevægelse i det fri. Sortimentet inkluderer
pumptracks, North Shore og skatebaner, der
alle er udviklet i samarbejde med erfarne skatere. Ved at kombinere lidenskab med mange
års erfaring, har TechRamps specialiseret sig
i udvikling og etablering af skateparker, og er
spidskompetente inden for sammensætning
af materialer og elementer. Som et resultat
heraf opfylder TechRamps forventningerne
hos både købere og de kommende brugere.
Fælles for både pumptracks, North Shore og
skatebaner er, at de kan udforskes på cykler, BMX, løbehjul, skateboard og rulleskøjter, hvor brugeren kan træne koordination og
balance. Desuden kan de både fungere som
selvstændige aktiviteter og som en del af et
større sportsområde.
Sortimentet er målrettet professionelle såvel som mindre øvede skatere, og er oplagt
at installere i både skolegårde og på fritidsområder.
Alt udstyr fra TechRamps er TÜV-certificeret og overholder påkrævede standarder på
området.

fås i mange udgaver og størrelser. De leveres
som standard i sort og blå, men andre farvekombinationer er også en mulighed.

Skatebaner
Skatebanerne kan sammensættes af et stort
udvalg af elementer, og fås i tre forskellige
materialetyper med hver deres egenskab og
udtryk. Alle elementer kan kombineres efter
ønske.
Skatebaner i pladsstøbte betonelementer
Skateelementer i pladsstøbt beton støbes på
pladsen, og anvendes ofte til større anlæg og
ramper.
Skatebaner i præfabrikerede
modulære betonelementer
Præfabrikerede modulære skateelementer
samles og monteres på pladsen, og anvendes
ofte til mindre anlæg og ramper.
Skatebaner i vandfast krydsfiner
Skateelementer i vandfast krydsfiner
er mobile og har et let udtryk.
Vi både tegner, projekterer og installerer alt
efter ønske.
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Pumptracks er en ny og eftertragtet form for
cykelbane, der er sammensat af moduler.
Modulernes sammensætning sikrer, at man
kan vedligeholde hastigheden gennem svingene. North Shore består af enkelte moduler,
der kan placeres som ønsket og tilsammen
danne en bane. Både Pumptracks og North
Shore er fremstillet i vandfast krydsfiner og
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Pumptracks og
North Shore

PUMPTRACK PC1
LÆNGDE: 37 m
INSTALLATIONSOMRÅDE: 6 x 16,5 m
FRIZONE: 10 x 20,5 m

Inspiration til kombination
af pumptracks og
north shore
PUMPTRACK PC2
LÆNGDE: 45 m
INSTALLATIONSOMRÅDE: 6 x 20,5 m
FRIZONE: 10 x 24,5 m

PUMPTRACK PC3
LÆNGDE: 61 m
INSTALLATIONSOMRÅDE: 12,5 x 23 m
FRIZONE: 16,5 x 27 m
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NORTH SHORE NS3
PUMPTRACK PC4

LÆNGDE: 8,24 m
INSTALLATIONSOMRÅDE: 8,24 x 0,5 m
FRIZONE: 18,24 x 4,5 m

LÆNGDE: 88 m
INSTALLATIONSOMRÅDE: 14,5 x 28,9 m
FRIZONE: 18,5 x 32,9 m

NORTH SHORE NS5
LÆNGDE: 1,4 m
INSTALLATIONSOMRÅDE: 1,4 x 0,5 m
FRIZONE: 11,4 x 4,5 m

PUMPTRACK PC5
LÆNGDE: 105 m
INSTALLATIONSOMRÅDE: 20,1 x 20,5 m
FRIZONE: 24,1 x 24,5 m

NORTH SHORE NS8
LÆNGDE: 4 m
INSTALLATIONSOMRÅDE: 4 x 0,5 m
FRIZONE: 14 x 4,5 m

PUMPTRACK PC7
LÆNGDE: 115 m
INSTALLATIONSOMRÅDE: 16,3 x 24,5 m
FRIZONE: 20,3 x 28,5 m
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Skatebaner
NORTH SHORE NS1

Inspiration til kombination
af skateelementer i beton
og vandfast krydsfiner

LÆNGDE: 12 m
INSTALLATIONSOMRÅDE: 12 x 0,4 m
FRIZONE: 22 x 4,4 m

NORTH SHORE NS18
LÆNGDE: 8,95 m
INSTALLATIONSOMRÅDE: 5,97 x 5,97 m
FRIZONE: 12,97 x 12,97 m
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#520115
- Vandfast krydsfiner
- Område: ca. 450 m2

#390113
- Vandfast krydsfiner
- Område: 230m2

#961011
- Vandfast krydsfiner
- Område: 400m2

#090712
- pladsstøbt beton
- Område: 750m2

#680313
- pladsstøbt beton
- Område: 560m2
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SKATEPARK I TORZYM
- Præfabrikerede betonelementer
- Område: 360m2

11

#480115
- Vandfast krydsfiner
- Område: ca. 560m2

Teknisk
data
Komponentopbygning
af skatebaner

#390113
- pladsstøbt beton
- Område: 230m2

SKATEPARK I KRAKOWe
- pladsstøbt beton
- Område: 730m2
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Pumptracks

PRESTIGE

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E
F
G
H
I

–
–
–
–
–

Konstruktion af vandfast krydsfiner
Bærende regl
Glasfiber
TechGrip maling
Vinkelbeslag for montage

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Galvaniseret rækværk
RampLine mat
Stålkanter
Tilkørselsrampe
Krydsfiner, vandfast på begge sider
Lyddæmpende membran
Krydsfiner-struktur
Ventilationsåbninger
Ventilation

techGrip maling
Flerlags polyurethan-maling, der fungerer
som anti-slip

	RampLine mat
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vedligeholdelsesfri
Vandfast
Stødabsorberende
Anti-slip
Resistent
Frostsikkert
Ikke-brændbart
Tørrer hurtigt efter eventuel regn
Smitter ikke af

North Shore
A
B
C
D
E

–
–
–
–
–

Galvaniseret tilkørselsrampe
Galvaniseret stålkonstruktion
Galvaniseret stålfod
TechGrip maling
Vandfast krydsfiner 12 mm

techGrip maling
Flerlags polyurethan-maling, der fungerer
som anti-slip
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Elverdal A/S Risbyvej 28
2765 Smørum
www.elverdal.dk
Tlf. (+45) 3513 3222
Email: info@elverdal.dk
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