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PST Sportsanlegg AS
PST Sportsanlegg ble etablert i mars 2018 og tilbyr den ypperste kvalitet av idrettsanlegg. De ansatte i selskapet har lang
og bred erfaring innenfor bransjen samt bakgrunn/erfaring og fortsatt sterk tilknytning til idretten. Gjennom våre
samarbeidspartnere tilbyr vi kvalitetsprodukter innen kunstgress, landscape friidrett, tennis, padel, ball-binger,
ballfangernett, fotballmål, vedlikeholds-utstyr og annet idrettsutstyr til deres anlegg
PST Sportsanlegg AS har med seg Royal TenCate på eiersiden, som er en av verdens største produsenter av kunstgress-strå.
De er også 100% eier av vår leverandør på kunstgress, Greenfields BV (Nederland). Dette gjør at vi har en førsteklasses
oversikt over hele produksjonsleddet frem til levering hos kunde. Med TenCate som medeier gir dette også våre kunder
unik sikkerhet og garanti for produkt og økonomiske sikkerhetsstillelser.

PST Sportsanlegg er registrert i STARTBANK – ett felles leverandørregister for innkjøpere innen bygg og anlegg,
forvaltning, forsikring og fast eiendom. StartBANK gir tilgang til kvalitetssikret informasjon om blant annet leverandørenes
forsikringer, standarder for samfunnsansvar (CSR), HMS- og kvalitetsstandarder, sikkerhetserklæringer og økonomiske tall.

PST Sportsanlegg er MILJØFYRTÅRN sertifisert. Vi har vært igjennom en lang og viktig prosess som resulterte i at vi er blitt
Miljøfyrtårn. Det betyr at vår virksomhet har oppfylt strenge krav til:
Avfallshåndtering | Bærekraftige innkjøp | Miljøvennlig transport | Energieﬀektivisering | HMS og arbeidsmiljø |
Vi tar bærekraft på alvor – og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp.
Derfor er vi også medlem av GRØNN PUNKT NORGE for å ta et viktig samfunnsansvar og sikre at den kildesorterte
emballasjen blir gjenvunnet. Det gjør vi i tett samarbeid med NORSK GJENVINNING hvor vi blant annet kildesorterer på
prosjekt.
PST Sportsanlegg AS har strenge krav til kvalitet, sikkerhet og miljø. Vi har sertifiseringer via produsent som ISO 9001 og
14001, og gjennom våre samarbeidspartnere godkjenning for tiltaksklasse 2.

ITF (International Tennis Federation) sertifiserte baner
Vi leverer ITF sertifiserte og klassifiserte tennisdekker. Det vil si at dere som kunde kan være sikker på at produktene som vi
tilbyr har gjennomgått ITF sine strenge krav til innhold og kvalitet.
For oss er dere kunder i sentrum og PST Sportsanlegg AS legger også stor vekt på oppfølging før, under og etter en
installasjon. Vi vil i samarbeid med dere lage ett tilpasset opplegg for oppfølging av banen i etterkant av installasjonen.
Vår målsetting er å bidra til idrettsglede og økt aktivitet over hele landet og i alle samfunnslag. Sammen med dere vil vi
skreddersy løsninger som passer deres ønsker og behov.

Hos oss får du
Kompetanse og erfaring
Kvalitetsprodukter
Personlig service og oppfølging
Skreddersydde løsninger
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Oppdal Tennis
V/Morten Møller

Prosjekt: Tennisbaner - Oppdal
Tilbudets innhold
Produkttype:
Totalt areal:
Tykkelse system:
Innfyll:
Linjer:
Farger:
Underlag:
ITF Klassifisering:

Post

Advantage Redcourt– sandfylt kunstgress
18 x 36 meter
12 mm
0,25-0,7 mm, coloured ceramic sand
Hvite spillelinjer inkludert
RedClay
Asfalt eller subbus
1 – slow

Beskrivelse

Enhet Enhetspris

Antall

Sum

1

Rigg og drift

RS

20.000,-

1

20.000,-

2

Edel Advantage Redcourt

RS

269.000,-

2

538.000,-

RS

12.000,-

2

24.000,-

sandfylt kunstgress.
36 x 18 – 648 m2
3

Nett, stolpe, hylse,
singlestolpe,
midtstrammebånd + hylse
Totalpris eks.mva

582.000,-

Mva 25 %

145.500,-

Totalpris inkl mva

727.500,-
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Produktbeskrivelse – Advantage Redcourt
Edel Advantage Redcourt
Høy kvalitets kunstgresset holder sanden på plass, og er spesielt utviklet for tennis og syntetisk grus.
Dekket er utviklet med tanke på å tilby spillegenskaper opp imot en grusbane sine egenskaper, men
med lite vedlikehold. Kunstgresset trenger ikke å vennes eller valses. Og linjene er integrert i
underlaget og trenger ikke årlig etter-montering.

✓
✓
✓
✓
✓

Sandfylt kunstgress
Polyethylen monofilament
Total høyde på gresset 12 mm
Hvite linjer i samme materiale
13 mm vasket og tørket quart sand
o 0.25 - 0.7 mm, ca. 16 kg/m²
✓ ITF klassifisering: 1 - slow
✓ Farger: Red clay
✓ Legges på underlag uten pad, limes i skjøter
o
o

Utendørs tennisbaner
For konkurranse og rekreasjons bruk

For flere detaljer, se produktdatablad.
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Forutsetninger
✓ Vi forutsetter at toppdekkene er avrettet ihht krav for å legge kunststoffdekke/kunstgress og
grunnarbeid er forskriftsmessig utført.
✓ Installasjon må gjøres fortløpende og transportutfordringer ikke forekomme
✓ Kunden har ansvar for søppel i etterkant av installasjon.
✓ Grunnarbeid (betong/asfalt) er ikke priset fra PST Sportsanlegg. Vi anbefaler, dersom det er
tvil, at man følger Norges Tennisforbunds anbefalinger i henhold til oppbygning og
grunnarbeid. Se beskrivelse i «Gode Idrettsanlegg».
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Varighet og garantier
Tilbudets varighet:

3 mnd fra datert tilbudsbrev

Leveringstid:

ca 4-5 uker fra signert avtale

Installasjonstid:

Påregnes 6-7 virkedager installasjon tennisbane.
Dette krever at det er oppholdsvær under
installasjon.

✓ Bank garanti vil bli gitt via Sparebanken Sør etter avtale.
✓ Forsikring vil bli stilt gjennom Christianssands Assurance AS

Betalingsbetingelser
✓ 50 % ved levering av varer
✓ 50 % av kontraktssummen ved utført installasjon
✓ Betalingsfrist 30 dager netto

Produktet og alle dens komponenter er PST Sportsanlegg sin eiendom frem til siste faktura er betalt.
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PST Sportsanlegg AS | Skibåsen 35d, N-4636 Kristiansand Norway
Tel: +47 900 42 880 | sportsanlegg@pst-sa.no | www.pst-sa.no
org.nr: 920 640 958 MVA  konto: 2801.49.38763

Edel Advantage Red Court
(sand-dressed)
as supplied by

Edel Grass B.V.
has been classified as

CATEGORY 1 - Slow
Expiry Date : 23 February 2021

Jamie Capel-Davies
Head, Science & Technical
This Classification was established using the product composition
described in test report no. 01/02-18-L-ISA-198-A

