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INGEN SLÅR VORES

®
GRÆS!

MULTISPORT & CROSSFIT
®

Multisportsbaner er en fantastisk måde at skabe et samlingssted i lokalområdet, på en skole eller i en sportsklub. Hos NKI har vi kunstgræs
til alle de aktiviteter man kan ønske sig på et multisportsanlæg. Alt efter om det skal være med vægten primært lagt på fodbold, eller om
du har behov for et anlæg, hvor der skal kunne dyrkes håndbold, tennis, basket- og volleyball.
Der er naturligvis en væsentlig forskel på om
multisportsbanen skal anlægges i en skole eller
idrætsklub med høj brugsfrekvens, eller der skal
etableres et anlæg, hvor belægningen primært vil
blive brugt af mindre børn.
Vi hjælper med at afdække det helt rigtige produkt og sørger for at afstemme behovet for
kunstgræs og indfyld med det tilsigtede brug,
således både brugere og bygherre får maksimal
glæde af anlægget.
NKI har også kunstgræsset, som er skræddersyet
til CrossFit. Kunstgræsset udmærker sig ved at
have en ekstremt høj slidstyrke og er perfekt til
træning med f.eks. slædetræk osv.

TENNIS & PADELTENNIS
®

Der er en stigende tendens til, at både tennisspillere og klubber foretrækker kunstgræs til tennisbanerne, hvad enten der er tale om
renovering af belægningen, eller nyanlæg. Kvaliteten af banen med kunstgræs gør anlægget mere attraktivt og de mest åbenlyse årsager
hertil, er at det er muligt at spille i stort set alt slags vejr, og de spillemæssige egenskaber lever op til alle internationale standarder.
Som ved alle vore kunstgræstyper til sport, produceres tennisgræsset hos Limonta Sport i Italien. NKI
leverer og monteres græsset i et komplet kit med
opstregning og der er mulighed for både at få en
helt grøn bane eller en teglrød bane med grøn
zone.
Alle de banesystemer som vi tilbyder er certificeret
af ITF® (International Tennis Federation), således at
kunstgræsset specifikt er defineret med både
opspring og hastighed. Dette er sammenlagt din
garanti for at få en slidstærk og gennemtestet
kunstgræsbane som kan opfylde alle krav til spillemæssige egenskaber.
Padel
En form for tennis/squash, som er meget udbredt i
Sydeuropa og stærkt på vej til at hitte i Skandinavien. NKI har allerede etableret baner i tæt samarbejde med Padelsport.dk

HAVEANLÆG & TAGTERRASSER
®

NKI er din danske specialist når der skal etableres kunstgræs, som i meget høj grad ligner naturligt græs. Vores landskabsgræs er specielt
udvalgt efter den æstetiske fremtoning, som græsset har på vore breddegrader. Landskabsgræs bruges i haveanlæg, på terrasser, på balkoner, i udestuer, på taget, i institutioner og på messer… mulighederne er uendelige!

Før

Efter

Når vi taler kunstgræs til landskabsbrug, er det som regel
en græstype som er ensbetydende med lidt, eller intet
indfyld, samt en meget lav frekvens af vedligeholdelse.
Derfor bør kunstgræs tænkes ind i anlægsprojekter, hvor
anlægspris meget hurtigt opvejes af den besparelser der
er på græsslåning, kantklipning og så videre. Vi har, som
de eneste i Danmark, altid vores kunstgræs på lager.

Efter

Før

LEGEPLADSER & AKTIVITETSOMRÅDER
®

Kunstgræs er en oplagt mulighed ved anlæg af legepladser. Ved ophold er vores landskabsgræs både behageligt, praktisk og kan ligeledes
indgå i et system til certificeret faldhøjde. Vores legepladsgræs lagerføres i 6 forskellige farver. Dermed er mulighederne for at skabe et
levende og stimulerende miljø på legepladsen uendelige.
Til specifikke legeområder under rutchebaner og
ved trampoliner, tilbyder vi en af markedets
allerstærkeste kunstgræstyper, som er specielt
udviklet til at indgå i systemer, hvor kravet om
slidstyrke og sikkerhed er i højsædet.
Kunstgræs på legepladsen giver en unik mulighed
for at skabe et behageligt og smukt område på
mudrede og problematiske arealer, hvor rigtigt
græs ikke kan gro.
NKI er underleverandør til landets førende legepladsproducenter. Derfor har vi stor erfaring i
belægningen, sikkerhed og æstetik når du
overvejer kunstgræs på legepladsen.

GOLF & MINIGOLF
®

Få det perfekte golfanlæg! Med kunstgræs er der mulighed for at have et perfekt golfanlæg hele året. Vi kan levere professionelle kunstgræsløsninger til golfklubber, minigolf på campingpladser, institutioner, samt puttinggreens til haven derhjemme.

Der kan naturligvis være en stor forskel på den
enkelte installation. Derfor tilbyder vi tilsvarende
forskellige kunstgræstyper, som også er afstemt
efter, hvor meget vedligehold der kan påregnes.
Et anlæg beregnet til golf kræver indsigt i
sværhedsgrad og spillemæssige behov. Derfor
samarbejder NKI bl.a. med RoyalGreen om anlæg
og rådgivning i alt fra private anlæg og til de professionelle installationer.

Uanset om du selv ønsker at udføre bundarbejdet
eller vil have et tilbud på hele din installation, er
du mere end velkommen til at kontakte os for en
snak om dine muligheder. Hvis du får brug for et
overblik over din kommende installation tilbyder
vi gerne, helt uforpligtende, en tegning over de
løsninger, vi mener er indenfor dine rammer.

HYBRIDGRÆS
®

NATURLIGT, FORSTÆRKET SPORTSGRÆS

NKI lancerer nu et revolutionerende, armeret græssystem, der kombinerer det bedste fra naturligt græs og kunstigt græs i nyeste hybrid
teknologi. Med NKI hybridgræs-system opnås et meget slidstærkt underlag, samtidig med at den naturlige spilleoplevelse bevares.
Hybridgræs må ikke forveksles med kunstgræs men skal betragtes som et forstærket naturgræstæppe, med det gode fra begge overfladetyper.
Da de naturlige græsstrå ”læner sig op af det kunstige”, og
herved får beskyttelse under spilpåvirkning, kan brugsfrekvensen øges med op til 3 gange i forhold til traditionelt underlag.
Græsarmeringen gør det sværere at slide græsset og rive græstørv op under vendinger og retningsskift, og den plane og
ensartede spilleoverflade optimerer spilleoplevelsen og sikrer
en fuldstændig autentisk oplevelse, både hvad angår boldopspring, boldkontrol og boldrul. Vedligeholdelsen kræver de
samme processer og arbejdsgange som med naturgræs – men
i mindre omfang.
Mindre vedligeholdelsesbehov og færre mandetimer sammenlignet med traditionelle baneanlæg giver en ret betragtelige
besparelser. Man kan enten vælge at installere systemet på
stedet ca. 2-3 måneder før brug eller vælge at udlægge det
direkte som rullegræs.
I sidstnævnte tilfælde er græsset spilleklar umiddelbart efter at
installation er fuldført.

Følgende anlæg vil indenfor nær fremtid
være belagt med hybridgræs fra Limonta:
- Santiago Bernabéu Stadium, (Real) Madrid
- A.C. Milan Training center, Milano
- F.C. Dynamo Moscow Training center, Moskva
- Alberto Braglia Stadium, Modena
- HNK Rijeka Stadium, Reykjavik

FODBOLD
®

NKI er din professionelle samarbejdspartner, når din klub eller skole går med tanker om, at kunne spille fodbold hele året på en kunstgræsbane i den bedste kvalitet. Når vi siger, at vi er partner, er det fordi vi mener det. Vi vil gerne være mere end din leverandør, det afspejles i
vores meget høje prioritering af din bane også efter installationen. Vi har egne montageteams, som kører i hele landet og vi tillægger det
stor betydning at vore installationer, hele tiden, fremstår i en stand, som svarer til græssets høje kvalitet. Derfor skal du påregne at NKI med
jævne mellemrum aflægger din bane et besøg og kommer med en løbende tilbagemelding om din banes tilstand.
Ved opstarten af et kunstgræsbaneprojekt er der flere
ting at tage højde for. Det er vigtigt, at gøre sig tanker
om, hvilket system man ønsker. Fra græstype over
drænløsning til indfyldstype.
Fokus hos NKI ligger på de funktionelle egenskaber, sat
op mod mulighederne for at holde vedligeholdelsen
på et minimalt niveau.

Vores bedste produkt SoccerPro Max S har så slagkraftige
referencer som Ajax Amsterdam, AC Milan, Atletico Madrid og så
naturligvis den hjemlige superligabane hos FC Nordsjælland i
Farum Park.

NKI har et tæt samarbejde med Limonta Sport, som
har produceret kunstgræs siden 1979, og er kendt for
at være en innovativ leverandør af kunstgræs i den
højeste kvalitet. De er derfor en af de 9 producenter i
verden som, på baggrund af FIFAs krav til produktion,
kvalitetskontrol, installationserfaring, opbygningskompetencer, organisation, referencer samt generel erfaring, må kalde sig FIFA Preferred Producer.

FODBOLD - REFERENCER
®

NKI har etableret over 20 anlæg i Danmark efter FIFA´s forskrifter, hvoraf vi har været hovedentreprenør på 14 FIFA** anlæg. Kontakt os
meget gerne for vore samlede referenceliste samt udtalelser på både nationale og internationale installationer.
”NKI har, i hele projektet, vist sig som et professionelt, løsningsorienteret
firma, der har evnet at omsætte vore ønsker og ideer, til velfungerende
virkelighed. Arbejdet er udført til tiden og til vores fulde tilfredshed.”
Anders Høgstrup, Kultur- og Fritidschef Randers Kommune

”Der er ingen tvivl om, at vi som skole mener, at vi har fået fuld valuta for pengene.”
Martin Nielsen, viceforstander på Svenstrup Efterskole

”Både under planlægning, etablering og opfølgning af arbejdet, har NKI
i alle henseender, været en seriøs og kompetent samarbejdspartner for
Frederikssund Kommune.”
Ole Munch, Idrætsfacilitetskoordinator Frederikssund Kommune

”I det hele taget har vi oplevet såvel stor interesse for som stor viden
omkring fodbold på en efterskole. Jeg kan på det varmeste anbefale NKI
som anlægsfirma i forbindelse med anlæg af kunstgræsbaner.”
Kirsten Tygesen, forstander på Bramming Gymnastik- & Idrætsefterskole

”Klubben og kommunen var enige om at man satte i udbud at få en bane i den
bedste kvalitet, og det må vi konstatere, - det har vi fået. Græstypen er
optimal.”
Thomas Rasmussen/ Jan Dyg Gilleleje Fodbold Klub

”Vi er glade for kunstgræsbanen og den har skabt et fantastisk træningsmiljø på
vores stadion, hvor den bruges af Superligaholdet, vores U19 og U17 hold i DBU's
landsdækkende turneringer, FCN's 43 Akademispillere, de øvrige årgange helt ned
til U13. Banen samler hele klubben - både til hverdag med hård træning og til fest
ved Superligakampene i weekenden.”
Lars Hallengren, Projektleder FCN Akademi

BUNDOPBYGNING & DRÆN
®

Dræn og stabil bundopbygning er et af de allervigtigste elementer i anlæg af en kunstgræsbane. Hos NKI arbejder vi helst med en løsning,
hvor der anvendes en drænplade.
Denne løsning sikrer 100% jævn dræning af banen,
således der, i frostvejr, aldrig vil opstå lunker på banen i
tilfælde af ujævn afvanding, som kan opstå mellem
drænrørene i et konventionelt dræn.
NKI har med stor succes anvendt drænplade som dræn
på 14 fodboldbaner samt i Farum Park. Den dræner
horisontalt og har en drænkapacitet på det dobbelte af
de beskrevne 180 mm/h. som foreskrevet af DBU i
”Testkriterier for kunstgræsbaner”. NKI har suverænt den
største erfaring og klart flest FIFA** certificerede systemer, i anlæg med denne type dræn.
Vi udfører naturligvis også installationer med konventionelt dræn, og uanset hvilken løsning der vælges, er vi
hos NKI særdeles bevidst om at bundarbejdet i en
kunstgræsbane er en meget vigtig del af det samlede
anlæg.
Vi følger altid et projekt fra start til slut, med henblik på
at sikre os, at bund og dræn bliver af samme høje
standard som kunstgræsbelægningen.

”Vi er utroligt glade for, vi stillede krav om en
bane med drænplade. Vi har gennem denne
periode oplevet flere tordenbyger med meget
vand; men det forsvinder bare uden problemer.”
Gordon Kirt, Tårup IF

MILJØ
®

Der er stor opmærksomhed på de miljømæssige hensyn som skal tages i forbindelse med etablering og specielt afvanding, ved etablering af
kunstgræsanlæg. Dette er en udfordring, som NKI har taget op og vi ser det som et fælles ansvar at optræde ansvarligt og deltage aktivt i
bestræbelserne på at anvende bæredygtige systemer, som er sammensat i henhold til vores målsætning om at vores høje kvalitetsniveau
også omfatter de miljømæssige aspekter. På basis af de undersøgelser og rapporter, som ligger til grund for kommunernes vurderinger af
de miljømæssige konsekvenser ved etablering af kunstgræs, finder vi det nødvendigt at forholde sig til det samlede system, som skal
anlægges. Derfor har NKI, i samarbejde med Nordfyns Kommune og Dansk Teknologisk Institut, som de eneste i Danmark fået udført en
screening for metaller, phthalater, blødgørere osv. på vores konkrete system.
Afvanding:
Vi arbejder målrettet efter begrebet ”best available
technologi” og har derfor PU-backing som standard på alle
vore sportsgræstyper.
Mere slidstærk:
PU-backing afvasker ikke over tid og er dermed en
væsentlig forbedring af backingens egenskaber til at
”låse” fibren.
Mere miljøvenlig:
PU-backing gør det samlede tæppe 100 % genanvendeligt,
når belægningen skal skiftes. Produktion af tæppet kræver
mindre energi og i kraft af, at der ikke forekommer afvaskning af backingen over tid, som tilfældet er med den
konventionelle latex, er nedsivningen fra belægningen
reduceret betragteligt.

PU-backing

Latex

Indfyld:
NKI samarbejder kun med danske leverandører af
SBR-gummi, hvilket garanterer at der er anvendt det
unikke danske genbrugssystem.
Max S Eco:
Ligesom afvanding af kunstgræssystemer, er det også
vigtigt at forholde sig til hvorledes det udtjente
kunstgræs skal bortskaffes, når den tid kommer.
NKI er i stand til, som de eneste, at levere et FIFA**
system, som i henhold til EN10667-16 kan defineres
som 100% genanvendeligt.
Kontakt os for yderligere information omkring de
konkrete systemer og tests for disse systemer.

KONTAKT
®

Salg:

Administration:
Lars Poulsen
Salgs- og marketingchef
Mobil: 21 44 32 65
Mail: lars@kunstgraes.dk

Lars Frederiksen
Salgskonsulent
Mobil: 26 30 94 78
Mail: larsf@kunstgraes.dk

Bent Munch Lambertsen
Direktør, Teknisk chef
Mobil: 20 46 07 12
Mail: bent@kunstgraes.dk

Winnie Pedersen
Bogholder
Mail: boghold@kunstgraes.dk

Svend Hansen
Installationschef
Mail: ssh@a-m-l.dk

Berit Thingholm Lambertsen
Administrations-/Indkøbschef
Mail: berit@kunstgraes.dk
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