
Ett förmånligt erbjudande i samarbete med:

BASKETPLANER 
UTOMHUS 

Paketlösning 
Erbjudande 2023
• Svensktillverkat Bergo sportgolv
• Basketkorg
• Installation

BERGO ULTIMATE™ sportgolv är testad och godkänd enligt 
den viktiga Europeiska normen EN14877 för utomhusgolv.  
BERGO ULTIMATE™ uppfyller ALLA krav enligt normen, vilket inkluderar 
halktesterna i vått, något som många andra golvplattor inte klarar.

FRAMÅT FÖR SVENSK BASKET

Friktion- och halkskyddande  
egenskaper i vått och torrt väder.
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• En 3x3-plan 249,36 m2 (spelyta: 15 x 11 m, exkl. säkerhetsyta runtom. Totalt ca 17,45 x 14,29 m) 
med golv i standardfärger inkl. kantlister från Svensk Baskets officiella 3x3-golvleverantör  
Bergo Flooring (Bergo Ultimate-golv av återvunnen plast). Läs om sportgolvet här. 
(Ord. pris: 81 000 kr)

• En 3x3-korg (utomhuskorg) från Svensk Baskets officiella 3x3-korgleverantör Marty Sports  
Basketball Goal 3x3" inkl. tålig plexiglasplanka, dunkvänlig flexiring, vaddering planka och 
korgstolpe samt överhäng om 2,25 m. Läs om utomhuskorgen här.                                         
(Ord. pris: 34 000 kr) 

 • Färg ingår i priset till specifika basketlinjer (3-poängslinje, No-charge-circle). (Ord. pris: 500 kr) 
För pris av linjemålning, kontakta Mattias Pålsson, Unisport,  
tel. 070-286 40 30, mejl: mattias.palsson@unisport.com) 

• Installation och förankring av basketkorg.  
(Ord. pris 25 000 kr)
Montering av basketkorgar kan utföras av beställare mot  
ytterligare rabatt på paketpriset (kontakta Unisport enl. ovan).

Ordinarie pris paket 1:         140 500 kr
Sponsring Bergo/Unisport:   -16 500 kr 
 

Paketerbjudande 1:        124 000 kr exkl. moms*                                       

• Tillval, mot offert: En arenaschablon inkl vit färg som målas  
på plats (målning ingår inte). 

* Kostnad för eventuell markberedning kan tillkomma, se nästa sida. 
   (för plana underlag med asfalt och betong behövs ingen markberedning)

Förmånligt erbjudande
Svensk Basket, i samarbete med  

sportgolvsleverantören Bergo Flooring/Unisport och basketkorgsleverantören Marty Sports,  
erbjuder följande två förmånliga basketplanspaket:

Finns i ett urval standardfärger.
Skapa din egen basketplan på 

bergocourtbuilder.com

TIPS! Anläggningsstöd kan sökas hos Riksidrottsförbundet samt hos
andra bidragsgivare, t ex lokala sparbanksstiftelser och er kommun.

En 3x3-plan (Paket 1)

https://www.bergoflooring.com/sv/produkter/bergo-ultimate
https://martysports.com/en/sports/team-sports/basket-ball/but-3x3/basketball-goal-3x3-to-embed-fixed-height-3m05-projection-2m25--B3301/
https://bergocourtbuilder.com/
https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer


• En helplan 611,51 m2 (spelyta: 28 x 15 m, exkl. säkerhetsyta runtom. Totalt 32,27 x 18,95 m) 
som även kan nyttjas som två 3x3-planer, med golv i standardfärger inkl. kantlister från Svensk 
Baskets officiella 3x3-golvleverantör Bergo Flooring (Bergo Ultimate-golv av återvunnen plast).  
Läs om sportgolvet här.  (Ord. pris: 199 000 kr)

• Två korgar (utomhuskorgar) från Svensk Baskets officiella 3x3-korgleverantör Marty Sports  
Basketball Goal 3x3" inkl. tålig plexiglasplanka, dunkvänlig flexiring, vaddering planka och 
korgstolpe samt överhäng om 2,25 m. Läs om utomhuskorgen här.                                                                                  
(Ord. pris: 2 st, 68 000 kr)  

• Färg ingår i priset till specifika basketlinjer  (3-poängslinjer, 
No-charge-circles)  (Ord. pris: 500 kr) 
För pris av linjemålning, kontakta Mattias Pålsson, 
Unisport, tel. 070-286 40 30, mejl: mattias.palsson@unisport.com) 

• Installation och förankring av 2 st basketkorgar.  
(Ord. pris: 50 000 kr)
Montering av basketkorgar kan utföras av beställare mot ytterligare  
rabatt på paketpriset (kontakta Unisport enl. ovan). 
 
Ordinarie pris paket 2:         317 500 kr
Sponsring Bergo/Unisport:    -29 500 kr 
      

Paketerbjudande 2:        288 000 kr exkl. moms*

• Tillval, mot offert: En arenaschablon inkl vit färg som målas  
på plats (målning ingår inte). 

* Kostnad för eventuell markberedning kan tillkomma, se nästa sida. 
   (för plana underlag med asfalt och betong behövs ingen markberedning)

Finns i ett urval standardfärger.
Skapa din egen basketplan på 

bergocourtbuilder.com

En fullstor basketplan (Paket 2)

https://www.bergoflooring.com/sv/produkter/bergo-ultimate
https://martysports.com/en/sports/team-sports/basket-ball/but-3x3/basketball-goal-3x3-to-embed-fixed-height-3m05-projection-2m25--B3301/
https://bergocourtbuilder.com/


Eventuell uppbyggnad av mark till basketplanen

Bergo’s sportgolv kan läggas direkt på underlag som betong, asfalt och de allra flesta hårda och släta 
underlag. På övriga ytor krävs omarbetning. 

Nedan är riktpriser på uppbyggnader som alla fungerar för golv från Bergo Flooring. 
Kontakta Unisport eller en lokal entreprenör för att få exakt pris utifrån era förutsättningar:

Vid befintlig gräsyta 
Omarbetas till asfalt (schaktning av befintlig gräsyta samt förstärkningslager, bärlager och asfalt):  
ca 450–550 kr/m2

 

Vid befintlig asfalt som är dålig/gropig 
Omarbetas till ny asfalt (rivning av befintlig asfalt samt ny asfalt): ca 250 kr/m2

 

Vid befintlig dränerad grusbädd 
Omarbetas till asfalt: ca 150 kr/m2 

Din logo på golvet

Som tillval har du möjlighet att addera en logo eller ett budskap på golvet. 
Mejla oss en vektoriserad eps så tar vi fram en offert.





where activities
come to life

Attraktivt

Bergo Floorings sportgolv BERGO ULTIMATE™ är speciellt framtaget för att ge rätt motstånd, studs 

och friktion och passar utmärkt för spel utomhus. Väder och vind påverkar inte golvets funktiona-

litet och golvets design dränerar snabbt bort regn. Golven används av flera internationella förbund 

och i Sverige av SBBF under Sverigetouren samt SM 3X3.

Bergo Ultimate™ är en allround-sportplatta för de flesta sporter och är testad och godkänd enligt 

den viktiga europeiska normen EN14877 för utomhusgolv. Bergo Ultimate™ uppfyller ALLA krav. 

Vi är också stolta över att Ultimate™ även klarar halktesterna i vått, något som inte många andra 

golvplattor gör. Golvet är ett godkänt tennisunderlag och klassificerad av ITF som ”fast”.

Det attraktiva Bergo Sportgolvet lockar till spel 

och finns i en mängd olika färger.

Länk till Bergo Floorings hemsida

f riendly
SPORTS 
FLOORING

eco

BERGO ULTIMATE - BASKETGOLV

Fördelar 
• Klarar kraven för friktion i vått och torrt enl. EN14877

• Underhållsfritt

• Starkt och lättmonterat.

• Snabb make over / installation utan verktyg. 

• Dränering och ventilation - inga pölar!

• Smarta tillbehör: Linjelist (50 mm) - mindre eller ingen målning.

• Integrerad expansionslösning - låter golvet röra sig fritt.

• Flyttbart

• Lång livslängd - 15 års funktionsgaranti.

• Inga utsläpp / migrerande partiklar under använding eller produktion.

• 100% återvinningsbart.

Lätt att installera

Golvplattorna är oerhört lätt att installera.  
Fixera plattorna med tapparna över öglorna och 
tryck ihop med händerna eller stampa. Varken 
lim eller skruv behövs. Golvet kan läggas direkt 
på underlag som betong, asfalt och de allra 
flesta hårda och släta underlag.

Fast eller portabel instal-
lation!

https://www.bergoflooring.com/sv/produkter/bergo-ultimate


Marty Sports basketkorg "Basketball Goal 3x3" rekommenderas såväl av det 
svenska som det franska basketbollförbundet för spel utomhus då den bedöms 
ge bäst möjliga spelupplevelse genom dess tilltagna överhäng (avstånd mellan 
korgstolpe och basketplanka), tåliga plexiglasplanka i fullstora mått samt  
flexibel och dunkvänlig korg.  

Detta är en komplett och bra utomhuskorg  

med de tillbehör man kan önska:

• Möjliga korghöjder: 3,05 m   

• Korg/ring: Outdoor flexi-ring (model B3179, galvaniserad) 

• Planka: Plexiglas B3159 (180 cm bredd x 105 cm höjd x 1,5 cm tjocklek) 

• Överhäng (off-set): 2,25 m  

• Levereras också med vaddering för plankan (B3167N)  
  samt vaddering på korgstolpen (B3102/120N).  

BASKETBALL GOAL 3x3

Länk till mer produktinfo B3301

Återförsäljare: Unisport Sverige AB

Fördelar 
• Klarar kraven för friktion i vått och torrt enl. EN14877

• Underhållsfritt

• Starkt och lättmonterat.

• Snabb make over / installation utan verktyg. 

• Dränering och ventilation - inga pölar!

• Smarta tillbehör: Linjelist (50 mm) - mindre eller ingen målning.

• Integrerad expansionslösning - låter golvet röra sig fritt.

• Flyttbart

• Lång livslängd - 15 års funktionsgaranti.

• Inga utsläpp / migrerande partiklar under använding eller produktion.

• 100% återvinningsbart.

https://martysports.com/en/sports/team-sports/basket-ball/rings/high-competition-basketball-ring--B3179/
https://martysports.com/en/sports/team-sports/basket-ball/buts-senior/backboards-senior/metacrylate-backboard--B3159/
https://martysports.com/en/sports/team-sports/basket-ball/buts-senior/competition/backboard-padding--B3167N/
https://martysports.com/en/sports/team-sports/basket-ball/buts-senior/post-padding-senior/post-padding-for-double-sketballs-black--B3102-120N/
https://martysports.com/en/sports/team-sports/basket-ball/but-3x3/basketball-goal-3x3-to-embed-fixed-height-3m05-projection-2m25--B3301/


Vänligen notera! När linjer 
görs med LINJELISTER  
motsvarar det inte exakt 
linjestandarderna.
Om 100% linjestandarder 
krävs måste alla linjer målas.

alla runda linjer 
ska målas!

3-sekundersråde: 
13 plattor x 15 plattor + 2 linjelister 

= 4,9 x 5,75 m (4,9 x 5,8 m)

Spelyta: 29 plattor +
 3 rader m

ed linjelister =
 11,06 m

 (11 m
)

Totalt: 37 plattor +
 5 rader m

ed linjelister +
 2 kantlister =

 14,29 m

14 plattor
5 plattor

3 p

Spelyta: 39 plattor + 6 rader med linjelister = 14,97 m (15 m)

Total: 45 plattor + 8 rader med linjelister + 2 kantlister = 17,45 m

3 p

3 plattor
5 plattor

5 plattor
5 plattor

4 plattor 5 plattor 4 plattor 13 plattor 5 plattor 4 plattor4 plattor

Starta läggningen här!

Bergo Ultimate
(37,62 x 37,62 cm)

Installera alltid fästöglorna
i samma riktning!

I varje hörn:
RÖDA Linjekryss
med Bergo logo 

(5 x 5 cm)

Hörnlist
(6 x 6 cm)

Kantlist
(37,5 x 6 cm)

Linjelistavslut
(5 x 6 cm)

Linjekryss
(5 x 5 cm)

Där två rader 
linjelister korsar

varandra

Linjelist
(37,5 x 5 cm)

Bergo ultimate - BASKet 3x3
Totalyta: 17,45 x 14,29 m
spelyta: ≈ 15 x 11 m (14,97 x 11,06 M)

nothing but net



5 plattor
5 plattor

5 plattor
14 plattor

5 plattor
5 plattor

5 plattor
8 plattor

8 plattor
5 plattor

5 plattor
14 plattor

Spelyta: 74 plattor +
 11 rader m

ed linjelister =
 28,39 m

3X
3: 29 plattor +

 3 row
s of line strips =

 11,06 m

Totalt: 84 plattor +
 11 rader m

ed linjelister +
 2 kantlister =

 32,27 m

Spelyta: 39 plattor + 6 rader med linjelister = 14,97 m 

Totalt: 49 plattor + 8 rader med linjelister + 2 kantlister = 18,95 m

13 plattor 5 plattor5 plattor 4 plattor5 plattor4 plattor 4 plattor 5 plattor 4 plattor

Kantlist
(37,5 x 6 cm)

Hörnlist
(6 x 6 cm)

Linjekryss
(5 x 5 cm)

Där två rader 
linjelister korsar

varandra

Linjelist
(37,5 x 5 cm)

Linjelistavslut
(5 x 6 cm)

I varje hörn:
RÖDA Linjekryss 
med Bergo logo 

(5 x 5 cm)

Starta läggningen här!

Installera alltid fästöglorna
i samma riktning!

Bergo Ultimate
(37,62 x 37,62 cm)

3-sekundersråde: 
13 plattor x 15 plattor + 2 linjelister 

= 4,9 x 5,75 m (4,9 x 5,8 m)

Bergo ultimate - BASKet 5X5
Total yta: ≈ 32 x 19 m (32,27 x 18,95 m)

spelyta: 28,39 x 15,07 m
nothing but net

Vänligen notera! När linjer 
görs med LINJELISTER  
motsvarar det inte exakt 
linjestandarderna.
Om 100% linjestandarder 
krävs måste alla linjer målas.

alla runda linjer 
ska målas!



Om Bergo Flooring
Bergo Flooring tillverkar väl beprövade, miljövänliga, prisbelönta, EN14877 och FIBA-godkända allväderssport-
golv i olika utföranden. Bergo är originalet sedan 1972 och med över 50 års erfarenhet är Bergo Flooring 
världsledande inom multifunktionella golvplattor. All produktion görs stolt i Sverige med högsta kvalitet.

Bergo Flooring tror på inspirerande ytor som lockar till rörelse och där fysisk aktivitet förenar människor.
Att få barn och ungdomar att röra på sig mer, komma i kontakt med andra barn och minska stillasittande 
skärmfokus. Effekten är bättre hälsa, bättre skolresultat, bättre integration. Vi får gladare barn, föräldrar, skola 
och samhälle. Lösningar som hjälper människor att bli friskare och lyckligare. 

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra 
verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s 
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det är därför viktigt att barn och unga är delaktiga i 
projekt som rör deras idrottsanläggning eller idrottsmiljö.  
 
Integration och mångfald är viktigt, att barn och ungdomar i socialt utsatta områden får känna tillhörighet. För-
eningslivet är en underbar plats att vara på. Vi behöver även skapa spontanidrott där vi ger barn och ungdomar 
ett forum där de kan känna sig trygga. Som ökar chansen att hamna rätt i livet.

Vi bryr oss om våra barns framtid, det är därför HÅLLBARHET är ett av våra kärnvärden.
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Bergo flooring är officiell leverantör till:



Om Svensk Basket och Nothing But Net 
Svensk Basket har till uppgift att främja och utveckla basketbollidrotten och göra den tillgänglig för alla i  

Sverige. Förbundet skall stimulera elitverksamheten likväl som bredd-, skol- och ungdomsverksamhet samt 

verka för utbredningen av spontanbasket.

Nothing But Net är ett projekt där Svensk Basket har beviljats medel ur Rörelsefonden för att rusta upp 

basketplaner och ge barn och ungdomar runt om i Sverige chans att prova på världens bästa sport. 

Rörelsefonden är en del av ”Tillsammans för fler i rörelse”, ett gemensamt projekt initierat av Svenska Spel och 

Riksidrottsförbundet. Målsättningen är att skapa en idrottsrörelse där alla får plats, oavsett ambition.

Om Unisport
Som ett av Nordens ledande företag inom idrotts- och motionsanläggningar erbjuder Unisport sina kunder ett 

komplett produktsortiment och omfattande servicekoncept för inom- och utomhusidrotter.

"Genom att bygga attraktiva idrotts- och motionsanläggningar får vi fler människor att använda dem, vilket 
leder till bättre hälsa i samhället som helhet. Vårt fokus är att tillsammans med våra kunder hitta lösningar som 
leder till ökad aktivitet och rörelse".

"Basket är för alla - med låga trösklar och högt i tak. En boll och en korg är det enda 
som behövs - oavsett årstid eller socioekonomiska förutsättningar. Det är den mest 
jämställda lagsporten och bidrar till jämlikhet och inkludering i samhället. Basket är 
inte som andra sporter - basket är attityd, kultur och ett sätt att leva."



where activities
come to life

För allmän information om projektet Nothing But Net:
 
Svenska Basketbollförbundet 
Kontaktperson: Mats Elsnitz 
Tel.: 070-676 45 20 
E-post: mats.elsnitz@basket.se 
Web:  www.basket.se         

Välkommen att kontakta oss!
För frågor och beställning av ett komplett basketpaket: 

UNISPORT SVERIGE AB 
Kontktperson: Thomas Törnkvist 
Tel.: 072-566 37 00 
E-post: thomas.tornkvist@unisport.com 
Web:  www.unisport.com

BERGO FLOORING AB 
Kontaktperson: Peder Ståhl  
Tel.: 0371-58 77 12 
E-post: peder.stahl@flooring.se   
Web:  www.bergoflooring.se  

Foto: Elias Gammelgård

mailto:mats.elsnitz%40basket.se?subject=Basketplanspaket
https://www.basket.se/
https://www.unisport.com/sv
mailto:peder.stahl%40flooring.se?subject=Basketplanspaket
http://www.bergoflooring.se

