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Garda Sport | Granulatoppsamler

Garda Sikring tilbyr kostestasjoner og granulatoppsamlere produsert i vår fabrikk i Norge - kortreist 
og bærekraftig løsning. Disse produseres enten i aluminium  eller i kompositt, alt etter hva man ønsker. 
Vi tilpasser løsninger etter behov, enten det er oppsamling av granulat etter spillere, publikum eller 
ved inn- og utkjøring til banen. Vi anbefaler ulike modeller etter hvor de skal plasseres på anlegget. 
Publikumssluser utstyres med små koster som er festet til risten, og spillestasjonene har koster for 
fjerning av granulat som sitter på skoene. Granulatene vil samle seg i bunnen av oppsamleren slik at 
denne kan tømmes og granulatene kan tilbakeføres til banen. Våre oppsamlere kan enten monteres 
oppe på bakken som faste eller flyttbare stasjoner, eller graves ned i bakken. Stasjonene har gode 
dreneringsløsninger.

Garda Granulatoppsamler

Granulatfanger som er flyttbar kan leveres med rekkverk, sparkebrett og ramper på 
begge sider. Rist i galvanisert stål med integrerte rist-koster. Det kan også leveres med 
filterposer for oppsamling av granulat. Dette sikrer enkel rengjøring og lang levetid på 
produktet. Det er dreneringshull i bunnkasse på modul som slipper ut vann med filterforing. 
Ramper på begge sider gjør at granulatfangeren kan brukes av rullestolbrukere. 

Flyttbar granulatfanger for kjøretøy festes med plugger i bakken, og forutsetter fast 
underlag som asfalt eller tilsvarende. Leveres med kjøresterke rister i galvanisert stål.

Våre flyttbare oppsamlere gir stor fleksibilitet, og kan leveres med hjul for ekstra god 
mobilitet. Vi tilbyr også rister for montering i 
bakken der man ønsker en fast installasjon av 
oppsamleren. Her er små koster festet til risten, 
og fanger effektivt opp granulat fra spillere eller 
publikum.

Leveres i følgende standardstørrelser:
125x125 cm
160x125 cm
300x100 cm

Informasjon fra Miljødirektoratet
Gummigranulat fra kunstgressbaner antas å være den nest største landbaserte kilden til mikroplast i Norge. Ca. seks prosent av gummigranulatet 
havner utenfor banene hvert år. Det er anslått at gummigranulat, kunstgress og annet fallunderlag fører til et årlig utslipp av mikroplast på 
omtrent 6000 tonn. Fra 1. juli 2021 gjelder nye regler med blant annet strengere krav til fysiske barrierer rundt kunstgressbaner, og krav om 
forsvarlig håndtering av snø som inneholder granulat. Forskriften er viktig for å redusere utslipp av mikroplast, og gjelder for alle idrettsbaner 
med plastholdig løst fyllmateriale som gummigranulat. Formålet med forskriften er å hindre utslipp og spredning av mikroplast. Kravene til 
idrettsbaner som har plastholdig løst fyllmateriale avhenger av om idrettsbanen allerede er etablert, om idrettsbanen skal rehabiliteres eller om 
en ny idrettsbane skal etableres. Kravene er ulike for innendørs- og utendørsbaner. 



Langsgående sikring2

Garda Sikring AS     
Stamveien 8, 1481 Hagan   
Tlf. 40 00 21 01 | post@gardasikring.no | www.gardasikring.no  

M
ed

 fo
rb

eh
ol

d 
om

 tr
yk

kf
ei

l. 
Ve

rs
jo

n 
04

.0
5.

22

- vi sikrer samfunn og verdier

Garda Sikring leverer et bredt utvalg av produkter og sikringsløsninger som er egnet til bruk innen idrett 
og sport. Dette er alt fra enkel og fleksibel sikring med flyttbare gjerder, til automatiserte bommer for 
styring av trafikk på større arenaer. I tillegg til de ulike sikringsløsningene, leverer vi også andre produkter 
som naturlig hører til på ulike anlegg. Blant annet har vi egne fabrikker i Norge som produserer fotballmål, 
flettverk og granulatoppsamlere. Gjennom våre 10 avdelinger leverer og monterer vi løsningene over hele 
landet. Vi er med andre ord en tilnærmet komplett leverandør av det man måtte trenge for sikring og bruk 
av idrettsanlegg, både store og små. Kontakt oss for mer informasjon og pris. 

Produkter og løsninger til idrettsanlegg og sportsarenaer

Ballbinger og ballfangernett Gjerder og porter Fotballmål

Sykkelparkering Profilerte duker/bannere Sportsboder

Flyttbare gjerder

Veibom


