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ARENA

MultiSport

Fotboll
Football

Basket
Basketball

Innebandy
Hockey

Vad är ARENA?


ARENA är ett multisportsystem med arenakänsla som erbjuder en
spännande och funktionell yta där flera olika sporter kan utövas, som
exempelvis fotboll, basket, Innebandy, tennis och volleyboll.
Arena är en serie som finns i flera standardutföranden, men eftersom det är ett
modulbaserat system kan vi utforma det för att passa er budget och yta. Ni kan känna er
trygga med att våra ARENA-planer är TUV-certifierade enligt EN 15312.

Go Custom med anpassningsbara HAGS!
Det finns många sätt att skräddarsy er multisportplan. Välj mellan:
•

Flera olika standarfärger

•

Olika stakethöjder, mellan 1 m och 4 m

•

Ett urval av målsektioner

•

Ett urval av övningspaneler

•

Rundade eller rätvinkliga hörn (90°)

•

Flera olika ingångar (inklusive tillgänglighetsanpassade grindar)
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Tennis
Tennis

Volleyboll
Tenis
Volleyball

Handboll
Handball

Varför ARENA?


HAGS Arena är användarvänlig och gör det möjligt för personer i alla åldrar
och med olika fysiska förmågor att träna och bygga upp sin styrka, uthållighet
och koordination.
Tillbehör som sittplatser, skydd och integrerade säkerhetsfunktioner är bara några
anledningar till att våra system är så populära bland användare och de är en perfekt
lösning för både skolor och parker.

Fördelarna är många, bland annat:
•

Våra paneler har bullerdämpande egenskaper

•

Olika idrottsaktiviteter kan utövas i en kontrollerad miljö

•

Passar alla åldrar och förmågor

•

Uppmuntrar till lagarbete

•

Främjar en aktiv livsstil

•

ARENA är TUV-certifierad enligt EN 15312

•

Lätt att underhålla

•

Alla delar är robusta

•

Snabb installation

•

Finns i många olika färger
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Inkluderande
Vår ARENA-serie erbjuder en fantastisk möjlighet för personer i alla åldrar och med
alla förmågor att delta i en mängd olika sporter, som basket, fotboll, innebandy etc.
Detta gör att alla kan delta i leken samtidigt som de bygger upp sin uthållighet, styrka
och dynamiska balans.
ARENA har flera inkluderande funktioner, som:
• Breda ingångar: alla ingångar är utformade för smidig inpassering för alla med 1,2 m
breda öppningar
• Det finns också fordonsgrindar så att utryckningsfordon eller underhållsfordon kan
komma in på planen vid behov
• Jämna övergångar mellan ytor så att personer med rörelsehjälpmedel kan ta sig fram
fritt

”Den jämna ytan och de stora ingångarna gör att dessa installationer passar personer
med begränsad rörlighet. Ytbeläggningen kan också anpassas med personliga mönster
och färger som gör det enklare för personer med synnedsättningar att orientera
sig. Övningspaneler kan också läggas till för att ge omgivningen struktur – dessa har
utskårade mönster som går att känna igen vid beröring och kan placeras på olika
höjd. De uppmuntrar prickskytte på olika nivåer och ger ytterligare taktil och visuell
stimulans.”
HANDISPORT (Franska federationen för inkluderande sport)
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ARENA historia
HAGS ARENA introducerades för mer än 20 år sedan och är fortfarande lika populär. Ikoniska funktioner och
designförbättringar må ha utvecklats under tidens gång, men ARENA är fortfarande det ledande varumärket
inom multisportplaner, samtidigt som vi uppfyller de allra striktaste säkerhetsstandarder.

1997
HAGS lanserade ARENA som en del
av sitt sport- & fitnessutbud med
5 målsektioner och 2 kompletta
ARENA-system

2003

I dag

En total omarbetning av ARENA-systemen
utfördes för att förbättra produkten för både
användare och köpare. Förändringarna
omfattade:
•
lutningsjustering
•
nya alternativ med 1–4 m sidoväggar
•
bullerdämpning
•
utökat tillbehörsutbud

Vi fortsätter att vara marknadsledande
inom innovation och rekreation.

Vår portfölj med ARENA-system,
målsektioner och tillbehör fortsätter
att utökas...
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Konstruktionsbeskrivning

Paneler

Alla ARENA-komponenter
tillverkas specifikt för
och enbart av HAGS.

ARENAs särskilda
panelpositioneringssystem
gör att man kan justera
sidopanelerna i höjdled för
att kompensera en lutning
på upp till 1:40.

Säkerhet är en nyckelfaktor. ARENAs
konstruktion uppmuntrar inte till klättring
och endast rundstål används. Alla ARENAstolpar tillverkas av konstruktionsstål.
Alla stolpar har en jämn, helsvetsad,
rundad ände i stål som ger hållbarhet
och säkerhet. Alla fästen är i rostfritt
stål och har manipuleringssäkra
”torx”-skruvhuvuden.

Nätpaneler tillverkas i robust ståltråd med
6 mm i diameter. Dessa helsvetsas vid
varje kontaktpunkt och har 5 års garanti.
Alla ARENA-paneler har genomgått
utmattnings- och stöttester
med mer än 1 000 cykler.
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Färgbeläggning

Bullerdämpning

Alla HAGS färgbeläggningar har
en garanti på 5 år. Alla ARENAkomponenter galvaniseras först
genom att sprejas med het, ren
zink.

HAGS ARENA-paneler minskar
förekomsten av studsande buller.
Eftersom de är konstruerade
i konstruktionsstål reduceras
vibrationer och återkastning
markant.

Ett andra lager med epoxiprimer med
hög zinkhalt appliceras, följt av ett
mycket hållbart täckskikt med färgat
polyesterpulver.
Slutresultatet klarar minst 1 500
timmars spolning med het saltdimma
(saltdimsprovning). Detta är ett tufft test
och säkerställer att produkten har utmärkt
korrosionstålighet, även i kustklimat och
ekvatoriala klimat.


Alla paneler skruvas fast i stolparna i
konstruktionsstål med förstärkta bultar i
rostfritt stål för att säkerställa ett helt styvt
förband.
Dessutom kan ARENA stoltsera med
en unik isoleringsbricka som ytterligare
dämpar buller.
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ARENA
MultiSport

ARENA är vårt flaggskepp inom multisportsystem, tillverkat av tåliga material av hög
kvalitet. Dessa oerhört mångsidiga multisportplaner är anpassningsbara efter era önskemål.
Bilden nedan visar vilka element ni kan anpassa så att er ARENA uppfyller era behov.

Den böjda målsektionen i äkta arenastil
med 2 m höga paneler på vardera sida
är vår mest populära målkombination.

90 graders
”fyrkantig”
hörnstolpe.

De dubbla övningskorgarna
går att fästa på alla 4 m höga
stolpar på en komplett plan.

3 m höga paneler vid målsektionerna
förhindrar de flesta bollar från att
försvinna från planen.

Den 2 m höga grinden
kan låsas för att
skydda planen nattetid.
Öppningen är 1,2 m
bred så att det går att
ta sig in med rullstol.
Ett minimål ger er plan fler
spelmöjligheter. Det kan också
användas separat.
Den mjukstängande, 1 m höga
grinden är mycket efterfrågad.

En snygg
övergångspanel
från 2 m till 1 m
panelhöjd.

Flera olika sportpaneler
kan läggas till för att öva
på prickskytte och locka
fler deltagare. Se vårt
sortiment på sida 19.

De enkla övningskorgarna
kan vändas antingen in mot
eller ut från planen.

Nya, specialtillverkade svängda
nätpaneler kopplar de 4 m höga
panelerna med målsektionen.
Välj panelhöjder från 1 till
4 meter, beroende på era
behov. Det går också att
kombinera olika höjder för en
och samma ARENA.

Inbyggd bänk
för åskådare.

Om man önskar använda
arenan för hockeyspel kan
man beställa skärmar som
är eftergivliga.

Omvända
övningskorgar
kan läggas till alla
ARENA-bollplaner
eller -målsektioner.

Alternativ för sittplatser för åskådare finns, som
sitt- eller lutningsbänkar. Båda är populära för
de som föredrar att delta från sidolinjen.

Över 1 meters höjd kan alla
kombinationer av antingen stångeller nätpaneler beställas. Se sida
19 för mer information.

Våra rundade hörnpaneler är ARENAs
kännetecken och förstärker arena-känslan.

Som alternativ till
målsektionen finns
mål med utgång om
man behöver hämta
en boll utanför planen.

ARENA
L

i

t

e
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The ARENA Lite range offers a more standardised version of the ARENA but with the
same flexibility to fit your requirements. This strong and durable multi-use games area
is made from robust materials with a minimalistic design. The diagram below shows the
elements that you can customise in our ARENA Lite to suit your needs. 

ARENA Lite goal section with basket.
There are 6 options available for goal
ends. See page 16 for more details
Special cut ARENA Lite
panels are available if
needed
3m dropped down
to 2m is a popular
choice for ARENA Lite

Single and double width
gates can be added. Both
options can be lockable

Panel heights from 1 to 4m
are available. You can mix and
match to create an area to
your specification

90 degree
corner post
ARENA panels can be mixed
with ARENA Lite panels,
which allows you to add
skills panels to the system
Top barrier to help block
those shots that are off target

2m high panels

Chicane entrance, to help
stop the ball escaping

ARENA Lite goal end
without basketball hoop

Seating for spectators, so
they can watch and cheer
from the sideline
1m high side walls
with handrail

3m high panels at the goal
ends prevents most balls
from escaping the court
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ARENA
MultiSport

ARENA-systemet är modulbaserat, vilket
innebär att det enkelt kan specialanpassas
utifrån era behov.
Men vi erbjuder också ett sortiment med
”leveransklara” standardkonfigurationer i olika
storlekar och med olika funktioner och tillbehör,
exempelvis Atlanta och New York.
m2
275

Gå till www.hags.se för att se alla
standardkonfigurationer

144

Atlanta

Ni kan känna er trygga med att våra ARENA-planer
har livslång garanti om funktionell hållfasthet.

SA-AT

CC Blå

1 m höga sidopaneler, 2 st. sittbänkar, 2 st. lutningsbänkar och 1 st. ingång av chikantyp.

Lekzon
20m x 12m

Användarvärde
ARENA-planer låter användarna tävla i och träna
på idrotter som basket, fotboll, volleyboll, handboll,
innebandy och tennis med mera.
Köparvärde
skapar en ”arenakänsla” som ger ert samhälle ett
idrottsområde att vara stolta över.

m2
705

108

New York
SA-NY

CC Blå

4 m höga sidopaneler, minimål och 6 st. övningskorgar.

Lekzon
20m x 30m
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ARENA Lite is modular in its design,
offering the flexibility of adapting it to
your specific requirements.
We also have a range of standard ”off-the-shelf”
configurations available in various sizes, visit our
website to view the selection of products.
This stylish stadium design is built to withstand
hard-wearing sporting activities such as football
and basketball.
Furthermore, it comes with a 10-year guarantee.

User Value
Strong and durable, ARENA Lite creates a sports facility
which can provide security and safety to the user and
surrounding area.
Buyer Value
Simplified system to keep the costs down.

m2
321

108

Quilmes
SAZ-QU

CC Blue

2m high LITE side panels and two chicane entrances.

Playing Zone
22m x 13.5m

12

ARENA

Målsektioner
Våra målsektioner kan installeras som
fristående enheter och är perfekta där
ytan är begränsad.
De är också bra för spontana matcher och spel en
mot en.
Användarvärde
m2
86

Låter dig öva ditt prickskytte.
Köparvärde
Perfekt där ytan är begränsad. Två målsektioner
kan också placeras mittemot varandra för att
ge användarna fördelarna med ett övnings- och
matchområde i riktig planstorlek.

m2
77

21

SA-IN

44

Dakota

Indiana
CC Blå

7m bred målsektion

SA-DK

CC Blå

8m bred målsektion

ARENA

Bollplaner
Små avgränsade områden som pas där
ytan är begränsad.
Panelerna hägnar in så att spelen och lekarna
kan fortsätta utan avbrott och grinden ger hög
tillgänglighet.
Användarvärde

m2
52

Låter spelarna öva sina förmågor i en kontrollerad miljö
och främjar tekniska färdigheter.
Köparvärde
Finns i flera standardkonfigurationer som passar olika
behov i olika miljöer.

12

Santa Fe
SA-FE

CC Blå

1m höga sidopaneler, 2 st. minimål och 1 st. ingångsgrind.

Lekzon
8m x 5m
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Go Custom!
Go Custom är vårt sätt att ge er kunder precis det ni vill ha. Skapa
målsektioner, kompletta system, system för streetfotboll/-basket
eller prickskytte. Utgå från ett komplett standardsystem och lägg till
övningskorgar, minimål eller sittplatser.
Läs vår steg-för-steg-guide om hur ni skräddarsyr er ARENA. Där hittar ni mer
information om de alternativ vi erbjuder. Ni är också välkomna att kontakta oss så
att vi tillsammans kan planera och genomföra jobbet.
Kontakta er HAGS-representant för mer information.
www.hags.se
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Spelplan

Målsektioner

Paneler

Det är viktigt att storleken på
er ARENA passar området
och användarna. Vi kan
utforma er ARENA så att den
passar just era behov.

ARENA-målsektioner
låter användarna öva sitt
prickskytte och ger perfekta
förutsättningar för spel en
mot en.

Varje panel är 1 m hög, vilket
förenklar utformningen
och konstruktionen av er
ARENA.

ARENA har 3 m breda mål och 1
m eller 2 m breda paneler, så att er
arena kan bli så stor eller liten som
den behöver vara – det blir inte
enklare än så!

I vårt sortiment finns målsektioner
för flera olika bollsporter, och det
finns möjlighet att anpassa dem
utifrån era behov.

Tänk bara på att bredden på ARENAspelplan blir ett jämnt nummer
(dvs. 8 m, 10 m, etc.) för att få till de
snygga, avrundade hörnen.

Det finns 6 olika sektioner att välja
bland, se sidan 18.

De låga stångpanelerna är standard.
För hockeyplaner kan ni välja
massiva polyetylenpaneler.
ARENA-panelerna finns i 4 höjder
och ni kan välja mellan alternativ
med stång, nät eller massiva paneler,
beroende på era behov.
Välj bland sido- och
målsektionsväggar med matchande
höjd, eller välj väggar med olika
höjd för att passa områdets
förutsättningar.
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Skapa en ingång 

Tillbehör

Sittplatser & skydd

En storstilad entré kan vara
avgörande för matchen. Alla
ingångsgrindar och chikaner
är utformade för smidig
inpassering för alla.

Övningspaneler kan läggas
till på alla ARENA-planer och
kan placeras på valfri höjd.

Fotboll delas in i två
halvlekar och basket har fyra
perioder – till och med proffs
behöver hämta andan.

Utgångarna bakom målet gör att
det går snabbt att hämta bollar
och ger ytterligare en ingångs-/
utgångsöppning, men de kan också
stängas av med nät.
Det finns också fordonsgrindar
så att utryckningsfordon eller
underhållsfordon kan komma in på
planen vid behov.

Träffsäkerhet och andra
koordinationsfärdigheter kan övas
och finslipas. Omvända baskettavlor
och -korgar kan placera på baksidan
av målsektionerna, så att spelare kan
vara aktiva samtidigt.
Minimål ger användarna fler
spelmöjligheter. Dessa kan placeras
på valfria platser och låter flera
mindre grupper öva på olika platser i
systemet.

Så varför inte lägga till några
skyddande samlingsplatser på
er ARENA för att ge spelarna
någonstans att samlas under
avbrotten och åskådarna en torr
plats att titta på de matcher som
spelas?
Sittbänkar, lutningsbänkar,
snackskydd, mötesplatser och
åskådarplatser är särskilt utformade
för att matcha ARENA-planen och ge
en komplett idrottsupplevelse.
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7
Underlag

8
Färg

Stål:
Standard

Konstgräs är det mest
populära underlaget för
ARENA.
Det är lätt att lägga ut, enkelt att
underhålla och är ett bra underlag
för de flesta sporter. Konstgräs går
att få i ett flertal olika färger. Linjer
på spelplanen tillkommer efter
önskemål.

Ska ni placera ut
sportutrustning i ett härligt
grönt naturområde?
HAGS har installerat ARENA i skogsoch grönområden och de smälter
in i naturen tack vare de många
tillgängliga färgalternativen.

ARENA kan skräddarsys efter
era färgönskemål.

Blå

Forestgrön

Limegrön

Silvergrå

Svart

Vit

RAL5002

RAL6029

BS12E51

RAL7040

RAL9005

RAL9010

Svart

Grön

Blå

Gul

HDPE:

Vit

Kontakta oss för mer information:

hags.se I order@hags.se I 0380 473 00
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ARENA-komponenter
Vi har ett fullständigt utbud av multisport-produkter som
passar era behov – från målsektioner till helt inhägnade
multisportplaner där personer i alla åldrar och med alla
förmågor kan utöva flera olika idrotter.
Vi erbjuder också fler produkter, såsom sittplatser, grindar, övningspaneler och
mycket mer för att komplettera er idrottsplan. Om ni vill ha mer information
om våra ARENA-planer eller se vårt fullständiga produktsortiment, gå in på
www.hags.se

Målsektioner

ARENA målsektion med 2 korgar

ARENA målsektion med korg

ARENA målsektion utan korg

ARENA Lite målsektion med korg

ARENA Lite målsektion med övre barriär

ARENA Lite målsektion
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Basket

Övningspaneler

Minimål

Cricket

Målvakt

Måltavla med öppna hål

Poängtavla vänster

Poängtavla höger

Dubbel poängtavla

Måltavla med massiva ringar

Sido-/ändväggar
Användarvärde
Roligare spel med mer flyt.
Köparvärde
Erbjuder olika kostnads- och designalternativ

1 meter hög

2 meter hög

3 meter hög

4 meter hög
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Sittplatser & skydd

Mötesplats

Åskådarplats

Sittbänk

Lutningsbänk

Användarvärde
En plats för att sitta, vila och titta
på en match.
Köparvärde
Särskilt framtagen för att komplettera
vårt ARENA-sortiment och ger ett
område för vila och åskådning.

Övriga tillbehör
Saknar er idrottsplan något
extra?

Volleyboll- eller badmintonnät

Bordtennis

Gå till www.hags.se för att läsa mer.

Bollfångarnät

Dubbelgrind

Minifotboll/tennis
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”HAGS tillhandahöll många
delar som gav mervärde under
konstruktionen, vilket i stor
utsträckning förbättrade
den färdiga anläggningen. Vi
rekommenderar verkligen dem för
alla liknande projekt.”
ROSS DUNN
Sport- och fritidschef på Culture NL

Bellshill Academy
North Lanarkshire, Skottland

HAGS har haft ett långvarigt samarbete med
North Lanarkshires kommunfullmäktige och
har arbetat tillsammans med dem på flera
stora projekt de senaste åren. Vi bjöds in
till upphandlingen av leveransen av en stor
multisportplan vid Bellshill Academy.
Kontraktet var det största av den här typen som
North Lanarkshire hade utfört och tilldelades
HAGS via en sluten upphandling.
Multisportplanen, tillverkad och installerad av HAGS, lockar
till sig blickarna med sitt optimala utnyttjande av den
tillgängliga ytan och en halksäker polymeryta som ger ett
område som möjliggör en mängd olika idrottsaktiviteter.
Konstruktionen hyser tre ARENA-idrottsplaner
med olika linjemärkningar, ett utomhusgym och en
uppvärmnings-/nedvarvningszon. Allt omges av en
400 meters löparbana och en 65 m sprintbana.

“”Den nya Multisportanläggningen
har haft en mycket positiv
påverkan på vår skola. Den har
gjort idrottslektionerna roligare och
ger personalen fler valmöjligheter
i lektionsplaneringen. Eleverna
älskar att använda planerna.
Det har även varit en bonus
för aktiviteter efter skoltid och
uppmuntrar eleverna att vara mer
aktiva på rasterna.”
JOHN MCGUIRE
Biträdande rektor på Bellshill Academy
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Parc Cheminots
Béthune, Frankrike

Området erbjuder möjligheter till fysisk aktivitet
för boende i alla åldrar och med alla förmågor.
Där finns en lekplats för både yngre och äldre
barn, ett utomhusgym med en multifunktionell
träningsram samt en multisportplan.
Aktivitetszonerna är tillgänglighetsanpassade för alla besökare
tack vare breda gångvägar och separeras av gräsplaner som
mjukar upp områdets estetik, ger god synlighet och skapar en
sömlös layout.
Parken har utformats med ett färgglatt järnvägstema, som
en hyllning till kvarterets bakgrund som hem för många
järnvägsanställda.

”Det nya multisportområdet ser
väldigt modernt ut och har bidragit
till att skapa social interaktion
inom grannskapet.”
OLIVIER GACQUERRE
Borgmästare i Béthune
Personal från park- och
naturförvaltningen har också
märkt av ett mer ansvarsfullt
beteende där lokalborna
respekterar utrustningen (ingen
nedskräpning eller sabotage) och
visar en känsla av ägaransvar
gentemot det nya området.
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”Sammanfattningsvis – vi har fått
mycket värde för pengarna tack
vare att HAGS ansträngde sig till
det yttersta. Deras professionella
attityd, expertis, vägledning och
fantastiska produkter innebär att vi
var helt trygga i att resultatet skulle
bli bra. Vi rekommenderar HAGS!”
ANDREAS HUNDEBØLL
Rektor

Solvang skola
Furesø kommun, Danmark

Solvang skola i Danmark ville utnyttja sin
utomhusyta på bästa sätt genom att ge sina elever
ett aktivitetsområde, där eleverna kan utöva flera
sporter samtidigt.
Tanken med denna plan för också att ge stöd till
idrottsundervisningen, vara en samlingspunkt för social interaktion
samt ge möjligheter för elever att delta i aktiviteter efter skoltid –
allt för att i grunden främja positivt fysiskt och mentalt välmående.
Med full uppmärksamhet och förståelse för kundens behov var
det upp till HAGS experter att förvalta processen från början
till slut. Det fanns lösningar på alla kundens funderingar, och
alla involverade parter hade alltid tillgång till all information. Vår
projektstrategi gav Solvang skola stort förtroende för vår förmåga
att ge dem utmärkt service och ett fantastiskt projektresultat.
Detta nya idrottsområde ger nya fysiska och mentala fördelar till
750 glada elever och kommer att fortsätta göra det under många
år framöver.
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Multisportplan
Brisbane, Australien

Detta är en av 12 planer som ska installeras å Brisbane
stads vägnar. Anläggningen har en specialtillverkad
svart stålram och har installerats på en 125 mm tjock
betongplatta med en Laykold® akrylbeläggning på
planens yta.
Planen har en 120 mm lutning för att förhindra vattenansamling och
det patenterade, justerbara infästningssystemet gjorde att vi kunde
bibehålla en jämn panelhöjd i förhållande till planens yta.
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FBC Centre
Wokingham, Storbritannien

HAGS samarbetade med Wokingham kommunfullmäktige
för att utveckla en innovativ multisportplan för att
motverka inaktivitet, uppmuntra gemenskapsandan
och främja utövandet av olika sporter för alla åldrar och
förmågor.


MUGA-planen designades genom konsultation och samarbete med
den lokala grannskapsgruppen NAG, Finchampstead kommunalnämnd
och andra representanter från området. Assisterande projektledare Sam
Warwick från Wokingham kommunfullmäktige berättar att ”huvudfokus
var att få familjer att känna sig välkomna.”

Den unika, svängda och öppna planlösningen inkluderar en stor,
specialbeställd multisportplan tillverkad i massivt konstruktionsstål,
som omfattas av livstids garanti. Två miniplaner för streetfotboll (Santa
Fe) och en specialbeställd tenniszon ligger bredvid arenaområdet där
spelare i alla åldrar med alla förmågor kan öva på sina färdigheter. Det
finns också en specialbeställd multiplan med särskilt anpassade ARENApaneler, utformade för att utnyttja den tillgängliga ytan maximalt och
göra det möjligt för många personer att spela samtidigt.
Det förekommer inga fysiska gränser mellan de olika aktivitetszonerna,
vilket innebär att området är mer inbjudande och att personer kan röra
sig fritt över ytan utan att delas upp.
space rather being segregated.

”Anläggningen används redan av
närliggande skolor och Reading FC
anordnar gratis fotbollsträningar
för allmänheten. Vi har också
fått intresseförfrågningar från
SHINE-programmet (”Some Health
Improvements Need Exercise”,
ung. ”Vissa hälsoförbättringar
kräver motion”), som vill anordna
program för de över 60.”
ANGIE GIBSON
Resursförvaltare Wokingham
kommunfullmäktige
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Heiligkreuz mellan- och högstadieskola
Coburg, Tyskland

Kraven från Heiligkreuz mellan- och högstadieskola var
att de skulle ha en fullt låsbar multisportanläggning,
inklusive åskådarplatser på skolgården för de som ville
titta på sportaktiviteterna.
Tack vare ARENAs mångsidiga och flexibla modulbaserade
system, i kombination med konstruktionsavdelningens expertis
och kreativitet löpte HAGS installation av anläggningen smidigt.
Genom djupgående konsultation mellan vårt fältsäljteam och
Heiligkreuz mellan- och högstadieskola kunde vi förstå alla
krav och implementera dem. Denna ARENA-plan utformades
på ett välavvägt sätt och passar alla sporter, inklusive fotboll,
handboll, basket och volleyboll. Den är komplett utrustad
med basketkorgar över grindarna och sidostolpar där man
kan sätta upp nät. Tack vare detta har ARENA-planen blivit en
multisportattraktion.
Anläggningen invigdes med en fest för skolan och har sedan
dess varit mycket populär. Både eleverna och lärarna är mycket
nöjda med att de kan utöva så många olika aktiviteter där.
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Garantier & standarder
HAGS ARENA är ett av få system som certifierats
enligt EN 15312 (Den europeiska standarden för
multisportutrustning).
Många företag hävdar att deras bollplaner uppfyller eller
har konstruerats enligt denna viktiga standard. Men utan ett
certifikat från en tredje part har deras system inte genomgått
varken de strikta testerna av alla komponenters strukturella
integritet eller utmattnings- och stöttesterna av panelerna.
Certifieringen säkerställer också att alla komponenter är
noggrant kontrollerade för att garantera att det inte finns
några ”fällor” för händer och fötter och att det inte finns
några skarpa kanter som kan orsaka skador. Be alltid företag
som lämnar anbud på ett Arena projekt om att få en kopia
på EN 15312-certifikat. Tänk också på att om ni väljer ett
multisportsystem som INTE har ett EN 15312-certifikat och
området utsätts för vandalisering eller om det inträffar en
olycka, kan det hända att detta inte omfattas av garantin.

Livstidsgaranti - Mot alla fel orsakade av material- eller
tillverkningsfel på komponenter i konstruktionsstål på
ARENA-multisport.

 0 års garanti - Mot alla fel orsakade av material- eller
2
tillverkningsfel på komponenter i konstruktionsstål på
arenaprodukter.

 års garanti - Mot alla fel orsakade av material- eller
5
tillverkningsfel på plastkomponenter, paneler samt
betydande korrosion på målade metalldelar.

1 års garanti - Mot alla fel orsakade av material- eller
tillverkningsfel på rörliga delar, inklusive gummidelar
(t.ex. lager och stötdämpare) samt på alla andra
produkter i allmänhet.
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