Søren Østergaard (th) og klubbens formand Henrik Andersen om MINIarena: “Godkendt! Vi valgte Indu a/s som samarbejdspartner til levering af vores nye kunststofbane.
Det kan vi varmt anbefale andre med tilsvarende behov. Koncept og produkt passer perfekt til os.”

ET GODT TILBUD

Tilbuddet om 100% reklamefinansieret MINIarena kan tages helt bogstaveligt. Bortset fra omkostningerne til fremtidig vedligeholdelse er alle øvrige
omkostninger dækket ind af sponsorernes reklamekroner.
Nationale sponsorer
MINIarena koster ialt ca. kr. 270.000,- inklusive udgravning og etablering af underlag, bold-bander, mål, kunstgræs og montering. Indu har skaffet sponsorer
på landsplan, som dækker udgifterne til etablering.
Lokale sponsorer
De resterende sponsorindtægter kommer fra virksomheder i det aktuelle lokalsamfund. Ialt kr. 57.500,- Alle priser er eksklusive moms.

SERVICEAFTALE

Nødvendig service og vedligeholdelse er
inkluderet i konceptet.
• 100% produktgaranti i 7 år
• Landsdækkende service via egne montører
• 24 timers servicetilkald via internettet
• Årlig eftersynsrapport
• Årlig maskinel behandling af kunstgræsset
• Årlig efterfyldning af materiale i kunstgræsset
• Efterspænding, udbedring og justering efter
behov
• Reparationer som følge af slidtage

Foto: Herfølge Elite 12/15 under træning på MINIareana

PRODUKTET

Løsningen er komplet og klar til ibrugtagning.
• Intet som kan rådne
• Intet som rasler og går i stykker
• Boldvæggen er:
Robust - 50 års levetid
Velegnet til “hårdt by-miljø”
Kraftigt støjdæmpende
Olie- og syrefast
Fin siddeplads mens der ventes
Sandfyldt - Optimal vinkel på returbold
• Enkel og effektiv etablering som totalprojekt
• Minimering af udgifter til udgravning
Skåner miljø og omgivelser
• Etablering af dræn. Banen anvendes året rundt
• Kan leveres i dimensioner efter behov
• Fremstår elegant, pæn og nydelig

KONTAKT OS

Hos Indu er du altid velkommen. Du kan kontakte
os ganske uforpligtende.
Indu har konsulenter over hele Danmark.
At aftale møde med en af dem er helt uden
omkostninger.
Indu a/s, Ravmarken 30, 9970 Strandby
Tlf. 98 48 23 10
www.indu.dk, info@indu.dk

