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Indu a/s har gennem flere år haft inderligt ønske om at 
producere og levere et produkt til boldspil, som i langt højere 
grad indfrier kundernes krav og vore egne krav til kvalitet end 
nogen kendte produkter på markedet hidtil har præsteret. 

INDBYDENDE

MINIarena bliver leveret i materialer af meget høj kvalitet, 
hvilket medfører meget lang levetid. Ønskes de allerbedste 
træningsfaciliteter - Såvel sommer som vinter, så indfrier 
MINIarena forventningerne langt ind i fremtiden.

Praktisk og indbydende
Hvorfor ikke kombinere høj kvalitet med en nydelig og 
indbydende platform for unge mennesker?
Det fremmer motivationen til bevægelse og boldspil.

Holdbar
• Materialerne har meget lang levetid 

Boldbanderne har en levetid på 50 år uden at der er krav 
til vedligeholdelse

• Løsningen er beregnet til at blive anvendt også på en 
hårdhændet måde. Det betyder, at MINIarena forbliver 
funktionel også i miljøer, hvor det traditionelt kan være 
svært at undgå hærværk

Alternativt underlag
Indu a/s tilbyder at etablere MINIarena på alle tænkelige typer 
underlag: Asfalt, flisebelægning, grus, græs, åben mark m.fl.
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Individuelle ønsker
MINIarena leveres med kunstgræs, som kan benyttes til flere 
forskellige idrætsgrene: Fodbold, håndbold, hockey, basket 
m.v. Såfremt MINIarena fortrinsvis benyttes til fodbold, 
da kan den leveres med en type kunstgræs, som er 100% 
optimalt til netop dette formål - Uden merpris.

Beach Volley
Indu a/s har leveret MINIarena som løsning til Beach Volley 
i Lyngby, men er også velegnet til ridebane, speedwaybane, 
tennisbane m.v. Bandevæggen virker MEGET støjdæmpende.
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Søren Østergaard og Henrik Andersen
Herfølge Boldklub
I Herfølge blev Indu introduceret for helt specielle ønsker, hvad 
angår indretning og størrelse på MINIarena.

På tværs
MINIarena har i Herfølge en størrelse på 20x40m, hvilket gør 
det muligt at spille fodbold på tværs af banen. På hver langside 
er der således monteret 2 mindre 7-mandsmål og i begge 
ender er der monteret et 11-mands mål, hvilket gør at banens 
fulde størrelse udnyttes optimalt.

REFERENCE

Fod-tennis
I banen er der monteret “Skjulte” huller, som er beregnet for 
montering af net til fodtennis.

Belysning
Der er monteret et godt lys på banen, hvilket øger 
udnyttelsen af kunstgræsset optimalt, også i de mørke timer. 
Omkostningen forbundet hermed er i takt med udvikling og 
moderne teknologi blevet langt mindre, end tidligere udførte 
installationer.  

Udvikling
Indu a/s har haft fornøjelsen at arbejde tæt sammen med 
Søren Østergaard. Søren er kendt i brede kredse, som en meget  
engageret, anerkendt og dygtig person med stor kendskab 
og indgående viden til unges behov. Specielt har Søren haft 
stor succes i arbejdet med, hvordan unge kan motiveres og 
stimuleres til at fastholde deres interesse og forhold til fodbold 
også i teenage-årene.

Fine ord 
Herfølge Boldklub’s formand Henrik Andersen og Søren 
Østergaard udtaler om Indu’s levering af 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.”
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Kapacitet
Man skal stå tidligt op, hvis man vil gøre sig håb om at få en 
disponibel tid på MINIarena i Herfølge. MINIarena er booket fra 
tidlig morgen til langt ud på aftenen. 

Træning af teknik
På nedenstående foto trænes Herfølge Elite 12/15år. Trænerne 
udtaler, at MINIarena er helt perfekt til indlæring af teknik og 
specielle tricks med bolden.

HERFØLGEBoldklub
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I Snekkersten havde Borupgårdskolen et relativt stort flisebelagt 
område, hvorpå der var ønske om at etablere en MINIarena. 
Indu a/s har i flere omgange leveret ny legeplads til skolen.

REFERENCE

Vi er stolte af, at skolen også udviste Indu a/s den tillid at 
etablere en ny MINIarena. En opgave som er løst under hensyn 
til, at der er fuld offentlig adgang til MINIarena, og at den ligger 
meget beskyttet af større træer og uden opsyn.

Underlag
Ved etableringen af underlaget for kunstgræs blev der taget 
specielle forholdsregler i forhold til at få drænet arealet 
tilstrækkeligt. Der blev således udlagt 80mm drænrør med en 
indbyrdes afstand på 2 meter.

Ekstra forstærkning
Begge mål er fuldgalvaniserede meget solide stålmål og 
boldbandernes top er udført i aluminium. 
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Individuelle ønsker
På toppen af de 2 hel-galvaniserede stålmål er der monteret en 
Basketball-kurv med stål-bagplade.

Efterår
Som det fremgår af nedenstående billede, så er der et øget 
behov for vedligehold af kunstgræsset, når MINIarena placeres i 
direkte nærhed af større løvfældende træer. SNEKKERSTEN

BORUPGÅRDSKOLEN
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PROJEKTET

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
Aftalen omfatter ikke reparationer som følge af hærværk og 
utilsigtet misbrug af M

IN
Iarena.

Komplet M
IN

Iarena  

Nænsomt
Som oftest placeres MINIarena i tæt forbindelse med 
skole, institution eller anden aktivitetsbygning. Vi tilpasser 
maskinernes størrelse således, at de gør minimal skade på 
omgivelser og miljø. MINIarena kan etableres med sigte på en 
eventuel senere flytning til anden adresse.

Planlægning
Hvert projekts gennemførsel tilrettelægges i tæt samarbejde 
med vores kunde. Når Indu’s egne montører ankommer, 
hvor MINIarena skal etableres, så sker det i een af de special-
indrettede biler. Der arbejdes dagligt fra tidlig morgen til sen 
aften med mulighed for overnatning i lastbilen. 
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Når en ny MINIarena etableres, så skal der køres en hel del 
materialer frem til arbejdspladsen. Behovet for materialer, til 
etablering af underlaget ved en basisløsning, udgør ca. 100 
kubikmeter jord, sand, stabilgrus og stenmel. 

Behov for dræn
Der etableres dræn. Omfanget kan variere fra projekt til projekt. 
Afslutning
På udvendig side, op mod bold-banderne, etableres der en 
mindre jordvold. Den tjener som overgang fra MINIarena til 
bestående niveau på området.

Kunstgræsset leveres som store ruller i 4 meters bredde.
Hver “Græs-bane” limes sammen af en kraftig 2-komponent 
lim, der som minimum sikrer en styrke svarende til græssets 
øvrige sammensætning.

Kunstgræsset efterfyldes med henholdsvis kvartssand og en 
mørk gummigranulat, hvilket bevirker at bolden får et opspring 
som svarer til opspringet på en ordinær græsbane.
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MINI-Arena kan være100% REKLAMEFINANSIERET

BETALT

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 på forhånd skaffet sponsorer på landsplan, 
som dækker næsten alle udgifterne til etablering.

Lokale sponsorer
De resterende sponsorindtægter kommer fra virksomheder 
i det aktuelle lokalsamfund.  Ialt kr. 57.500,-. Svarende til 
omkostningen til kunstgræs. Sponsorer som kunden og Indu a/s 
i samarbejde finder frem til.

Vedligeholdelse
Indu har indgået en 7-årig aftale med sponsorerne. 
For børnene, vores kunde, sponsorerne og for Indu er det 
vigtigt, MINIarena udgør et positivt og godt aktiv i hele dens 
levetid. Det er dog et krav fra sponsorerne, at MINIarena skal 
være sikker samt fremstå pæn og præsentabel, sålænge de 
betaler for at have sit logo repræsenteret. Derfor er MINIarena 
tegnet med komplet dækkende serviceaftale over 7 år.   

ET GODT TILBUD
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
Aftalen omfatter ikke reparationer som følge af hærværk og 
utilsigtet misbrug af MINIarena.

Komplet MINIarena
Indu´s løsning er komplet og klar til ibrugtagning
• Assistance til ansøgning hos myndighederne
• Entreprenørarbejde - Udgravning 
• Etabling af underlag for kunstgræs Areal 12x20m
• Planering af den opgravede jord på arealet
• Levering og montering af boldvægge
• Fodboldmål  - 2 stk Aluprofil - B240xH160 (Excl. Net)
• Boldvæg dimension ved mål: H160xB125cm/H120x125cm
• Boldvæggens højde på siderne: H75-90cm
• Levering og montering af kunstgræs

Rådgivning 
Konceptet inkluderer nødvendig rådgivning. Rådgivningen 
er ikke forbundet med ekstra omkostninger for kunden. 
Indu gennemgår behov og løsning i samarbejde med 
kunden på kundens adresse. For at sikre at MINIarena 
indfrier kundens forventninger, men også med det 
formål at afdække og belyse eventuelle lokale ekstra 
omkostninger i forhold til Indu’s standardkoncept.

Projektstart uden kunstgræs
Er der ikke behov for kunstgræs nu-og-her kan projektet 
opstartes straks ved aftalens indgåelse uden at afvente 
indtægterne fra de lokale sponsorer. MINIarena kan leveres 
med topunderlag af meget fint sten-mel, som er beregnet til 
boldspil.  Topunderlaget etableres, så det er forberedt for den 
eventuelt senere belægning med kunstgræsset.

Leveringstid
Der er 3 ugers levering - Så længe Indu har sponsorer til 
opgaven. Der skal påregnes 10 arbejdsdage fra at det første 
spadestik tages, indtil ibrugtagning kan ske. 
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Konceptet
Indu har med succes markedsført konceptet 
“Reklamefinansieret legeplads” siden november 2007.  Mange 
gode erfaringer er høstet gennem arbejdet med at skaffe 
sponsorer. Det er blevet til rigtig mange legepladser undervejs 
- Indu har monteret en legeplads om dagen i perioden. Rigtig 
mange kunder har løbende efterspurgt et tilsvarende koncept 
på mini-boldbaner. Nu er konceptet klar til at “rulle ud”.

Kontant betaling
Indu a/s leverer naturligvis også MINIarena UDEN reklamer, 
såfremt der er  ønske om dette. MINIarena har en særdeles 
konkurrencedygtig KONTANTpris. Kontakt os for et godt tilbud. 

GODE DETALJER
Indtægter
Kunden vælger selv, hvordan serviceaftalen finansieres. Der er 
åbnet mulighed for, at kunden selv kan tegne lokale sponsorer 
og skabe sig en indtægt. Den kan så helt eller delvist betale for 
serviceaftalen.  Mange tager denne udfordring op og går på 
“Sponsor-jagt”.

Den bedste løsning
MINIarena bliver leveret med kunstgræs fra den Europæiske 
leverandør Edel, som har den største erfaring og de bedste 
referencer i markedet. 

Superliga
Brøndby var blandt de første i Danmark, som valgte Edel 
kunstgræs. Siden er der kommet flere superligaklubber til. 
Eksempelvis OB, Brøndby m.fl.

Høj kvalitet
Som udgangspunkt leveres MINIarena med kunstgræskvalitet, 
som kan benyttes til flere sportsgrene Dog er kvaliteten på 
græsset udvalgt efter et kriterie, hvor fodbold har fået den 
højeste prioritet. Andre græstyper kan tilbydes efter behov.

Håndværk
MINIarena bliver opført af Indu’s egne montører, som har 
erfaring og kompetance indenfor området.  Det sikrer ensartet 
høj kvalitet på slutresultatet, herunder arbejdet med afsætning 
og etablering af boldvæggene samt udlægning af kunstgræsset. 
Indu’s entreprenørafdeling står for udgravning og etablering af 
underlaget til kunstgræsset. 

Bold-Væggen
Indu har udvalgt markedets allerbedste materialer 
også til boldvæggen. Den er udført af et meget kraftigt 
kunststofmateriale med flere højt prioriterede nøgleværdier:

• 50 års levetid - også i et fysisk belastet bymiljø
• Ingenting der rådner
• Maksimal stabilitet -  Væggen er 20cm tyk og velfunderet
• Optimal vinkel på returboldens bane
• Ingen “Bande-støj” når bolden sparkes ind i væggen
• Moderne “Urban-design”
• Egnet for montering af reklamer

Omkostninger til service
Den obligatoriske serviceaftale koster kr. 1.895,- pr. måned.
Den tegnes for en periode på 7 år og betales forud for et år ad 
gangen.
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Kontakt Indu
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 også helt uden omkostninger.

Indu a/s, Ravmarken 30, 9970 Strandby
Tlf. 98 48 23 10
www.indu.dk, info@indu.dk

 
 
Indu a/s er 100%  dansk. Vi producerer legeredskaber på egen 
fabrik i Strandby, Nordjylland. 

Med mere end 15 års erfaring og personale med høj faglig 
viden og kapacitet er det vort mål at yde vore kunder 
optimal rågivning. Grønne områder og legepladser er vores 
hjemmebane.  Indu har  børn i centrum for udvikling af 
optimale legeredskaber og legerum.

Alle oplyste priser er excl. moms - Forbehold for evt. trykfejl.


