News

Massor av sporter. En arena.

Tänk dig följande: Ishockey, innebandy (fast
ute), basket, fotboll, skridskoåkning. På en och
samma rink. En multirink helt enkelt. En enda
arena anpassad för massor av sporter. Där har
du Daco Multirink i ett nötskal. En smart lösning
för många idrottsanläggningar och skolor. En
rink som kan användas 365 dagar om året!

+ vinterbild

Vi följer inte utvecklingen.
Fotboll

Innebandy

Vi är inte bara kända som ledande till

bara används under 4-5 månader varje
verkare inom våra produktområden. Vi år. Under sommaren kan man ibland
är minst lika kända för att vara duktiga se ungdomar som använder hockeyrin
ken för att lira fotboll, men problemet
innovatörer. Vi vill leda utvecklingen –
inte följa den. Multirinken är ett prakt är att underlaget ibland är så dåligt att
de ofta tröttnar på att vara på rinken
exempel på detta.
efter ett tag.
Vi tyckte att det är lite av ett slöseri
Då satte vi oss ner och tänkte till.
att investera i en hockeyrink som kanske

Vi leder den.

Vi kompletterar rinken med fotbolls
mål och basketkorgar. Och naturligtvis
innebandymål. Vi kan även förse rinken
med ett konstgräsunderlag om ni vill.
Då får man ett plant underlag där man
kan spela fotboll och innebandy (fast
ute). På så sätt blir hockeyrinken en
komplett totallösning – en Multirink.

MULTIRINKEN - Uppskattad lösning för skolor och
idrottsanläggningar.
Eftersom vi ständigt för en dialog
med de som dagligen använder våra
produkter får vi hela tiden positiva
reaktioner från användarna, som ofta
handlar om att de känner att de får
mycket för pengarna, eftersom rinken
kan utnyttjas året om. Men vi får också
idéer på hur vi kan göra Multirinken

ännu bättre. Vi tar givetvis till oss detta.
Att våra kunder uppskattar vår lyhörd
het får vi hela tiden bevis på. Det känns
extra bra, eftersom vår produktutveck
ling bygger just på lyhördhet, framsynt
het och en utpräglad innovationsför
måga.
Måtten på Multirinken kan anpassas

efter behov, men finns i grunden i ett
par olika storlekar. Massor av möjlig
heter finns, det är bara att tänka till lite.
Allt detta har gjort att Multirinken har
blivit en mycket uppskattad lösning för
skolor och andra idrottsanläggningar.
Funderar ni på en komplett totallös
ning? Då ska ni välja Daco Multirink.

Streetbandysargen perfekt då man vill spela innebandy ute!
Innebandyn växer sig stark runt om i
landet. Nu vill dessutom många spela
innebandy – eller streetbandy som det
kallas – ute. Vi har naturligtvis hakat
på detta och utvecklat en speciell
Streetbandysarg, som passar perfekt
på skolgårdar och liknande platser där
man bedriver fritidsverksamhet.
Sargen kallas Daco 500 Light. Den
är tillverkad av ett ramverk helt i alu
minium, som gör den lätt att montera
och hantera. Insidan av sargen består
av 5 mm vit HD-polyeten och sargens
överliggare består av 12 mm HD-poly Storleken på anläggningen bestämmer anpassa sargen helt efter de förhållan
den som gäller på platsen.
eten. Höjden på sargen är 50 cm.
köparen helt och hållet själv. Vi kan

Daco finns där man ställer höga krav.
Vi på Daco har under lång tid varit
ledande tillverkare inte bara av Multi
rinkar utan även båtbryggor till små
båtshamnar, ishockeysargar, inneban
dysargar, flyttbara läktare, utrustningar
till fotbollsplaner och massor av kring

utrustningar för ännu fler sporter.
Idag finns vi bl a på merparten av
alla SHL-arenorna. Där ställer man
högsta krav på kvaliteten och utföran
det. Och därför väljer de oss som
leverantör.

Man kan faktiskt säga att fritiden
är vår vardag, för det är den vi jobbar
med varje dag. Vi följer inte utveck
lingen, vi leder den. Vi skapar ständigt
nya, innovativa och kompletta total
lösningar inom fritidssektorn.

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till oss så får du mer tips och råd!
Och även kostnadsuppskattningar på det du är intresserad av. Välkommen!

Leder utvecklingen
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