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BM-Skeittiradoilla

Nuoret ovat valmiita matkustamaan
suosituimpiin Skate Parkeihin
kauempaakin.
He myös videoivat suorituksiaan ja
esittelevät niitä mm. YouTubessa.

Skeittareiden lisäksi BM-Skeittiradalla
viihtyvät myös BMX-pyöräilijät.

Vetovoimaa kunnille ja vapaa-ajankeskuksille
Betonimestarit Oy tunnetaan

Verrattuna puurakenteiseen ramppiin betonirampin etuja

yhtenä Suomen ja Ruotsin

ovat ylivoimainen kestävyys, tukevuus sekä äänettömyys.

suurimmista runko- ja

Käyttömukavuuden lisäksi ehjinä pysyvät rampit ja muut

huomioiden. Lisäksi voit jättää myös asennuksen tehtäväksemme,

elementtitoimittajista.

rataelementit lisäävät myös turvallisuutta. Tuotteiden valmis-

jolloin saat koko toimituksen avaimet käteen -palveluna. Havainne-

tus täyttää SFS-EN 14974 standardin vaatimukset. Useat

kuvia tuotteistamme voit katsoa osoitteessa www.betonimestarit.fi tai

värivaihtoehdot mahdollistavat ilmeikkään ja tyylikkään

tilata sähköpostitse osoitteesta betonimestarit@betonimestarit.fi.

Rakennuselementtien
lisäksi tuoteperheeseemme kuuluvat

skeittiradan suunnittelun.

Helppo hankkia

BM-Skeittiratojen etuja:

Ota yhteyttä, niin teemme sinulle tarjouksen nopeasti ja tarpeesi

• Sään ja kulutuksen kestävyys
• Äänettömyys, ei aiheuta haittaa ympäristölle
• Turvallisuus
• Viihtyisyys ja tyylikkyys, useita värivaihtoehtoja
• Nopea toimitus
• Täydentää hyvin kuntien sekä esim. liikunta- ja
lomakeskusten palveluja

myös laadukkaat
liikunta- ja leikki-

Skeittauspaikat osana
kuntamarkkinointia

paikkarakenteet.

Kunnon skeittirata vahvistaa lasten ja nuorten sekä heidän

ja turvalliset

vanhempiensa myönteistä mielikuvaa kotikunnastaan. Lisäksi nuoret vaihtavat ajatuksiaan esim. internetissä, jolloin
tieto nuorisoystävällisestä kunnasta leviää yli kuntarajojen.

Betonista on helppo valmistaa turvakaiteilla varustettujen ramppien lisäksi muitakin skeittiradan elementtejä, kuten
pyramidejä, erilaisia bokseja, hyppyreitä, seiniä ja reilejä. Betonirampit sopivat sekä skeittipuistoihin että sisähalleihin.
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BM-ryhmällä on tehtaat Iisalmessa, Nastolassa, Haapavedellä ja
Oulaisissa sekä myyntikonttorit Iisalmessa, Vantaalla, Oulussa ja
Kuopiossa.

Kumppanisi vaativien
kohteiden rakentamisessa
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
Kuopio
Mika Saarelainen
Puh. 020 743 3918, faksi 020 743 3488
mika.saarelainen@betonimestarit.fi
PL 1300, 70101 Kuopio
Vantaa
Timo Venho
Puh. 020 743 3934
Jari Issakainen
Puh.020 743 3482
Faksi 020 743 3936
tarjouslaskenta@betonimestarit.fi
Äyritie 12 C, 01510 Vantaa
Pohjois-Suomi
Marko Huusko
Puh. 020 743 3489
marko.huusko@betonimestarit.fi
Kiilakiventie 1, 90250 Oulu

www.betonimestarit.fi

