


TCT Produktion har levererat säkra golvdekaler till idrotten i över ett decennium
och har alltid varit först med den senaste teknologin av material.

Vi utvecklar och testar ständigt nya material för framtida golvdekaler.
Detta för att vara säkra på att vi levererar hållbara och säkra produkter
till idrottssverige.

Utvecklat halklaminat som har samma egenskaper som idrottsmattan.
Laminatet ger ökad livslängd på golvdekalen. 
Vi har utfört ett test som bevisar att HiGRIP är marknadens kanske 
bästa halklaminat för idrotten. 

Sveriges största leverantör
av klisterfria golvdekaler till idrotten

HiGRIP - Säkerhet för spelarna

Framtagen och anpassad för idrottsgolv.
Golvdekalen monteras utan spraylim på 
undersidan, kanterna tejpas av säker-
hetsskäl.

- Självhäftande teknik
- Bra fotgrepp
- Fin färgåtervining
- Mycket lätt att montera

Framtagen och anpassad för idrottsgolv.
Golvdekalen monteras utan spraylim på 
undersidan, kanterna tejpas av säker-
hetsskäl.

- Självhäftande teknik
- Bra fotgrepp
- Fin färgåtervining
- Mycket lätt att montera

Vi har även permanenta golvdekaler med och utan halklaminat

Marknadens mest pålitliga tejper för golvdekalsläggning.
Har används inom idrotten i över 10 år.

Tejp för golvdekaler | G1 & G2

Våra golvdekaler och halklaminat är
utvecklade och testade tillsammans med:

Pris:
595:-/kvm

Pris G1:
36st - 60:-/st
1st - 68:-/st

Pris G3:
24st - 80:-/st
1st - 88:-/st



TÄCKER BEFINTLIGA LINJER 
Denna tejp används för att täcka över befintliga linjer 
i en anläggning då man endast vill använda sig av de 
linjer som hör till sporten man utövar.

FÄRGMATCHNING 
Vi mäter manuellt ut vilken färgkod som matchar ert golv
och färgar in tejpen därefter. 

SPECIALMÅTT 
Vi kan anpassa linjerna i både längd och bredd.

Täcklinjetejp

TCT tar fram bollställ till er idrott/sport.
Bollställen är anpassade för inomhusexponering men går givetvis
att använda utomhus vid milda förhållanden.
Mycket snyggt ställ med bra exponering.

Bollställ

MÅLSKYDDSTEJP
Inget klister på målet

Tejpen som skyddar målet från handbollsklister. 
Tejpas direkt på målet och byts vid behov.

NYHET!

Anpassad för tillfällig montering och fäster på 
alla typer av sportgolv.
Tejpen är mjuk och följsam för enkel 
applicering.

Linjetejp

Pris:
88:-/st

Pris:
från - 150:-/st

Pris:
från - 690:-/st

Offert



TCT produktion erbjuder uppblåsbar exponering.
Mycket populär produkt som ofta används inom sport och event.
Vi levererar alltid kompletta paket och nästan ingen form är omöjlig
för oss att erbjuda. Skräddarsytt eller standardmodell, ni bestämmer.

Målbåge
- 12x5m
- 10x5m
- 7x4m

Air Dancers
- 1 ben | 5m
- 2 ben | 5m

Vi skapar produkter efter
kundens önskemål, storlek 

och höjd. Kontakta oss för offert.

Pelare
- 2x5m
- 2x4m
- 1x5m
- 1x4m
- 1x2m 

Air Expo - Luftburen exponering

Standardstorlekar

Egen design
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Luftburen Exponering

Air Expo     artnr. 140-001 Kundanpassade produkter:

 

 - Enkel att montera

 - Kompletta lösningar

 - Riktigt bra produktkvalitét

 - Praktisk transpor tbag och rep ingår

TCT produktion erbjuder produkter som ger uppblåsbar 
exponering. Detta används mycket inom idrott och börjar bli 
riktigt populärt. Vi levererar alltid kompletta paket och nästan 
ingen form är omöjlig för oss att erbjuda. Skräddarsytt eller 
standardmodell, ni bestämmer.
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Luftburen Exponering

Air Expo     artnr. 140-001 Kundanpassade produkter:

 

 - Enkel att montera

 - Kompletta lösningar

 - Riktigt bra produktkvalitét

 - Praktisk transpor tbag och rep ingår

TCT produktion erbjuder produkter som ger uppblåsbar 
exponering. Detta används mycket inom idrott och börjar bli 
riktigt populärt. Vi levererar alltid kompletta paket och nästan 
ingen form är omöjlig för oss att erbjuda. Skräddarsytt eller 
standardmodell, ni bestämmer.

Offert

Easy On NEXT - Informationsvideo
Få mer information om våra golvdekaler på Youtube: 
https://youtu.be/2zfeKr8haEE


