Din professionella partner för
vattenrutschbanor och vattenparksdesign.
CONSTRUCTING JOY

Välkommen till Hydro Sport
Vi kan idag stolt säga att vi är en av världens ledande tillverkare
av vattenrutschbanor och vattenparksdesign. Hydro Sport
erbjuder helhetslösningar, där vi planerar, ritar och producerar
vattenrutschbanelösningar till badanläggningar. Vi erbjuder också
koncept för integration av avancerade ljus- och ljudeffektsystem.
I mer än 30 år har vi framgångsrikt konstruerat och installerat
över 900 rutschbanor i 36 länder.
Våra designers och konstruktörer har många års erfarenhet och
hanterar både nyproduktion, uppdatering av befintlig anläggning
och effektsystem.
Då vi äger vår egen fabrik har vi kontroll på hela
tillverkningsprocessen, från första skiss till installation.
Hydro Sport är en del av Malmsten-koncernen,
som är en stark samarbetspartner när det gäller alla
typer av badhusprodukter.
Säkerhet och kvalitet är ledord på Hydro Sport,
och vi är glada över att vi har så många återkommande och nöjda kunder.

Thomas Lugnet, VD

1985 tog Hydro Sport över svenska
KANAB, ett välkänt vattenrutschbanemärke på den svenska marknaden. Kort därefter påbörjade
Hydro Sport en expansion i Europa, och KANAB-vattenrutschbanor lanserades på en internationell marknad.
Sedan dess har Hydro Sport levererat till i stort sett alla världsdelar, och har idag ett flertal samarbetspartners och återförsäljare
runt om i världen.

900

vattenrutschbanor har Hydro Sport levererat runt om i världen.

Constructing Joy –
det är så vi ser på saken
Constructing Joy är både vår arbetsmetod och vår kvalitetsstämpel.
Från skissbord till slutfinish utformar vi produkter för glädje. Oavsett
uppdrag har vi den erfarenhet och rutin som krävs för att skapa en
bra och prisvärd lösning. En genomtänkt arkitektonisk design och
genomarbetade konstruktionsritningar är liksom vid alla typer av
byggnation avgörande för det fortsatta arbetet.
Hög kvalitet både i produkt och i produktion är fundamentalt för
oss. Hydro Sport har sedan början av 1990-talet deltagit i utvecklingen av europeiska standarder för vattenrutschbanor, EN 1069.
Tillverkningen av våra glasfiberbanor sker i vår egen fabrik i
Ockelbo, Sverige. Det ger en effektiv produktion där vi har kontroll
på hela processen.
I all vår produktion använder vi försklassiga material. Banorna är
tillverkade av glasfiberarmerad polyester, och konstruerade för att
stå emot alla väderförhållanden. De vilar stadigt på varmförzinkat
eller rostfritt stål.

Testmontage av bandelar sker alltid i fabrik innan leverans och
installation. Installation på plats sker rationellt och kontrollerat
under ledning av vår behöriga personal.
En vattenrutschbana från Hydro Sport har en imponerande
livslängd. Skulle det efterhand uppkomma ett behov av uppgraderingar, så erbjuder vi service och underhållstjänster.

44.000

meter glädje har vi på Hydro Sport konstruerat.

För att vara på den säkra
sidan bygger vi alla våra
vattenruschbanor två gånger
Onödigt kan tyckas. Helt rätt om du frågar oss.
Hydro Sport har högt ställda krav och har sedan 1981 levererat
premiumprodukter som håller i längden och ger glädje till många.
Vi har testkört och utvärderat varenda lutning, kurva och fall i
de 44 000 meter rutschbana vi ritat och producerat.
Vi vet att detaljerna är viktiga för helhetsupplevelsen, såväl i
konstruktion, produktion som i installation.

Avancerad färgsättning
Hydro Sport kan erbjuda produkter med avancerad färgsättning
och mönster, för att optimera åkupplevelsen. Produkter levereras i
alla färgskalor.

Effektsystem
Vi kan erbjuda integration av avancerade ljus- och ljudeffektsystem,
som gör åkningen till en upplevelse utöver det vanliga.

Energibesparing
Hydro Sport erbjuder koncept för effektiv isolering och nattstängning
av vattenrutsbanorna för reducerad energiförbrukning.

36

länder ... från nordiska marknaden till Fjärran Östern.
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Kontakt
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Sweden Hydro Sport AB
Box 873, 801 31 Gävle
Besöksadress: Teknikparken, Nobelvägen 2, Gävle
Telefon: 026-12 61 20
info@hydrosport-kanab.com

www.hydrosport-kanab.com

