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Hej! 

Det är vi som är Sportverkstan, ett 
familjeföretag från Malmö. Vi starta-
de redan 1986 och höll på den tiden 
mest på med att reparera utrustning 
till klubbarna runt om i stan. Under 
årens lopp har dock både vår kun-
skap och vår kundkrets ökat. Den 
täcker nu stora delar av Sverige 
och Danmark och sträcker sig så 
långt som till Tyskland, Holland och 
Frankrike. Vi på Sportverkstan re-
parerar och modifierar sportutrust-
ning i allmänhet och hockeyutrust-
ning i synnerhet. Hos oss hittar du 
allt du behöver när det kommer till 
reservdelar, kunnig rådgivning och 

bra service. Vi har specialdesig-
nade tillbehör, alla sorters verktyg 
och originalmaterial för de flesta 
typer av reparationer. Vi säljer också 
slipmaskiner och tillbehör, och kan 
erbjuda reservdelar och service av 
maskinerna.

Nu har vi dessutom tagit fram en 
katalog över våra mest populära 
produkter, så att det blir ännu lättare 
för er att hitta det ni söker.

Med förhoppning om att höra från 
er snart! 

om oss innehåll

Micke Bea Cickan Danne
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tillbehör
- allt du kan tänkas behöva för ditt spel och till din utrustning! 

Skate Fenders, fotskydd i 
lexan som skyddar mot skott 
och slag. 

Skridskosnören, vita, vaxade. 
Finns i längderna 244 cm, 
274 cm och 305 cm.

Skridskosnören, vita, bommull. 
Finns i längderna 244 cm,
 274 cm och 305 cm.

Halsskydd Nash, transpar-
ent. Fästes i gallret.

Tvättrem - genialisk lösning 
för spelarnas träningsställ. 
Träd kläderna på remmen - 
häng bara upp att torka. 

Benskyddsband kardborre, utan 
tryck för egen klubblogo. 
Finns i vitt, svart, rött, blått och 
gult, bredd 30 mm eller 50mm.

Förlängningsknopp klubba 
Jr, 27 cm
Sr, 10 cm eller 27 cm 

Skenskydd Tuffterry i frotté, finns i färgerna svart, rött och 
blått, Skenskydd Blade Step i läder, finns i storlekarna Sr och 
Jr. Skyddar slipningen vid transport.

Command Grip. 
Klubbtillbehör för 
utmärkt grepp.

Plexus visirspray 
- avlägsnar svett 
och fläckar. 
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Färgade vaxade skridskosnören 
274 cm. 

Tandskydd Reebok, senior och junior.

SuspensoarByxhängslen Damaskhållare

Tape Tiger, original / deluxe
Tar snabbt bort tejp från klubbor.
I deluxe ingår även brynsten, 
skuvmejsel och kapsylöppnare.

Goal Protector stolpskydd - 
skyddar stålen vid kontakt 
med stolparna under träning. 

Målvaktspannband, frotté.
Finns i vitt, svart. 

tel. 040 - 71955
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Desion, bakteriedödande desin-
fektionsmedel med silverjoner för 
all utrustning. 500 ml flaska eller 
5000ml dunk.

Coreshorts från Ortema, träningsshorts 
som effektivt förebygger eller rehabiliterar 
muskelsträckningar och överstretching i 
ljumskar, höfter och lår. 

Hockeysock - extra tunna sport-
strumpor, finns i senior och junior. 

Ultimate Toe TiesToe hook

tillbehör

www.sportverkstan.com

Sportsulor Formsulor Sportboot

‘Snowpack’ kylpåse, 
engångspåsar. 

Bauer Hockeysock No cut, 
skyddande strumpa i kevlar.

X-foot från Ortema, silikonstrumpa med inbyggda 
tryckutjämningsplattor för ökad komfort. Finns  i tre olika  
utföranden: vrist + häl, vrist, samt insida + utsida ankel. 

Tåbryggor Slide till målvakts-
benskydd. Finns i rött, vitt och 
svart. 

Tåbryggor Butterfly till målvakts-
benskydd. Finns i vitt och svart. 

Tåbryggor Toeflap till målvakts-
benskydd. Finns i rött, vitt och 
svart. 

Tåbryggor raka till målvakts-
benskydd. Finns i rött, vitt och 
svart. 

Tåbryggor korta till målvaktsbenskydd. 
Finns i vitt och svart. 

Tränings- och matchpuckar. 
Smetfria.

- allt du kan tänkas behöva för ditt spel och till din utrustning! 

tel. 040 - 71955



Sportverkstans Fixarlåda för 
utespelare. Reservdelar till 
skridskor och utrustning, för 
Bauer, RBK/CCM. 

reservdelar
- vad som än behöver lagas så hittar du reservdelarna hos oss!

Nitar, 10,12,14,16,18,20,22 mm
Förpackning om 100 st.

Kopparnitar och bricka
Förpackning om 50 st.

Öljetter, MK-10 samt MK-12
Förpackning om 100 st.

Hängselknappar
Förpackning om 25 st.

Plastspänne målvaktsmask, 
30mm. Förpackning om 10 st.

Fästplåt galler hjälm
Förpackning om 10 st.

Sölja Bnp mässing till remmar för
benskyddsband.

Stealth snabbspänne, hona i 
metall.

Hjälmkit Bauer, perfekt att ha i 
hockeybagen. 

Sportverkstans Fixarlåda 
för måvakt. Reservdelar till 
skridskor och utrustning, för 
alla modeller. 

Sportverkstans Fixarlåda för 
utespelare, Small. Reservdelar 
till hjälmar, Bauer, RBK/CCM. 

Skenfodral Bauer, transportlåda 
till dina extraskenor. Stål ingår ej.

Skenfodral i polyester, 
transportfodral med 
separata fack till dina 
extraskenor. 
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Snabbspänne, finns i bredderna 
20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 
50 mm.

www.sportverkstan.com

Reservdelslåda hjälm Bauer
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Reservdelslåda hjälm RBK/CCM Reservdelslåda hjälm Easton

tel. 040 - 71955
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Innerhand DFH, hjortskinn
Med förstärkning i handflatan.

Innerhand Clarino CNHL.
Utan förstärkning i handflatan.

Innerhand målvakt Bauer Senior.
Med förstärkning i handflata och 
fingrar. Höger, vänster. 

Innerhand målvakt IPB Senior / 
Junior. Med förstärkning i fingrar. 
Höger, vänster.  

Innerhand CFH Tacky. Med 
förstärkning av SureGrip i 
handflatan. 

Innerhand Clarino CFH, med förstärkning i handflatan.  
Finns i stl. Medium (11-12”), Regular (13-14”) och XL (15”).

Innerhand Pittard (Elit - extra tunn)
Med förstärkning i handflatan.
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Hakkopp Nash, med
tilllhörande rem.

Tumplast handske Hälplast 

www.sportverkstan.com

reservdelar

Lång rem med sölja till målvakts-
benskydd. Finns i vitt, rött, svart, 
gult och blått. 

Topprem med söljfäste
Finns i färgerna vitt, svart, 
rött.

Knäskålla RBK. Finns i stl Jr/Sr.

Plös Nash,  filt och läder.
Finns även i vitt. 

Knällyftare målvaksbenskydd
Finns i vitt, svart. 

Remsats målvaktsmask
Finns i blått, rött, vitt och svart.

Alla våra innerhänder 
importeras direkt från 
Canada, och är av 
högsta kvalitet. 

tel. 040 - 71955



tejper

Jaybird Supremem, 38 mm x 10 m
Extra svettålig m hudvänligt klister.

Powerflex greppbinda, sliter inte
på handskarna. 38 mm x 5 yds.
Finns i rött, vitt, blått och svart. 

Färgad hockeytejp, 
diverse olika färger. 

Benskyddstejp, ‘skriktejp’ 
25 mm x 66 m.

Cleartejp benskyddstejp 
transparent. 25 mm x 20 m.

Benskyddstejp, ‘eltejp’, 
19 mm x 20 m. Finns 
även i svart, röd och blå.

Tjärisso, med bra ‘klibb’. 
Svart, 19 mm x 18.3 m.
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Jaybird Hockeytejp, svart, elit.
Toppkvalitet, stark väv, extra 
fästförmåga, 25 mm x 23 m.

Jaybird Hockeytejp, vit, elit.
Toppkvalitet, stark väv, extra 
fästförmåga, 25 mm x 23 m.

13

reservdelar

Skruv & mutter till hälplast, 
samt skruv & mutter till hjälm.

Hängselknapp duo

Lårplatta byxa målvakt

Hakrem hjälm/mask, 
lång + kort

Öronslinga hjälm 

Lårplatta byxa 

Snabbspänne clips 

Frontplatta plock 

Foamskiva klubbhandske 

tel. 040 - 71955



14 15

www.sportverkstan.com

Stål Step RBK/CCM E-bladeStål Step LS2

Stål Step LS2 Black

Stål Step Tuuk + VelocityStål Step Easton Razorblade 
Velocity

Stål Step RBK  extreme

Plast Graf Cobra 3000

Plast Tuuk Custom +

Skena Bauer ONE 100 

Plast RBK/CCM Goalie E-Pro Plast RBK/CCM E-pro

Plast Tuuk LS2 Stål Quickblade

Stål Step Bauer regular. Finns i 
3mm, 4mm.

Plast Easton Razorblade 2

Stål Step RBK regular

Stål Step Bauer extreme.
 Finns i 3mm, 4mm.

Skena Quickblade

Stål Step E-Blade Velocity

Stål Step LS2 Velocity Stål Step Graf Velocity

Stål Step Easton Razorblade

Stål Step Graf 3000

stål och plast

Skruv & mutter 
Tuuk

Skruv & mutter 
Graf

Skruv & mutter 
RBK/CCM

Skruv & mutter 
RBK/CCM goalie

tel. 040 - 71955



Nitmaskin Hammerhead R-1000, startpaket 

Specialverktyg för montering av skenor, 
öljetter mm. 

I paketet ingår nitverktyg för avtag av rörnit, 
montering av rörnit, montering av kopparnit 
samt montering av öljetter. 

Det ingår även 1 förpackning (100 st) rörnit 
av vardera 12, 14, 16, 18 och 20 mm, 1 
förpackning (50 st) kopparnit + bricka, samt 
1 förpackning (100 st) öljetter MK-10. 

verktyg för hantverket
- oumbärliga hjälpmedel vid reparationer!
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Punktlästtång Hammerhead P-1000, perfekt för customfitting av 
skridskor. Med 3 olika storlekar på kula och ställbart lästdjup för 
bästa resultat. Nu även med verktyg för lästning av sidor! 

Hercules häftcement och Allergofix 
kontaktlim, håller materialet på plats 
vid sömnadsarbeten. 1L.

Limkyrka ink. pensel.  
0,45L.
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Remdragare - för montering av 
remmar på målvaktsbenskydd.

Kopparnitshållare

c)

a) b)

d)

a) Gängad nål, 6.5cm
b) Gängad nål 20 cm
c) Symaskinsnål 
d) Kroknål 3”
 

Speedy Stitcher - perfekt verktyg 
för handsömnad av grövre textilier, 
läder och filt.  

Extra verktyg
 
a)  Avtag öljetter 
b) Montering snörhakar till
    konståkningsskridskor
c) Montering hängselknappar 
    till byxor

a) b) c)

tel. 040 - 71955



a) Kombibryne      b) Läderbryne
c) Finbryne            d) Polerbryne

Diamant Prosharp NDT-1, NDT-3 
Diamant SSM D-2000.

Edge, keramiskt 
bryne för bästa 
bett.

slipmaskiner

Vinkelmätare - ett måste för alla 
som sysslar med skridskoslipning. 
Snabbt och enkelt kollar du så att 
slipningen är rak.

Prosharp MA-70, MA-90Prosharp Skatepal EP Slipskiva SSM S2/80

Slipskiva SSM S2/60 Slipskiva SSM S2/60 KB

Slipskiva SSM S2/80 KB

Acculube, appliceras på 
slipskivan för bättre glid, 
motverkar värmebildning.  

- våra maskiner och deras tillbehör.

Skenriktare Prosharp. Rätar ut 
böjda skenor snabbt och enkelt.
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Du vet väl att vi även utför  service och reparationer på 
våra maskiner, med originaldelar till både Prosharp och 

SSM. Ring oss, så berättar vi mer!   

Skenolja - appliceras på 
skenorna för bättre glid.

www.sportverkstan.com

Prosharp 2001 Alllpro. För åkyte och radieslipning. Levereras med 7 st skenprofilmallar och trans-
portbox. Skålslipning från helt plan ner till 6mm skålradie. Elektroniska komponenter och kullager är 
avtätade och skyddade mot slipdamm. Slipskivetryck och matningshastighet är konstant under hela 
slipförloppet. 

SSM2 H10. Manuell skridskoslip med 
en stabil konstruktion. Lättanvänd och 
snabb att slipa på. Dess låga vikt gör 
att den med transportlådan V-2 är per-
fekt att även ta med på bortamatcher. 
Kommer med universalhållaren H-10, 
för alla märken och modeller av skrid-
skor. 

Prosharp 1001 Portable. Levereras 
med transportbox. Skålslipning från 
helt plan ner till 6 mm skålradie. 
Elektroniska komponenter och 
kullager är avtätade och skyddade 
mot slipdamm. Slipskivetryck och 
matningshastighet är konstant 
under hela slipförloppet.
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a) b)

c) d)
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reparationsmaterial

a) Clarino Goalie 2mm,  
b) Clarino Goalie Techno 2mm
c) Byxnylon

Plocksnöre, finns i svart, vitt, blått, 
gult, rött och grönt. 

Limstavar, paket om 5 stavar. 
För montering av förlängnings-
knoppar och blad. 11x200 mm

Serafil sytråd, för skomakarmaskin. 
Finns i grovlekarna 20 och 40, samt 
i alla färger.  

Tigergarn 1.0 mm, 500m,  
för handsömnad. Finns i vitt 
och svart. 

d) Grenresår 
e) Futura
f)  Tacky

Polyesterrem 20 mm, finns i 
svart, vitt, blått, gult, rött och grönt. 

g) Skridskofoder 0.7 mm
h) Skridskoläder 2 mm
i)  Clarino 1mm
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Remläder 19 mm x 1m,
utan hål eller sölja. Finns 
i rött, svart och vitt. 

f) h) i)

d)a)

e)

b) c)

g)

www.sportverkstan.com

- vad som än behöver lagas så hittar du materialet hos oss!
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reparationer
- några av våra vanligaste reparationsarbeten.

Byte av innerhand i handske: Den trasiga innerhanden sprättas av, stödkanter och fingerväggar repareras, och 
den nya innerhanden monteras. 

Lagning plockhandske - byte frontplatta och omsnörning säck. 

Helrenovering plockhandske Förstärkning hälplast skridskor

tel. 040 - 71955



bilder från verkstan
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- en liten inblick i vad som pågår här hos oss!

materialardagar
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- de årliga materialardagarna var som vanligt poppis!

tel. 040 - 71955



Sportverkstan Polimport

västra malmö

Limstensgatan 13, 216 16, Limhamn 

tel:  040-71955

fax: 040-916808

mail@sportverkstan.com
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