
Modern bevattning för 
golf- och idrottsfält
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Vatten är livets källa. För att odla gräs under kontrollerbara 
former krävs kontinuerlig tillgång till vatten. Med våra moderna 
bevattningsanläggningar skapar vi optimala förutsättningar för 
växtlighet och därmed en grönare miljö. Oavsett förutsättningar 
kan vi erbjuda bevattningsanläggningar som är anpassade efter 
dina behov. Alltid med funktionsgaranti.

Vanligtvis kan ett bevattningssystem installeras utan att 
sportytan behöver stängas. Vi minimerar alltid avbrotten genom 
att omsorgsfullt välja den bästa tekniken för installationen.

GML Sport arbetar med flera av världens ledande tillverkare 
inom bevattningsområdet. Arbetet utförs av bevattningstekniker 
med mycket hög kunskapsnivå. Flera har genomgått högre 
utbildning utomlands.

Vi hjälper dig med din bevattning, 
oavsett om du vill köpa material 
eller ha offert på ett komplett 
bevattningssystem – installerat 
och klart.

Bevattningsanläggningar
Installation, renovering och service
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Behovet av att både renovera bevattnings-
anläggningar och komplettera dräneringar 
är mycket aktuellt för de golfanläggningar 
som byggdes för 20-30 år sedan. Sam-
tidigt måste dessa arbeten ske på ett 
kostnadseffektivt och rationellt sätt 
eftersom alla investeringar som görs för att 

höja spelkvalitén i slutändan skall påverka 
medlemmar och gäster så lite som möjligt 
under arbetet. Att jobba med en entre-
prenör som både renoverar bevattnings-
anläggningen och dränerar samtidigt 
kan spara dyrbar tid, förekomma onödigt 
stillestånd och motverka markskador.

”GML Bevattning, modern 
bevattningsteknik - alltid 
med funktionsgaranti”

Behovet av renovering och service på de 
bevattningsanläggningar som installerades under 
golfboomen för 20-30 år sedan är stort.
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GML Sport AB bildades 1994 och utvecklades snabbt till att bli en av 
landets ledande leverantörer av maskinutrustning för skötsel av gröna 
sportytor. Företaget har alltid satt en stolthet, och agerat som både 
kunskapsförmedlare och samarbetspartner till användarna.

På senare år har en ny marknad för olika typer av tjänster inom drift, 
renovering och anläggning av gröna sportytor till golf- och idrottsplaner 
börjat växa fram. Inom just dessa områden, entreprenad, har GML 
Sport genom offensiva satsningar snabbt intagit en ledande position.  
Företaget befinner sig i en stark expansion på tjänstesidan och räknar 
med att antalet uppdrag och medarbetare kommer att öka kraftigt under 
de kommande åren.

GML Sport är en komplett leverantör av professionella lösningar till alla 
idrotter som utövas på gröna sportytor – både när det gäller tjänster och 
maskiner. Inget annat företag i landet kan matcha den kunskap och 
erfarenhet inom Sports Turf Management som du möter hos GML Sport.

I vårt dagliga arbete utgår vi från filialer i de tre storstadsområdena men 
åtar oss naturligtvis uppdrag över hela landet.

GML Sport AB är både kvalitet ISO 9001 och miljö 14001 certifierade.

Kontakta oss – vi har lösningen för dig!

Om GML Sport


