Produktbeskrivelse
SkiPark UB. Produktet vårt er et låsbart skistativ, som kan benyttes på ski anlegg, hytter eller
hjemme i garasjen. Produktet går ut på at de som benytter skibakken skal ha mulighet til å låse
fast skiene sine når de f. eks er inne og spiser. Med et slikt skistativ kan man forlate skiene sine
uten å være redd for at de blir stjålet. Dette er en smart, trygg og ikke minst enkel løsning for
trygg oppbevaring av ski. (Bildet under er kun en prototyp, altså bare et førsteutkast. Det skal
jobbes med design og andre løsninger enn det vi har til nå).
Skistativet fungerer slik:
• Man hekter skiens binding på, altså på den åpne ”porten”, deretter henger man rett og
slett skien på (da henger skiene fast). På bildet er dette den hvite åpne delen. Man
henger altså bindingen på, slik at man har to hender tilgjengelig til å hekte på neste ski.
• Når skiene er hektet fast, lukker man den åpne døren/”porten” og lukker igjen. På
denne måten kan man trygt forlate skiene når man for eksempel nyter maten i en
restaurant. Veldig enkelt og greit. Skiene kan verken dras opp eller ned, så lenge skiens
binding sperrer for. Det finnes ulike bindinger på ulike ski, og vi er i gang med å finne
løsninger for evt. Telemarksski, snowboard og annet alpinutstyr.
• Vi har tenkt at stavene skal festes enkelt, ved å dytte de inn i klemmer som finnes på
produktets innside. Slike klemmer finner vi på trygdekontor, apotek, postkontor og
lignende.
• Vårt låsesystem blir benyttet med keycard. Altså ved bruk av heiskortet, da slipper man
rot med nøkler og slikt.
• På innsiden av skistativet er det silikon, slik at skiene ikke blir skadet med riper og
lignende.

På bildet består Skistativet av to moduler.
Et Skistativ kan bestå av kun enkeltmoduler,
eller flere moduler. Vi ønsker å gi et bredt
tilbud for Skianlegg og lignende. Den kan
være opp til 6m lang.
Det stjeles skiutstyr for 8‐10 millioner kr i
sesongen, i følge beregninger fra Europeiske
Reiseforsikring. Påsken er høysesong. Ski som
står utenfor varmestuer og afterski‐steder
mest utsatt. Europeiske foreslår
skigarderober på store skisteder i Norge.
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