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Stå på skøjter - Året rundt
GARANTI

Med Arena-ices modulbaserede og mobile
polyetenplader skaber I tilpassede skøjtebaner, hvor
og når I vil. Sommer som vinter – indendørs som
GARANTI
udendørs.

20

Træningsbaner, sommerbaner, indkøbscentre,
hoteller, events, festivaler. Arena-ice kan anvendes
overalt, hvor der forefindes et plant og fast underlag.

ÅR

Arena-ices ispaneler er fremstillet af polyeten, som
presses med et tryk på 6.500 tons, hvilket sikrer
den højeste slidstyrke og robusthed. Modulerne
er nemme at montere og vedligeholde. Friktionen
svarer til helt op til 95 % af en frossen skøjtebane, og
pladerne leveres med op til 20 års garanti.
Vores slidstærke ispaneler anvendes hovedsageligt
til skøjteløb – men de kan også bruges til aktiviteter
som rulleski, skateboard, go-kart, diskotek,
aftenholdning m.m.
Specifikationer

20
ÅR

• Åbent 365 dage om året
• Indendørs og udendørs
• Minimal vedligeholdelse
• Minimale driftsomkostninger
• Robust og slidstærkt
• Hurtig og enkel montering
• Intet behov for køling
• Modulbaseret og flytbart
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Ispanelerne er fremstillet af industripresset polyeten (6.500 ton) med en molekylevægt på over 4.000.000
molekyler pr. kubikcentimeter. Panelmålenene er 100 x 100 x 1,8 cm. Hvert enkelt panel vejer 17 kg. Det
enkelte panel låses sammen med tilstødende paneler med en effektiv overflade på 98 x 98 cm og holdes på
plads ved hjælp af to stifter (hovedløse nylonskruer). Låsesystemet forhindrer panelerne i at glide fra hinanden
og i at løfte sig fra underlaget. Panelerne er blevet UV-behandlet mod solens påvirkning.
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Brandbestandighed: klasse 2 – DIN 4102
Driftstemperatur: -100 ° til +90 ° C

Panelerne er selvsmørende. Ved fremstilling påføres et særligt smøremiddel i et ensartet lagt på hvert enkelt
panel. Dette mindsker friktionen og forbedrer glideevnen markant.
Ved mindre installationer eller i forbindelse med personlig brug kan vi også levere ispaneler i målene
100 x 100 x 1 cm.
VIKTIGT: Alle Magic Ice-paneler skal opbevares liggende på et plant underlag og aldrig i oprejst position.

BESKYTTELSESSTEL
Beskyttelsesstellene er fremstillet af galvaniserede metalrammer i målene 196 x 100 cm. De lodrette stolper
måler 4 x 3 cm, og de vandrette stolper måler 5 x 3 cm. I midten af hvert enkelt modul er der placeret en
aftagelig bagstøtte. Fire planker i træimitation fremstillet af genudvundet plast er fastskruede i metalrammen.
Hver enkelt planke måler 196 x 15 x 2,8 cm. Skøjtebanens fire hjørner forstærkes af et lodret vinkelbeslag.

VEDLIGEHOLDELSE
Dagligt:
Støvsug skøjtebanen, også selvom den lader til at være ren.
På mindre skøjtebaner er det tilstrækkeligt at køre over panelerne med en gulvmåtte.
To gange om ugen:
Vask skøjtebanerne med vand og et ikke-slibende vaskemiddel. Ved udendørsbrug vil vask muligvis være
påkrævet 3-4 gange om ugen afhængigt af vejrforholdene og tilsmudsningsgraden.
Udendørs hver uge og indendørs hver anden uge:
Påspray en tynd film med glidespray på en ren tør skøjtebane. 1,5 liter væske dækker 100 m².

Praktisk information
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•

Underlaget til skøjtebanen skal være plant og jævnt.

•

Placer en dug, et stykke plast eller en gummimåtte under banen for at beskytte panelerne imod fejlagtig
slitage.

•

Ved meget solrigt og varmt vejr er det fordelagtigt at tildække banen, når den ikke er i brug.

•

Den bedste løbeoplevelse opnås ved, at hver voksen skøjteløber i gennemsnit råder over 2,5-3 m². Det
indebærer, at en skøjtebane på 100 m² rummer 30-35 voksne løbere. For børn er de tilsvarende cifre 50
løbere.

•

Glidekvaliteten for Arena-ices ispaneler svarer til op til 95 % af en traditionel skøjtebane. Den bedste
glidekvalitet forudsætter, at ispanelerne er rene, og at skøjterne slibes regelmæssigt.

•

Risikoen for personskader på en syntetisk skøjtebane er lav pga. ispanelernes absorbtionsevne.

•

Kunstige ispaneler foretrækkes af begyndere frem for vandbaserede baner, herunder ishockeyspillere.

•

Ispanelerne afgiver ingen kulde og intet vand, hvilket giver et mere behageligt løbemiljø.

•

Ishockeyskøjter kan med fordel benyttes ved skøjteløb. Undgå kunstskøjter (med riflet klinge), da det kan
medføre uønsket slitage.

•

Sørg for at slibe virksomhedens skøjter hver uge med henblik på at opnå optimal ydelse.
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Kontaktinformasjon Multiarena
Torgny Lars Bakken

Andre Holthe

Smiåsveien 16
3739 Skien
Tlf: +47 35 59 09 82
Mob. tlf: +47 900 20 782
Epost: torgny@multiarena.no

Smiåsveien 16
3739 Skien
Tlf: +47 928 86 818
Epost: andre@multiarena.no

