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Gå på skøyter - Hele året
GARANTI

Med Magic Ice modulære og mobile ispaneler
oppretter du egendefinerte isflater og skøytebaner
hvor du vil og når du vil. Sommer som vinter GARANTI
innendørs og utendørs!

20

Treningsbaner, sommerbaner, ved kjøpesentre, i
eller ved hoteller, under arrangementer og festivaler.
Multiarena Ice kan brukes overalt hvor det er en flat,
fast underlag.

ÅR

20
ÅR

• Åpent 365 dager i året
• Innendørs eller utendørs
• Minimalt vedlikehold

Magic Ice er produsert av polyetylen, som gis 6500
tonns press for maksimal holdbarhet og seighet.
Modulene er enkle å installere og vedlikeholde.
Glidefriksjonen matcher opp til 95% av en frossen
isbane og platene har opptil 20 års garanti.

• Minimale driftskostnader

Multiarena Ice er i hovedsak til bruk for skøyter men kan også brukes til aktiviteter som rulleskøyter,
skateboard, gokarts, diskotek osv.

• Ikke behov for nedkjøling

Spesifikasjoner

• Robust og holdbar
• Rask og enkel installasjon

• Modulær og flyttbar
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Magic Ice er laget av ekstrudert polyetylen Industry (6500 tonn) med en molekylvekt på over 4.000.000
molekyler per kubikkcentimeter. Paneldimensjoner er 100 cm x 100 cm
x 1,8 cm. Hvert panel veier 17 kg. Hvert panel er låst av de nærliggende paneler med et effektivt areal på 98 x
98 cm, og holdes på plass av to hodeløse skruer. Påtrykksystem forhindrer panelene fra å gli fra hverandre og
fra og løftes fra bakken. Panelene er behandlet med anti-UV-beskyttelse mot solens påvirkning.
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Brannmotstand: Klasse 2 - DIN 4102.
Driftstemperatur: -100 ° til +90 ° Celsius.

Magic Ice er selvsmørende. Et spesielt smøremiddel brukes jevnt i hvert panel. Dette reduserer
overflatefriksjonen og forbedrer glideevnen betydelig.
For mindre installasjoner eller for personlig bruk er også Multiarena Ice tilgjengelig i dimensjoner 100 x 100 x 1
cm.
VIKTIG: Alle Multiarena Ice ispaneler må lagres liggende flatt på plant underlag og aldri vertikalt!

BESKYTTENDE REKKVERK
Kan tilbys ved forespørsel.
Mange vil være tjent med å benytte seg av en lokal leverandør av treverk for å sette opp et gjerde, som også
åpner opp for sponsorskilt omkring banen.

VEDLIKEHOLD
Daglig:
Fjern støv, selv om isbanen ser ren ut for øyet.
To ganger i uken:
Vask Magic Ice med vann og et slipemiddel. For utendørs bruk, kreves tre eller fire ganger i uken, avhengig av
værforhold og graden av tilsmussing.
En gang per uke utendørs og annenhver uke innendørs:
Spray en tynn film med glidespray over ren, tørr skøytebane. 1,5 liter væske dekker 100 m².

Praktisk informasjon
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•

Grunnlaget for banen må være helt flatt.

•

Legg en duk, plastikk eller gummimatte under banen for å beskytte ispanelene mot utilbørlig slitasje.

•

For svært solrikt og varmt vær ute, er det tilrådelig å dekke banen når banen ikke er i bruk.

•

For den beste skøyteopplevelsen anbefales at hver voksne i gjennomsnitt har 2,5 til 3 m². Dette betyr at en
skøytebane på 100 m² rommer 30-35 voksne. For barn er tallet ca. 50.

•

Friksjonskvaliteten på Multiarena Ice representerer opp til 95% av en tradisjonell skøytebane. Som på
ordentlig is får du den beste kvaliteten når ispanelene er rene og skøyter er kvesset regelmessig.

•

Risikoen for skade på en syntetisk isbane er lav, på grunn av ispanelenes høye absorberingsevne.

•

Multiarena Ice kan være foretrukket av nybegynnere, i stedet for vannbaserte skøytebaner, inkludert av
ishockeyspillere.

•

Multiarena Ice genererer ingen kulde, og ikke vann. Dette gir et meget behagelig skøytemiljø.

•

Bruk til din fordel vanlige hockeyskøyter. Unngå kunstløpsskøyter med taggete kant, da disse kan medføre
feilaktig slitasje.
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Kontaktinformation Multiarena
Torgny Lars Bakken

Andre Holthe

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

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

