Scan-Ice®
Naša spoločnosť pracovala na vývoji
umelého ľadového povrchu Scan-Ice®
od roku 2005. Je vyrobený z
polyetylénu s vysokou hustotou, čiže
jeho tenká vrstva je veľmi tvrdá a
ohybná. Umelý ľadový povrch SCANICE® bol testovaný v Oslo a je
distribuovaný do Európy, USA a
Kanady.
Materiál je navrhnutý tak, aby
vykazoval čo najmenšie možné trenie
voči oceli korčulí a tiež čo najväčšiu
možnú odolnosť voči opotrebovaniu
nabrúsenia korčulí. Zároveň je tvrdosť
povrchu dostatočne mäkká, aby
umožňovala využitie aj mierne
opotrebovaných korčulí, bez toho,
aby korčuliar pociťoval nedostatok
priľnavosti, ako efekt bočného sklzu.

Tvar Scan-Ice®

Rozšírená ponuka
Dodávka a montáž športových zariadení a pomôcok:
- pre hokej na syntetickom ľade
- striedačky ku hracím plochám športovísk s rôznou kapacitou a typom
sedačiek
- ochranné konštrukcie so sieťami na zachytávanie pukov okolo hracej
plochy ihriska
Dodávka a montáž viacúčelových ihrísk rôznych rozmerov:
- so štandardným oplotením s ochrannými sieťami z PP, PE, PA
- mantinelové systémy z pozinkovanej ocele alebo AL materiálu
- nadstavby mantinelového systému konštrukciou prevýšenia
s ochrannými sieťami do výšky minimálne 3 m maximálne 6 m
Realizácia spodných stavieb pod ihriskami.
Dodávka a montáž kompletných osvetľovacích systémov ihrísk
a športovísk.
Oprava a servis nami dodaného športového zariadenia a pomôcok.
Renovácia viacúčelových ihrísk:
- demontáž a oprava poškodených resp. nefunkčných mantinelových
systémov
- kompletná výmena syntetického povrchu ihriska
- kompatibilnou konštrukciou prevýšenia s ochrannými sieťami
- čistenie, oprava, výmena opotrebovaných a poškodených častí
syntetického povrchu ihriska.

Rozmery Scan-Ice®
Na 1 m2 počet kusov – 3,75 ks/ m2

Spracovanie a poskytovanie výkresovej dokumentácie potrebnej
k stavebným konaniam pri realizácii športovísk.
Inštalácia a osadenie od nás zakúpených športových zariadení
a pomôcok.

(0,777 X 0,383 = 0,29759 X 3,75 ks = 1,115 m2)
Materiál – HDPE, hmotnosť 1 ks – 1,49 kg, povrch korčuľovania – 5 mm
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