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Specificații tehnice:

Material

Masa

Greutate

Suprafață

Culoare

Ideal pentru:

Bildüberschrift

Bildüberschrift

Bildüberschrift

Bildüberschrift

Caracteristici

În principiu, produsele și serviciile noastre sunt disponibile pe bază de 
închiriere din depozit, putând fi preluate direct de către client sau sub 
forma unor servicii suplimentare incluse, adică transport, montare și 
dezasamblare conform planului prestabilit și curăţenia finală. După 
caz, acestea pot fi și achiziţionate de către client. Cu mare plăcere vă 
trimitem o ofertă individuală, neangajantă și gratuită.

Serviciile noastre

Logistică
Panourile ICE sunt o inovație și reprezintă o alternativă la suprafețele 
acoperite cu gheață convențională. Acestea se montează simplu 
și rapid. Pe un camion obișnuit poate fi încărcat un număr mare de 
panouri, ceea ce înseamnă cheltuieli de transport foarte mici

Panourile ICE reprezintă o alternativă la suprafețele convenționale, 
acoperite cu gheață artificială, și, în schimb, au avantajul economisirii 
costurilor pentru producerea gheții sau al cheltuielilor cu energia 
pentru menținerea gheții. Panourile noastre ICE oferă un raport optim 
între aderență și alunecare, reducând în același timp uzura patinelor. 
Desigur că panourile ICE vă permit folosirea oricărui tip de ghete cu 
patine fiind ideale și pentru practicarea curlingului.

Panourile ICE pot fi montate pe orice fel de substrat plan, fie că 
este vorba de piatră cubică sau chiar pietriș – utilizând un material 
neţesut din fibre artificiale, ele se transformă rapid în un patinoar 
sau pot constitui o atracție deosebită într-un cort festiv, dacă sunt 
montate pe un substrat din lemn.

Panourile ICE pot fi utilizate atât în cazul unor manifestări și 
evenimente, cât și al antrenamentelor profesioniste. Întrucât 
panourile sunt pur și simplu dispuse pe sol și conectate între ele, 
panourile ICE pot fi montate și utilizate practic oriunde au loc astfel 
de evenimente.

Caracteristici particulare:
- Se comportă precum gheața veritabilă
- Uzură minimă a patinelor
- Plăci autogresante
- 100% reciclabile și netoxice

Alte

Transport

Aplicații

Concerte și
evenimente

960 Panourile ICE pe camion

Alb

No profilată

25 kg / Panou

117 cm x 117 cm x 1,3 cm

Polietilenă cu masă moleculară ridicată

Panourile ICE

universală utilizabilă

puzzle conexiune

utilizați pe piața de Crăciun

utilizați ca suprafață de hochei pe gheață în timpul verii

Aproape aceleași proprietăți de alunecare ca
și gheața naturală


