Całoroczne, sztuczne lodowiska
Amargice® nie wymagają
chłodzenia. Świetnie nadają
się do programów „Biały Orlik”,
„Łyżwinek” czy „Pingwinek”!

LODOWISKO
PRZEZ CAŁY ROK
Postęp technologiczny w zakresie nowych formuł
modyfikowanych tworzyw technicznych z grupy poliolefin dał firmie Amargo możliwość stworzenia i produkcji nowatorskich paneli syntetycznych do zastosowania jako całoroczna tafla lodu. Rozwiązanie
oparte jest na użyciu bardzo śliskich, a jednocześnie
wytrzymałych i odpornych na ścieranie syntetycznych paneli ze specjalnie modyfikowanego tworzywa
z grupy molekularnie wysokocząsteczkowych poliolefin, wraz ze specjalnym systemem zamków ułatwiających szybki i sprawny montaż i demontaż – bez jakiejkolwiek ingerencji w podłoże. Instalacja możliwa
jest na nawierzchniach poliuretanowych, ze sztucznej trawy, a nawet na parkiecie.

Przykładowe typy zastosowań lodowisk syntetycznych PE Amargice®:
z lodowiska na boiskach tradycyjnych i z nawierzchnią poliuretanową,
z lodowiska komercyjne prywatne,
z lodowiska objazdowe do obsługi imprez czasowych,
z lodowiska w centrach handlowych,
z lodowiska komercyjne komunalne,
z lodowiska do letnich treningów hokeja i jazdy figurowej,
z lodowiska domowe.
Łatwa konserwacja
Wiele lat temu, w początkowej fazie wprowadzania,
syntetyczne lodowiska wymagały systematycznego,
kłopotliwego procesu silikonowania, celem zapewnienia poprawnych parametrów użytkowych. Powodowało to zwiększone nakłady pracy oraz powstawanie tłustej powierzchni przyciągającej brud, a także

powodującej brudzenie ubrań osób upadających na
taflę. Produkt Amargice®, dzięki specjalnej formule,
pozbawiony jest tej wady, a konserwacja polega jedynie na zwykłym utrzymywaniu powierzchni w czystości oraz okresowym spryskaniu powierzchni wodnym
roztworem środka zwiększającego ślizgalność Amargice® z zawartością glicerolu XSC243.
Panele lodowisk Amargice® wykonane są w grubości
18-25 mm, w zależności od typu połączenia, i jest to
w całym przekroju panela to samo tworzywo o pełnych własnościach użytkowych, dlatego też nawet
najtrudniejsze warunki eksploatacji nie stanowią
przeszkody, w odróżnieniu do paneli konkurencyjnych, wykonanych w połączeniu z płytą wiórową.
Szczegóły na temat lodowisk z paneli syntetycznych
oraz band PE znajdziecie państwo na stronie
www.amargo.pl, w dziale Oferta – Rekreacja.
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Niskie koszty zakupu i utrzymania
Główną zaletą lodowisk syntetycznych są ich niskie
koszty zakupu i utrzymania, gdyż nie wymagają dużej
ilości energii na mrożenie tafli, maszyny do wygładzania lodu, drogiej instalacji chłodniczej i corocznego,
skomplikowanego montażu.
Ślizgalność jest tylko nieznacznie niższa w porównaniu do zwykłego, tradycyjnego lodu powstałego
z mrożenia wody. Na lodowisku syntetycznym
oszczędzasz, ponieważ:
z nie potrzebujesz dużych ilości wody,
z nie potrzebujesz energii na mrożenie tafli,
z nie potrzebujesz maszyny do wygładzania lodu,
z nie tracisz dużych ilości czasu na konserwację
lodu,
z nie potrzebujesz budować drogiej instalacji chłodniczej,
z nie ponosisz kosztów corocznego montażu i demontażu.

Zwraca się już po roku!
Dzięki niskim kosztom inwestycyjnym i eksploatacyjnym, lodowisko staje się niezwykle opłacalnym
przedsięwzięciem, inwestycja zwraca się już po okresie od jednego do dwóch lat. Szczególnie popularne
są powierzchnie od 150 do 320 m2. Dla jednego
użytkownika przyjmuje się, że potrzeba średnio 4 m2
powierzchni, tak więc małe lodowisko może jednocześnie używać do 80 użytkowników. Dużą zaletą
paneli Amargice® jest unikalna formuła tworzywa
z dodatkiem wosku, co gwarantuje wieloletnie użytkowanie (gwarancja producenta 4 lata, żywotność
minimum 8-10 lat).
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