Buz dönüşümü nedir? Ve neden
Terraplas?
Buz Pisti Dönüştürme Kaplamaları
Günümüzün küresel ekonomisinde buz pistlerinin ek gelir elde etmek için mekânlarını, buzda
yapılmayan etkinlikler için kullanmaları gerekir.
Tesisinizin buzlu kullanım aralarında başka etkinliklere ev sahipliği yapması durumunda elde edeceği
gelir seviyelerini bir düşünün:

Konserler …..

Kapalı Saha Futbol….

Dini Toplantılar/Konferanslar ….. Fuarlar…..

Büyük Yemekler….

Basketbol….

Güreş Müsabakaları….

ya da küçük buz gösterileri

fazla oturma alanı
daha kazanabilirsiniz

terracover-ICE®'ın diğer tüm ürünlerden çok daha iyi olmasının nedenleri
terracover-ICE® dönüştürme kaplamasının kullanımı buzu kaldırmadan birçok etkinliğin

gerçekleştirilmesini sağlar!

Bu da, buz pistlerinin buzda yapılmayan etkinliklere hazır hale ve sonra yeniden eski haline
getirilmesinde en hızlı dönüştürmeyi sağlayarak maliyetlerin düşürülmesine de katkıda bulunur!
terracover-ICE® aşağıdaki kriterleri harfiyen
gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır
 Herhangi bir sistemdeki en iyi yalıtım
 Hızlı ve kolay montaj ve demontaj
 Özel bir alet gerektirmez
 Uzun kullanım ömrü
 Forkliftlerin veya yüksek çalışma platformlarının
ağırlığını taşıyabilir
 Boşluksuz kilit sistemi
 Minimum büzülme
 Kolay temizlenir ve saklanır
 İyi görünüm
 Makul fiyat

için

Terraplas'ın ürün geliştirmedeki benzersiz yaklaşımının temelinde, buz dönüştürme
kaplamaları için en avantajlı koşulları elde etmek için en kaliteli malzemelerin kullanımı
Kolay Taşıma
terracover-ICE®, tam anlamıyla birden fazla amaca hizmet etmek isteyen buz pistleri için
tasarlanmıştır. Bir gün buz hokey, başka bir gün basketbol, konser, diğer gün fuar vb.
terracover-ICE® hafif, kolay taşınan ve herhangi bir özel alet gerektirmeden kolay takılan bir
malzemedir.
Bir buz pistinin, konser salonuna veya fuar merkezine dönüştürülmesi kaç gün sürer? terracover-ICE®
kullanıyorsanız montaj veya demontaj sadece yarım saat veya bir saat sürer!
Güçlü ve Hızlı
terracover-ICE®, 2 m x 2 m x 34 mm (6 ft 7 ins x 6 ft 7 ins x 1.25 ins) ölçülerindeki paneller halinde
verilir ve her 4 metre kare (43 feet kare) panel, kilitlenip açılması saniyeden daha kısa süren 8 adet
kilitle yanındaki panele kilitlenir. Tüm paneller, kesintisiz tek düz bir zemin sağlamak için üst üste
biner. Yekpare olması ("rulolar" halinde olmaması) ve sahip olduğu kilit mekanizması, sistemin
sandalye paletleri taşıyan tam yüklü bir forklifte (pnömatik lastikli) kolayca dayanabilmesini
sağlayacak kadar son derece güçlü olduğunu gösterir. Böylece kurulum ve sökme işlemlerinin en
hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
Temizlik
terracover-ICE ®, döner
fırçalı temizlik makinesi
kullanılarak yerinde
temizlenebilir ya da
yerinden çıkarılarak arak
basınçlı suyla yıkanabilir.
Karoların hepsi yalıtımlı
olduğundan, bu
yöntemde terracoverICE ®'ınız zarar görmez.

Güvenlik
Etkinliklere kalabalık grupların katıldığı göz önünde bulundurulduğunda güvenlik, son derece
önemlidir ve terracover-ICE®, tüm buz kaplamaları içinde en güvenilir olanıdır. Yekpare, tamamen
kilitlenen zemin, herhangi bir tökezleme tehlikesini önler. Üst yüzey, kabarık şeritler halinde dâhili bir
kaydırmaz yapıya sahiptir.

Yalıtım
terracover-ICE®, poliüretan köpükle doldurulan termal yalıtımların en iyisine sahip patentli bir
tasarıma sahiptir. Üst yüzeylerinin üst üste binmesi nedeniyle karolar arasında hiçbir boşluk olmaz ve
böylece soğuğun geçmesi veya buzun erimesi önlenmiş olur.
En ince yalıtım……..

Çıplak ayakla bile ……
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