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 ULTRA gólfefnalínan

Fréttabréf

 PLAYTOP öryggisgólf

I-VAX viðhaldskerfið
I-VAX viðhaldskerfið er í stuttu
máli, viðhaldskerfi fyrir hverskonar dúka, parket, flísar og
stein og leysir af hólmi bón og

bónleysingu.
Já það er
ótrúlegt en satt að ef I-VAX er
notað er ekki lengur þörf á
bónun og þar af leiðandi bónleysingu. Það að þurfa að
bóna og bónleysa hefur í för
með sér mikinn kostnað svo
ekki sé talað um óþægindin
sem af því hljótast, að þurfa
að loka af svæði í einhvern
tíma og nota óumhverfisvæn
efni sem einnig geta stytt
endingu gólfefnanna. Ýmsir
aðilar hafa tekið I-VAX kerfið í
notkun og eru hæst- ánægðir
með árangurinn. Helstu
kostirnir eru þeir að mun

léttara er fyrir ræstingafólkið
að þrífa, viðnámið í moppunum er mun minna heldur en
við þrif á bónuðum gólfum.
Aldrei þarf að bóna eða
bónleysa gólfin og sparast þá
umtalsverðir peningar svo ekki
sé talað um óþægindin sem
hljótast af öllu umstanginu við
slíka aðgerð.
Sólarræsting
reið á vaðið, fyrir um fjórum
árum, og innleiddi I-VAX viðhaldskerfið í Hraunvallaskóla í
Hafnarfirði. Skemmst er frá
því að segja að Fasteignir
Hafnarfjarðar stefna að því að
kerfið verði notað sem víðast í

árangurinn aldeilis frábær.
Landsspítali háskólasjúkrahús

 I -VAX viðhaldskerfið

hefur innleitt kerfið hjá sér,
Kristnes spítali,
Hjallaskóli í
Kópavogi, Kröflustöð ásamt
mörgum fleirum.
Notkun I-VAX viðhaldskerfisins
er einföld í framkvæmd:






fasteignum í þeirra eigu. Á
þessum árum hafa fjöldi
fyrirtækja og stonfnanna
innleitt kerfið hjá sér og

 CONIPUR íþróttagólf

Mánudagur

I-VAX

Þriðjudagur

I-VAX

Miðvikudagur I-VAX
Fimmtudagur I-VAX
Föstudagur

STORFIX

I-Vax viðhaldskerfið er Svansmerkt og því mikill akkur fyrir
stofnanir og fyrirtæki sem ætla
sér að spara og aðhyllast góða
umhverfisstefnu.

Munið eftir
Bílskúrnum

Playtop - samskeytalaus fallvörn
Gólflausnir Malland hafa um
árabil verið umboðsaðilar
Playtop í Bretlandi. Playtop er
höggdeyfandi leikvallayfirborð
sérstaklega hannað til að
draga úr meiðslum barna, sem
detta úr leikvallatækjum. Playtop er þróaðasta varan á þessum markaði og búið er að
leggja yfir
milljón
f e rm etra
um allan
h e i m .
Playtop
h e f u r

einnig verið notað hér á landi í
og í kringum busllaugar og á
stéttar í
kringum
sundlaug
ar. Efnið
er gegndreypt,
hálkufrítt,
samskeytalaust og auðvelt að
forma það. Efnið er hægt að
leggja á lárétta sem og
lóðrétta fleti.
Meðfylgjandi
myndir sýna ýmsa notkunarmöguleika. Undirlag getur jafnt

Skrifstofunni
verið malbik, steypa eða grús.
Mikill kostur efnisins er, að um
samskeytalausan flöt
er að ræða
og því ekki
hætta á að
e f n i ð
verpist við t.d. hitaálag með
tilheyrandi slysagildru. Á
heimasíðu
Gólflausna
Mallands www.malland.is og
www.playtop.co.uk er hægt að
fá nánari upplýsingar um
möguleika Playtop efnisins.

Versluninni
Mjólkurhúsinu
Leiksvæðinu
Verksmiðjunni

Við höfum gólfefnið
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