ÜRÜN SUNUMU I

EZGLIDE350 sentetik buz panelleri

her iklimde ve her türlü uygulama için

geliştirilmiştir. Yüksek yoğunluklu özel bir polimer bileşiğinden üretilen EZGLIDE350
sentetik buz panelleri, üzerinde patenle kayılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Malzeme
özellikleri dolayısı ile aşınmaya, ezilmeye ve kırılmaya karşı çok yüksek bir
dayanıklılığa sahiptir.

Gerçek veya soğutulmuş buz pistleri, en soğuk iklimlerde bile açık alanlarda kasım
aralık ve ocak aylarında, kapalı alanlarda ise ekim-nisan periyodunda kullanılmaktadır.
EZGLIDE350 sentetik buz pistlerinde ise açık alanlarda kızgın güneş altında bile yıl
boyunca kayılabilir.

Mikroskobik sistem, kayma performansını arttırırken yeni geliştirilen kenetlemeli panel
sistemleri, kurulumu basit ve hızlı bir hale getirir ve panellerin arasındaki çok sıkı
kenetlenmeyi sağlar. Çok özel “kayma hızlandırıcı sentetik buz üzerinde en uzun ve
en hızlı kaymayı sağlar. EZGLIDE350 pistler, geçici özel gösteriler için kurulabileceği
gibi yıllarca problemsiz ve sıkıntısız kullanılabilecek devamlı pistler için de idealdir.
Çabuk kurulma avantajları yanında, Buz Hokeyi, figür ve buz dansı eğitimine en
uygun pistlerdir.

ÜRÜN SUNUMU II

En İyi Buz Pisti Üretmek İçin Yoğun Çaba Harcıyoruz
Uzun yıllar ar – ge çalışmaları yapan üretici fabrikamız 1960 tan beri dünya genelinde
satılan sentetik buz pistlerini de içine alacak şekilde yapmış olduğu büyük
araştırmalar sonucunda “ EZ GLIDE 350 “ doğmuştur.
Panel Teknolojisi
Doğal buz pistlerinde kayarken sistem şu şekilde çalışmaktadır. Patencinin bıçağı ile
buz yüzeyi arasındaki temas ne kadar fazlaysa kayma o kadar hızlı olur. Bu durum EZ
GLIDE 350 teknolojisi için doğru değildir, bıçakla yüzey arasındaki temas ne kadar
azsa, kayma o kadar hızlı olur. Bu sistem sayesinde EZ GLIDE 350 sentetik buz
pistleri özel bir mikroskobik boncuk sistemi yüzeye tasarlanmıştır. Bu sistem dünya’
da sadece EZ GLIDE 350 tarafından kullanılmaktadır.
EZ GLIDE 350 sentetik buz pisti yeni olduğunda patenle aşındırılmış yüzeyi taklit
eder, böylece bıçağın sürtünmesini azaltır. Bu sistem sadece “ EZ GLIDE 350”
sentetik buz pistlerine özgü ve çok önemli bir detaydır. Boncuklu yapı, birinci günden
itibaren kayma performansını artırarak çok iyi şekilde kayılmasını sağlar.

EZ GLIDE 350 sentetik buz pistleri kullanıldıkça boncuklu yapı aşınır ve yerine kayma
hızını artıran yüzeysel çizikler ve yüzey çizikleri oluşur. EZ GLIDE 350 sentetik buz
pistlerinde ne kadar çok paten kayılırsa kayma performansı da o kadar çok artacaktır.

Bu özel yapı sayesinde EZ GLIDE 350 sentetik buz pistlerinde uzun yıllar sorunsuz bir
şekilde paten kayabilirsiniz. Tüm EZ GLIDE 350 yüzeyleri tamamen UV dayanıklıdır,
dolayısı ile kapalı alanlar için olduğu kadar, açık alanlar için de mükemmeldir.

Eğilmeye ve kırılmaya karşı çok yüksek bir mukavemete sahiptir. Rüzgar, yağmur,
dolu, kar yağışı ve güneşten etkilenmez.

Tüm EZ GLIDE 350 buz panelleri hafızalı olarak tasarlanmıştır. Uygunsuz
depolamadan dolayı eğilme yaşanırsa, yapılması gereken eğilen paneli düz bir zemine
bırakmak olacaktır. Her zaman orijinal haliyle üretildikleri için ilk şeklini alacaktır. ( %
100 performans ) Bu özellik dünya’ da sadece EZ GLIDE 350 sentetik buz panellerine
özgü bir yapıdır.

EZ GLIDE 350 sentetik buz panelleri ve kayma hızlandırıcı ( Ez Glide Enhancer )
tamamen çevre dostu olarak üretilmektedir. Güvercin kuyruğu kenetlemeli panellerin
üretimi sırasında biriken tüm hurda malzeme ekstrüzyon sürecine tekrar
katılmaktadır. Kayma hızlandırıcı ( Solüsyon ) güvenlidir, zehir içermez, koku yapmaz
ve leke bırakmaz. Silikon esaslı ürün değildir.
Buz pisti zemini kirlendiği zaman temizlenmesi dışında bakım gerektirmez. Yüzey
temizliği, elektrik süpürgesi, süpürge veya su ile yapılabilir. Ancak en uygun temizlik
bir buz pisti temizleme makinesi ile yapılır.

İşletmeler İçin Öne Çıkan Yararları
Ez GLIDE 350 sentetik buz pistleri düşük maliyetlidir. Ve doğal buz pistlerinin
oluşturduğu yüksek maliyetlerin çok altında bir aylık maliyeti vardır. Herhangi bir
soğutma grubuna ihtiyaç duymaz, elektrik ve su tüketimi yoktur. Mekanik ve teknik
herhangi bir bakım gerektirmez. EZ GLIDE 350 sentetik buz serisi doğal buz pistine
en yakın performans alınan ürün olduğu uluslararası buz hokeyi oyuncuları ve birçok
figür patencileri tarafından kanıtlanmış tek üründür.
EZ GLIDE 350 Sentetik Buz Pistinin En Önemli Özellikleri
Dünya’ da başka hiçbir üründe bulunmayan mikroskobik boncuk sistemine sahiptir.
Doğal buz pistine göre işletme maliyetinin yok denecek kadar azdır.
Aşırı hava değişimlerinden hiçbir şekilde etkilenmez.
Panellerin her iki tarafı da yıllarca sorunsuz kullanılabilir.
De monte bir yapıya sahip olduğundan, istenilen yere kolayca taşınabilir.

