
Is- och golvtäcknIng för

sport och event.

Du hittar Nordifa på
Flygstadens industriområde i
Halmstad. Nordifa är den enda
filttillverkaren i Norden som har
en komplett produktionskedja
från fiber till funktion. Den
rationella produktionsanlägg-
ningen omfattar 15.000 m2 och
uppfyller högt ställda miljökrav.
Nordifa arbetar på fyra affärs-
områden:
• filtrering och industriförnö-
denheter

• textila maskinkomponenter
• möbel, design och akustik
• textila sportgolv

NORDIFA AB

UTSTÄLLNINGAR

KONSERTER

MÄSSOR

SPORTEVENT
Huvudkontor: Nordifa AB, Kristinebergsvägen 19, Box 612, SE-301 16 Halmstad. Tel 035-17 48 00. Fax 035-17 48 01

E-post: info@nordifa.se. Webbplats: www.nordifa.se

Adresser och telefonnummer till utlandsbolag och regionkontor hittar du på www.nordifa.se

NordiFA 

RINKTEX



Mångsidighet och snabbhet är hemligheten för 
sport- och idrottsarenor som Scandinavium, Globen,
ABB Arena m fl. För att skapa högt utnyttjande måste
det vara enkelt att byta inriktning - hockey ena dagen
och rockkonsert nästa.
Oftast är det isen som är problemet. Lösningen är

att täcka isen med Rinktex isolerande sportgolv - en
stabil matta som antingen fungerar ensam som golv,
eller bildar underlag för ett exklusivare golv. Det tar
bara två timmar att täcka en normal hockeyrink.
Att arbeta på is är riskfyllt, och därför är Rinktex 

ett bra och enkelt sätt att skapa en säker arbetsmiljö.
Rinktex fungerar givetvis lika bra för att skydda käns-
liga golvmaterial i sporthallar eller som isolerande
golvtäckning i lokaler av alla slag.
Nordifa Rinktex finns i flera färger, och kan även

levereras med olika färg på fram- och baksidan vilket
ger ännu större flexibilitet.

Det tar cirka två timmar att täcka isen eller golvet på en
arena med Rinktex. Samtidigt elimineras risken för halk-
olyckor. En speciell transportvagn finns som tillbehör och
möjliggör installation utan truck. 

Tekniska data Rinktex
Material 100% nålfilt av syntetfiber

Ytvikt Cirka 1800 g/m2 standard

U-värde Som cellplast/mineralull

Bredd 4 meter standard

Färger Grå, röd, grön, blå

rinktex kan levereras med olika färg på fram- och baksida.

SÅ ENKELT ÄR DET ATT SKYDDA KÄNSLIGA SPORTGOLV.
Ska en modern multiarena få ekonomin att balansera,
måste arenan kunna användas för många olika ändamål.
Många moderna sportgolv är ömtåliga, och måste skyddas
när lokalen ska användas till annat. Lösningen är att täcka
golvet med snabbinstallerade Rinktex.

INGEN MELODIFESTIVAL UTAN RINKTEX.
Globen är en av de arenor som varje år arrangerar flest
arrangemang av olika slag. Personalen är mästare på att
förvandla lokalen från hockeyrink till konsertsal. Hemlig-
heten är det isolerande Rinktex-golvet, som läggs direkt 
på isen och bildar underlag för övrig inredning.

DET SMARTA
SÄTTET ATT
GÖRA DIN
ANLÄGGNING
MER FLEXIBEL.

Rinktex kan frysfixeras på plats med en speciell enhet som
smälter isen vid skarvarna. Finns som tillbehör. På andra
ytor monteras Rinktex med dubbelhäftande tejp.


