
Jään Ja lattiapintoJen suoJaus

urheilu- Ja tapahtumaJärJestelyihin.

Nordifan tehdas sijaitsee 
Etelä-Ruotsissa, Halmstadissa. 
Nordifa on Pohjoismaiden 
ketju kuidusta valmiiseen loppu-
tuotteeseen. Tuotantolaitos 
toimii 15000m2 tiloissa, jotka
täyttävät korkeasti laaditut
ympäristövaatimukset. 
Nordifa toimii neljällä liiketoi-

minta-alueella.
• Suodatin- ja teollisuustarvik-
keet

• Tekstiilivalmisteiset konekom-
ponentit

• Huonekalut, design ja akus-
tiikka

• Tekstiilivalmisteiset urheilu-
lattiat

NORDIFA AB

NÄYTTELYT

KONSERTIT

MESSUT

URHEILUTAPAHTUMA
Pääkonttori: Nordifa AB, Kristinebergsvägen 19, Box 612, SE-301 16 Halmstad, Sweden. Puh. +46 (0)35-17 48 00. faksi +46 (0)35-17 48 01

Sähköposti: info@nordifa.se. Verkkosivusto: www.nordifa.se

Ulkomaisten yritysten ja aluetoimistojen osoitteet ja puhelinnumerot löytyvät osoitteesta www.nordifa.se

NordifA 

RINKTEX



Nopea muuntuminen on monipuolisen käytön salai-
suus suurareenoille Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja
monissa muissa maissa. Jotta tilojen käyttöaste olisi
mahdollisimman korkea on tärkeää, että toiminta on
nopeasti muunnellettavissa – jääkiekkoa tänään ja
rockkonsertti huomenna. 
Ongelmana on usein nimenomaan jäänpinta ja sen

liukkaus. Ratkaisu ongelmaan on, että jäänpinta peite-
tään eristävällä urheilumatolla Rinktexillä – jämäkällä
matolla, joka toimii sekä itsessään lattiana tai laaduk-
kaan pinnan alla eristävänä ja suojaavana pintana.
Kahdessa tunnissa on normaali jääkiekkokaukalo
peitettynä kokonaan. 
Jäällä työskentely on riskialtista, siksi Rinktex on

helppo ja hyvä tapa mahdollistaa turvallinen työsken-
tely. Rinktex suojaa yhtä hyvin herkkiä lattiapintoja
urheiluhalleissa kuin toimii eristävänä ratkaisuna 
muiden tilojen tarpeiden mukaan.
Nordifan Rinktex on saatavilla useilla väreillä ja 

voidaan toimittaa myös kaksipuolisena erivärisillä 
pinnoilla, jolloin käyttömahdollisuudet laajenevat 
entisestään.

Kahdessa tunnissa ehtii Rinktexillä peittämään koko lattia-
tai jäänpinnan hallissa. Samalla poistuu liukastumisvaara
jäällä. Lisävarusteena on saatavilla kuljetukseen erikseen
suunniteltu vaunu, jonka avulla asentaminen onnistuu
ilman trukkia.

Tekniset tiedot Rinktex
Materiaali 100% neulahuopa synteettisestä materiaalista

Neliömassa noin 1800g/m² vakiona

U-arvo kuten mineraalivilla/vaahtomuovi

Leveys 4m vakio

Värit Harmaa, punainen, sininen, vihreä

rinktex voidaan toimittaa kaksipuolisena erivärisillä pinnoilla.

HERKKIEN URHEILUPINTOJEN SUOJAUS ON YKSIN-
KERTAISTA.
Saadakseen talouden tasapainoon tulee modernien suur-
areenojen olla muunneltavissa useisiin eri käyttötarkoituk-
siin. Useimmat urheilutilojen lattiapinnat ovat herkkiä ja ne
tulee suojata, mikäli tiloja käytetään muihinkin tarkoituk-
siin. Ratkaisu on nopeasti asennettava Rinktex suojaa-
maan lattiaa.

EI EUROVIISUJA ILMAN RINKTEXIÄ.
Globen on yksi Ruotsin monikäyttöisimmistä ja tunnetuim-
mista suurareenoista, joka järjestää eniten tilaisuuksia
vuodessa. Hallin henkilökunta on mestari muuntamaan
tilat jäähallista konserttisaliksi hetkessä. Heidän toimin-
tansa salaisuutena on eristävä Rinktex-lattia, joka asenne-
taan suoraan jäälle suojaamaan sekä jäänpintaa että toimi-
maan alustana muulle toiminnalle ja kalustukselle.

HELPPO TAPA
TARJOTA 
MONIPUOLISTA
TOIMINTAA 
TILOISSANNE.

Rinktex voidaan jäädyttää paikoilleen erityisen lisälaitteen
avulla, joka sulattaa jääpinnan maton reunojen kohdalta.
Tämä laite on saatavilla lisävarusteena. Muualla kun jäällä,
Rinktex kiinnitetään paikoilleen kaksipuolisen teipin 
avulla.


