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ICEPRO Oy designar, tillverkar och le-
vererar innovativ utrustning för isbanor. 
Vi har introducerat en ny generations 
produkter, som in i minsta detalj repre-
senterar den nyaste tekniken och desig-
nen. 

ICEPRO har grundats för att möta det 
behov som finns på marknaden och 
som beror på att utvecklingen i bran-
schen har stått och stampat på stället 
i flera år. Framförallt spelarsäkerheten 
har åsidosatts och i takt med att spe-
let har blivit hårdare har detta lett till 
fler skador.

Våra medarbetare har flera årtiondens 
erfarenhet av att konstruera, tillverka 
och leverera isbaneutrustning till hund-
ratals objekt över hela världen. Dess-
utom har de en bakgrund som aktiva 
hockeyspelare, tränare, manager eller 
materialare.

ICEPRO kan tillhandahålla helhetslös-
ningar som möter varje arenas behov 
på ett optimalt sätt. Alla projekt skräd-
darsys utifrån kundens och objektets 
krav och sargkonstruktioner och is-
hallsprodukter leveras som en helhet, 
alltid enligt tidsplan.

ICEPRO Oy:s huvudprodukter är:  hoc-
keysarger, skyddskonstruktioner, spelar- 
och funktionärsbås, hockeyburar och 
annan ishallsutrustning. I helhetslösning-
arna ingår dessutom resultattavlor och 
screenar, läktarstolar och omklädnings-
rum.

YRKESSKICKLIG PROJEKT-
KOMPETENS UNDER IS-
HALLARS ELLER UTEBA-
NORS HELA LIVSCYKEL

 

ICEPRO grundades år 2010 som ett 
svar på de allvarliga brister som fanns 
i branschen. Utvecklingen av spelförut-
sättningarna har stått och stampat på 
stället i flera år. Kraven på sargernas 
funktion och säkerhet har ökat avsevärt 
i takt med att spelet blivit hårdare, men 
någon märkbar utveckling har inte skett 
på länge. 

Allvarliga skador uppkommer regelbun-
det. Varje skada är en skada för mycket, 
om den går att undvika.

ERFARENHET GER 
LEDANDE UTVECKLING

ICEPRO  Oy avslutar nu denna stag-
nation. Under våra karriärer har vi varit 
ansvariga för att konstruera, tillverka, le-
verera och installera ishallsanordningar 
till hundratals arenor världen över.

Vi har varit ansvariga för leverans till 
några av världens mest krävande arenor, 
medräknat flertalet VM- och OS-arenor.
  
Vi har utvecklat flertalet nytänkande 
och vägvisande lösningar för teknik och 
material, som med tiden blivit interna-
tionell standard.

PRESENTATION
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Vi har alla en bakgrund inom ishockey, 
som aktiva spelare, tränare, manager el-
ler materialare.

Denna upparbetade unika kombination 
av djup förståelse för ishallars funktion 
och behov och ett brinnande intres-
se för det samma är en oslagbar grund 
för produktutveckling och verksamhet 
i branschen.

Vi utvecklar kontinuerligt våra pro-
dukter och vår verksamhet tillsam-
mans med kunder, personal och andra 
branschkunniga.

SÄKERHET…  
Spelarsäkerheten får särskild uppmärk-
samhet i allt vårt utvecklingsarbete. 
Även om de flesta allvarliga skador som 
uppkommer i en spelsituation beror på 
något annat än att spelaren åker in i sar-
gen är även en sådan skada för mycket, 
om den kan undvikas.

Skador går aldrig att undvika helt, men 
det går att minska mängden och allvar-
ligheten.

ICEPRO:s sargkonstruktion hör till en 
ny generation sarger, tack vare sin elas-
tiska stomme. Skador uppkommer ofta 
på grund av opassande material eller 
delar som går sönder. Därför använder 
vi endast de bästa och testade delarna, 
materialen och tekniska lösningarna.

…FUNKTION 
OCH EKONOMI

En ishall är alltid en funktionell helhet. 
Produkterna måste vara kompatibla 
med varandra och skapa en fungerande 
helhet, ett system. Våra huvudfokus är 
säkerhet, funktion och ekonomi.

Dessa huvudfokus ska realiseras under 
ishallens hel livscykel. Sargkonstruktio-
nerna ska vara elastiska, säkra och kon-
struerade för att fungera med hänsyn 
till ishallens övriga ytor, så att match-
er och träningar kan genomföras på ett 

smidigt sätt. En snygg design ger ishallen 
en trevligare atmosfär.

ETT SÄKERT TILLVÄGA-
GÅNGSSÄTT MED KUND-
FOKUS  

Tillsammans med våra kunder sätter vi 
oss in i varje objekts behov. Med hjälp 
av vår långa erfarenhet planerar och väl-
jer vi ut de sargkonstruktioner, produk-
ter och komponenter som passar bäst. 
Vi utarbetar ett förslag och utifrån det 
kan vi tillsammans med kunden skapa 
ett system som fullt ut motsvarar kun-
dens behov och fungerar. När allt är 
klart, sker leverans av ett fullständigt 
system på avtalat datum.

Kundfokus, leveranssäkerhet och kon-
tinuerlig utveckling utgör grundvärde-
ringarna i vår verksamhet.

ICEPRO Oy erbjuder en helhetslös-
ning, som skräddarsys utifrån kundens 
och objektets krav. Vi kombinerar kun-
dens expertis med våra medarbetares 
gedigna erfarenhet för att garantera ett 
optimalt resultat.

Vänd er till oss med allt som har med 
ishallars anordningar och material att 
göra redan i planeringsstadiet. Tillsam-
mans kan vi skapa säkra och fungerande 
lösningar till ert objekt. 

Alltid komplett och på utsatt tid, enligt 
överenskommelse!

Med samarbetshälsningar,   
ICEPRO

PRESENTATION
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ICEPRO SUPERLINE är en säker och elas-
tisk sarg av den nya generationen som är försedd 
med ett stolplöst publikskyddssystem. Den elastis-
ka ICEPRO profilstommen i SUPERLINE sargen 
har visat sig vara utmärkt i hård anvädning på en 
förstklassig multisportarena (Hartwall Areena), un-
der flera års tid. Nu har vi utvecklat den ytterliga-
re med en lätt och robust profil som möjliggör ett 
stolplöst publikskydd.

EGENSKAPER

l Stolplöst publikskydd för kort- och långsidor, 
 fri sikt mot planen!

l Symmetriskt elastisk profilstomme, som har 
 tre vertikala och nio horisontella stöd

l En spelarsäker, elastisk konstruktion i enlighet 
 med de nya rekommendationerna

l Styranordnigar mellan sektionerna, varje 
 koppling har två styranordningar. Sektionerna 
 kan kopplas loss var som helst.

l I standardutförandet fästes sektionerna i 
 varandra med bultar

l  Som extrautrustning finns snabbfästen till 
 sektionerna. Varje koppling har två fästen.

l  Alternativt kan sargen förberedas för snabbfästen 
 som kan läggas till senare.

l Styranordningarna mellan isdamms- och sargsek- 
 tionerna unerlättar installation och förhindrar att 
 sargen glider på isdammen.

l Den isolerande isdammen säkerställer att isen är
 hård även närmast sargen.

l Styranordningarna i isdammens skarvar under-
 lättar installation och håller isdammen stadigt på 
 plats.  

l Reklamskyddssystem som monteras i sargen 
 finns som extrautrustning.

SUPERLINE -sargens baksidesbeklädnad kan gå 
hela vägen ner till golvet eller kan lämnas öppen 
nertill (bild) vilket underlättar installation- och ned-
montering. Överliggaren är väldigt smal mot isen vil-
ket gör den säker och den kräver inga mjuk extraut-
rustning som riskerar att gå sönder.

SUPERLINE

Avståndet mellan skydds- och spelytan är 
minimal vilket gör att separata, mjuka el-
ler mekaniskt mindre hållbara konstruk-
tioner inte behövs.
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FINSLIPADE DETALJER

Detaljerna på ICEPRO SUPERLINE -sargen är 
fi nslipade för att vara säkra och användarvänliga. 
Reglarna till spelarportara är av laserskuret rostfritt 
stål. Handtagen, som är tillverkade av kompositma-
terial är behagliga att använda både med handskar 
och utan. Spelarbåsen är noggrannt placerade till-
sammans med sargen så att inte smuts och skräp 
kan fastna i springor i konstruktionen.

ENKEL ATT MONTERA 
OCH TA ISÄR
Sargen på en multiarena ska vara snabb och enkel 
att installera och nedmontera. SUPERLINE -sar-
gens inbyggda fästanordning möjliggör en snabb in-
stallation och nedmontering, helt eller delvis.

SUPERLINE -sargen är modifi erbar. Sammansätt-
ningen kan modifi eras med hänsyn till de olika be-
hov som varje objekt har genom att välja lämpligast 
komponenter, konstruktion och egenskaper.  

Styranordningen till ICEPRO -isdammssystem för-
hindrar att sargen glider på isdammen. Den skyn-
dar även på installationsarbetet eftersom sargsek-
tionerna automatiskt hamnar på rätt plats. 

Varje sargsektion har en motsvarande, lika lång is-
dammssektion. Isdammen kan installeras i hela rin-
ken, eller på endast en mindre del beroende på vil-
ket behov som fi nns. Systemet kan modifi eras på 
många sätt utifrån mått, förankring och placering. 

ICEPRO -isdamm är isolerad. Höjd i standardutfö-
rande: 60 mm.

SUPERLINE

SUPERLINE konstruktionen 
förhindrar att varm luft från 
läktaren kommer in på pla-
nen. Detta leder till att kon-
dens och bildande av isrännor 
i sektionernas skarvar mins-
kar avsevärt. 

Låsregeln till SUPER-
LINEs maskinport 
är marknadens bäs-
ta. Dess självcentreran-
de mekansim rör sig i 
tre riktningar med en 
handrörelse och hål-
ler porten ordentligt 
stängd.
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ICEPRO STEELINE – den mest 
elastiska av de elastiska. En ny genera-
tions elastisk sarg, med ett publikskydd 
med vertikala stolpar för elitarenor. 
STEELINE har förändrat uppfattning-
en av sargers konstruktion med avse-
ende på elasticitet och säkerhet. Desig-
nen skapades från grunden. Stommen 
har en specialprofilering som är stum i 
den nedre delen och symmetriskt elas-
tisk uppåt, vilket tillsammans med pu-
blikskydden på lång- och kortsida ska-
par en enhetlig, säker sargkonstruktion. 
Stödstolparna som monteras genom 
överliggaren ger en maximalt elastisk 
kombination. ”Hyllan” mellan sargens 
ovansida och publiksksyddets insida är 
smal och säker. För publikskydd med 
stolpar kan de lättaste och mest elastis-
ka skyddsmaterialen användas. 

STEELINE – DEN SÄKRASTE 
ELASTISKA SARGEN

STEELINE -sargens baksidesbeklädnad 
kan gå hela vägen ner till golvet eller kan 
lämnas öppen nertill (bild) vilket underlät-
tar installation- och nedmontering.

Överliggaren är väldigt smal mot isen vilket 
gör den säker och den kräver ingen mjuk 
extrautrustning som riskerar att gå sönder.

EGENSKAPER
l Transparenta vertikala stödstolpar
l Konstruktionen är elastisk i sin helhet, 
 en äkta elastisk sarg 
l Symmetriskt elastisk profilstomme, 
 som har tre vertikala och nio 
 horisontella stöd
l En maximalt elastisk sarg för maximal
 spelarsäkerhet
l Styranordnigar mellan sektionerna,
 varje koppling har två styranordningar. 
l Sektionerna kan kopplas loss var som
 helst.
l I standardutförandet fästes sektioner-
 na i varandra med bultar
l	Som extrautrustning finns snabbfästen 
 till sektionerna.  
l Varje koppling har två fästen.
l Alternativt kan sargen förberedas för 
 snabbfästen som kan läggas till senare.
l Väldigt snabb att installera och 
 nedmontera 
l Styranordningarna mellan isdamms-
 och sargsektionerna unerlättar 
 installation och förhindrar att sargen
  glider på isdammen.
l Den isolerande isdammen säkerställer 
 att isen är hård även närmast sargen.
l Reklamskyddssystem som monteras 
 i sargen finns som extrautrustning.
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STEELINE

STEELINE är av toppklass när 
det kommer till dess elastiska 
egenskaper. Sargen, som fi nns 
installerad på Hartwall Areena 
i Helsingfors har varit i hård 
användning i både seriespel och 
som VM-arena 2012 och 2013. 
Sargen har rekommenderats av 
IIHF och är enligt spelare den 
bästa sargen i den fi nska 
hockeyligan.

EN SARG SOM TÅL HÅRD 
ANVÄNDNING
ICEPRO STEELINE har utvecklats 
för maximering av spelarsäkerheten 
och för användning på multiarenor re-
dan två år före de nuvarande rekom-
mendationerna fastställdes och trädde 
i kraft. Den är mycket snabb och enkel 
att installera, nedmontera och förva-
ra för personalen på arenan. De smala 
sargsektionerna vid spelarbåsen ska-
par mer plats. Reglarna i spelarportarna 
är laserkapat, rostfritt stål. Handtagen, 
som är tillverkade av kompositmateri-
al är behagliga att använda både med 
handskar och utan. Spelarbåsen är nog-
grannt placerade tillsammans med sar-
gen så att inte smuts och skräp kan fast-
na i springor i konstruktionen.

SNABB ATT INSTALLERA 
OCH NEDMONTERA

Sargen på en multiarena ska vara snabb 
och enkel att installera och nedmontera. 
STEELINE -sargens inbyggda fästan-
ordning möjliggör en snabb installation 
och nedmontering, helt eller delvis.

STEELINE -sargen är modifi erbar. 
Sammansättningen kan modifi eras med 
hänsyn till de olika behov som varje ob-
jekt har genom att välja bäst lämpade 
komponenter, konstruktion och egen-
skaper.

Styranordningen till ICEPRO -isdamms-
system förhindrar att sargen glider på 
isdammen. Den skyndar även på installa-
tionsarbetet eftersom sargsektionerna 
automatiskt hamnar på rätt plats. 

Varje sargsektion har en motsvarande, 
lika lång isdammssektion. Isdammen kan 
installeras i hela rinken, eller på endast 
en mindre del beroende på vilket be-
hov som fi nns. Systemet kan modifi e-
ras på många sätt utifrån mått, förank-
ring och placering. 

ICEPRO -isdamm är isolerad. Höjd i 
standardutförande: 60 mm.

STEELINE konstruktionen förhindrar att 
varm luft från läktaren kommer in på planen. 
Detta leder till att kondens och bildande av 
isrännor i sektionernas skarvar minskar 
avsevärt. 

Låsregeln till STEELINE maskinport är mark-
nadens bästa. Dess självcentrerande mekan-
sim rör sig i tre riktningar med en handrörelse 
och håller porten ordentligt stängd.
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ICEPRO WESTELINE tillhör den nya genera-
tionens sarger med en symmetriskt elastisk profil-
stomme och spelarsäkra publikskydd med komspo-
sitstolpar som är genomskinliga eller av aluminium.

WESTELINE-sargen är lämpad för användning 
i alla sorters ishallar: nya eller i renoveringsbehov. 
Den är lätt, stark och elastisk helhetslösning bestå-
ende av en  profilstomme och publikskyddssystem 
med stolpar. 

Stödstolparna för publikskyddet monteras genom 
överliggaren, vilket skapar en jämnt elastisk helhet. 
Det möjliggör användande av lätta, elastiska och 
säkra skyddsmaterial.

EGENSKAPER

l Konstruktionen är elastisk i sin helhet, 
 en äkta elastisk sarg
l Elastisk specialprofilstomme, som har fyra 
 vertikala och sju horisontella stöd
l ”Hyllan” mellan sargen och publikskyddet 
 är smal och säker
l Styranordningar för sargsektionerna, varje skarv
 har två styranordningar
l Sektionerna kan kopplas loss var som helst.
l Stödsystemet kan modifieras för att passa både
 nya objekt och objekt i renoveringsbehov
l Reklamskyddssystem kan installeras på fram- 
 och baksida.
l Baksidesbeklädnaden kan gå hela vägen ner till
 stommens underkant eller till önskad höjd.

WESTELINE
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WESTELINE

EN ELASTISK SARG FÖR ALLA SOR-
TERS ISHALLAR

ICEPRO WESTELINE -sargen är hållbar, säker 
och behaglig för spelare samt lätt att underhålla för 
ishallspersonalen.  

Sargen lämpar sig såväl till mindre träningshallar 
som till större arenor.

WESTELINE -sargen passar på många olika sor-
ters objekt eftersom dess stödsystem kan anpassas 
nästan gränslöst. Stödsystemet konstrueras indivi-
duellt utifrån objektet och dess fastsättning. 

Stödbenen kan föränkras eller frysas fast. Stödbe-
nen har gjorts genom noggrann laserskärning och 
de går att installera eller ta loss utan att sektioner-
na behöver lossas från varandra.

Reglarna i spelarportarna är laserkapat, rostfritt 
stål. Handtagen, som är tillverkade av kompositma-
terial är behagliga att använda både med handskar 
och utan. Spelarbåsen är noggrannt placerade till-
sammans med sargen så att inte smuts och skräp

  kan fastna i springor i konstruktionen.  kan fastna i springor i konstruktionen.
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ICEPRO HOCKEYLINE är en traditionell ishock-
eysarg, vars modifi erbara stödsystem gör den läm-
lig för nya ishallar och särskilt för ishallar som ska 
renoveras. Tack vare sin förstärkta stomme lämpar 
den sig utmärkt för hård ishockeyanvändning.

Stommen är tillverkad av starkt, varmgalvat profi l-
stål. Sarg, överliggare och sparklist är av HD-poly-
eten. De har fästs i stommen med rostfria stålnitar. 
Sargens stöd kan förankras genom stommen, med 
hjälp av ett stödben som förankras, fryses fast eller 
stöds med betongvikter. ICEPRO HOCKEYLI-
NE -sargens höjd är 1100 mm eller 1250 mm. Spe-
lar- och maskinportar designas särskilt utifrån varje 
objekt och de kan placeras var som helst.

ICEPRO HOCKEYLINE -sargens publikskydd 
stöds med hjälp av aluminiumstolpar som fästs på 
stommens utsida. Som skyddsmaterial kan polykar-
bonat, akryl eller härdat glas användas.

Till sargen kan också ADPRO -reklamskyddssys-
tem installeras. För båsen rekommenderar vi en  
baksidesbeklädnad som gör det lättare att hålla bå-
sen städade och lätta att hålla rent.

Sargstommen är av mycket stabil fyrkantsprofi l i stål. 
Stödstolparna till publikskyddet integreras med sargsek-
tionerna genom överliggaren.

HOCKEYLINE
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HOCKEYLINE

Med vårt PROFILINE-
system skapas snygga och 
säkra publikskydd. Mate-
rialet kan vara polykarbonat, 
akryl eller härdat glas.

Sparklisten har ALLTID med 
linjemarkering som standard.  

Färgen på överliggaren kan 
väljas för att passa övriga 
färger i ishallen. Stolparna i 
publikskydden som syns mot 
isen kan pulverlackeras.

ICEPRO HOCKEYLINE -sargen är en säker och 
elastisk sarg. Sargen lämpar sig utmärkt för tränings-
hallar och mindre spelhallar. 

Stödsystemet för HOCKEYLINE kan modifi eras 
nästan gränslöst. Stödet planeras och tillverkas med 
hänsyn till varje enskilt objekts konstruktion och be-
hov.

Stödet kan förankras, frysas fast eller stödjas med 
hjälp av vikter. Stödbenen är noggrant tillverkade ge-
nom laserskärning och sektionerna behöver inte tas 
isär för att ta loss eller installera dem. Reglarna till 
spelarportarna är av laserskuret rostfritt stål. Hand-
tagen, som är tillverkade av kompositmaterial är be-
hagliga att använda både med handskar och utan.

Spelarbåsen är noggrannt placerade tillsammans 
med sargen så att inte smuts och skräp kan fastna i 
springor i konstruktionen.

Maskinportens multifunktionsregel representerar 
branschens nyaste teknik. Regeln öppnar och låser 
porten när man vrider den, centrerar den och håller 
den ordentligt stängd. Maskinportens sparklister åker 
upp när regeln öppnas och åker ner när de går i lås.
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SKATELINE

ICEPRO SKATELINE är en robust 
sarg för utebanor. Den lämpar sig sär-
skilt väl till hård användning tack vare 
sin förstärkta stomme. Stommen är till-
verkad av varmgalvat stål av fyrkants-
profil. Som sargsidornas material kan 
HD-polyetenplast eller glasfiberför-
stärkt GRP-plywood användas utifrån 
kundens önskemål. Överliggare och 
sparklist är av HD-polyeten.

Sargsidor, överliggare och sparklister 
har fästs i stommen med rostfria stålni-
tar. Sargens stöd kan förankras genom 
stommen, med hjälp av ett stödben som 
förankras, fryses fast eller stöds med 
betongvikter.

ICEPRO SKATELINE -sargen höjd är 
1100 mm eller 1250 mm. Spelar- och 
maskinportar designas särskilt utifrån 
varje objekt och de kan placeras var 
som helst med hänsyn till sektionsin-
delningen

ICEPRO SKATELINE -sargens kan 
utrustas med publikskydd som stöds 
med hjälp av aluminiumstolpar. Som 
skyddsmaterial kan akryl, polykarbonat 
eller härdat glas, alternativt stålnätssek-
tioner användas.
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SKATELINE

ICEPRO SKATELINE kan förses 
med ett högt skyddsnät vid sargens 
kortsidor om det fi nns en byggnad, väg 
eller annat objekt bakom sargen som 
behöver skyddas.

Konstruktionen består av stödpelare 
av metall och textilnät som fästes i pe-
larna. Den väger mindre och påverkas 
inte lika mycket av vinden som en stål-
nätskonstruktion. 

Förlängningen kan i vissa fall hålla kost-
naderna nere eftersom man undviker 
ett dyrt bygge av ett fast  skyddsstaket.

Med hjälp av ICEPRO SKATELINE 
-sargen har fl era fi na skridsko- och 
hockeybanor kunnat uppföras. Dess 
många stöd- och förankringsmöjlighe-
ter gör att en passande lösning går att 
fi nna för både svåra platser och objekt 
som kräver ett snyggt genomförande.
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ICEPRO MONILINE är en sarg för utebanor 
som kan modifieras för många ändamål. Den kan 
förvandlas till en näridrottsplats, skridskobana i 
olika utföranden och ishockeyrink för skolgårdar. 
Stommen är tillverkad av varmgalvat stål i fyrkants-
profil. Stommen täcks sedan med HD-polyeten-
plast eller glasfiberplywood utifrån kundens behov 
och tänkta användningsområde. Täcksivorna fästs i 
stommen med stålnitar av rostfritt stål. Sargen kan 
utrustas med stödben som förankras, fryses fast el-
ler har betongvikter.

Höjden på ICEPRO MONILINE -multisargen är 
1100 mm. Spelar- och maskinportar tillverkas med 
hänsyn till objektets behov och de kan placeras var 
som helst med beaktande av sektionsindelningen. I 
multirinken kan konstgräs installeras, vilket gör att 
den lämpar sig utomordentligt för användning på 
sommaren. Den kan även utrustas med hylsor för 
volleyboll- eller tennisnätsstolpar.

MONILINE

Multifunktions-
mål kan installeras 
i sargens kortsidor. I 
skyddsstaketet ovan-
på målen kan en 
basketkorg föstas.



OY - Ratakatu 13,  84100 YLIVIESKA, FINLAND, Tel, +358 8 349600, Fax +358 8 420 420, info@icepro.fi , www.icepro.fi 

MONILINE

Vid ICEPRO MONILINEs maskin-
port fi nns ett justerbart stödben, som 
gör att porten kan hållas rak och funge-
rande efter att isen tillverkats och även 
vid hårda vinterförhållanden. Maskin-
porten har justerbara sparklister, vilka 
kan tas upp och ner med hjälp av dör-
rarnas handtag. De underlättar under-
håll av isen eftersom porten hålls fung-
erande även vid förändringar i isens 
tjocklek.

Förankring och stöd till ICEPRO MO-
NILINE -sargens sektioner planeras 
utifrån varje objekts behov. Stödben 
kan föränkras eller frysas fast. Alterna-
tivt kan stödben med betongvikter an-
vändas. 

ICEPRO MONILINE -sargen har en 
standardradie på 7,65 m, men den kan 
ändras ända till 1,53 m. Färger till sar-
gen kan väljas med hänsyn till objek-
tet. För åretruntbruk rekommenderar 
vi dock vit färg.

Till ICEPRO MONILINE -sargen 
fi nns ett förvarings- och transporte-
ringssystem att få, vilket gör en ned-
monterad sarg enkel att transportera 
och förvara.

ICEPRO MONILINE -sargens stål-
nätsskydd kan förlängas med lätta 
skyddsnät om det fi nns en bakomlig-
gande byggnad, väg eller annat objekt 
som ska skyddas.

Konstruktionen består av stödpelare 
av metall och textilnät som fästes i pe-
larna. Den väger mindre och påverkas 
inte lika mycket av vinden som en stål-
nätskonstruktion. Förlängningen kan i 
vissa fall hålla kostnaderna nere efter-
som man undviker ett dyrt bygge av ett 
fast skyddsstaket.
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ICEPRO PLAYLINE är en utomhus-
sarg för näridrottsplatser. Den lämpar 
sig väldigt bra till skolgårdar, parker och 
små näridrottsplatser. Stommen är till-
verkad av varmgalvat stål av fyrkants-
profil. Den förses med sargsidor av 
HD-polyetenplast som fästs med rost-
fria stålnitar. Sargen kan förses med 
stödben som förankras eller med be-
tongvikter. På vintern kan sargen för-
ses med is.

Kortsidorna på ICEPRO PLAYLINE
-sargen är 1100 mm och långsidorna 
är 550 mm. Sargen har inga spelar-el-
ler maskinportar i standardutförande, 
men dessa kan tillverkas på beställning. 
Portarna kan placeras fritt, med beak-
tande av sektionsindelningen på sargen. 
Rinken kan förses med ett multisport-
golv eller konstgräs. På kortsidorna kan 
mål som är 1500 x 1000 mm byggas in 
och på långsidorna kan mål som är 600 
x 400 byggas in. Basketkorgssystem in-
stalleras i publikskyddet på kortsidorna. 
Sargens färg kan väljas utifrån objektet 
och den kan få täcksidor även på utsi-
dan. För publikskyddet  kan PC-skivor, 
stålnätssektioner eller textilnät använ-
das.

PLAYLINE

Ovanpå sargen finns 
1500 mm höga, väldigt 
hållbara PC-skivor. 
Publikskyddet på 
kortsidorna kan genomföras 
även med vridbara 
stålnätssektioner, vars 
standardhöjd är 1600 mm. 

De inbyggda småmålen på 
långsidorna är 600 x 400 mm. 
De är tillverkade av pulver-
lackerat, galvat stål.



OY - Ratakatu 13,  84100 YLIVIESKA, FINLAND, Tel, +358 8 349600, Fax +358 8 420 420, info@icepro.fi , www.icepro.fi 

PLAYLINE

Rinkens standardstorlek är 
20 x 10 m och radien är 
1530 mm. Inbyggda mål fi nns 
på kort- och långsida och på 
kortsidans publikskydd fi nns 
basketmål.

ICEPRO PLAYLINE -sargens sek-
tionsförankring och stöd bestäms 
utifrån objektets behov. Stödbenen 
kan förankras eller användas med 
betongvikter. Sargen är tillräckligt 

stabil för åretruntbruk. Det går utan 
problem att skapa is i den även fast 
multisportgolvet eller konsgräset 
inte tas bort.

En illustration från sargens insida. 
Kortsidans högre delar går över i 
långsidans lägre delar med en 
lutad sektion. De låga sidorna 
uppmuntrar till taktiskt spel och 
inga portar behövs.
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ROLLERLINE

ICEPRO ROLLERLINE -sargen pas-
sar utmärkt för inline-hockey, fotboll 
och futsal inomhus och utomhus. Den 
kan anpassas till existerande fästen, vil-
ket gör att man kan undvika att göra 
nya fästen i golvet. Hur sargen fästs och 
stöds bestäms individuellt och det finns 
även möjlighet till lösningar med snabb-
fästen. Sargen kan tillverkas förutom av 
stålnät, av polykarbonatkasetter eller 
mjuka textilnät.

ICEPRO ROLLERLINE -sargen har 
en standardradie på 7,65 m, men den 
kan ändras ända till 1,53 m. Sargens färg 
kan, i enlighet med regelverket, väljas ut-
ifrån objektet och användningsområdet. 
Reklamskyddssystem finns som extrau-
trustning.

Till ICEPRO ROLLERLINE -sargen 
finns även ett förvarings- och transpor-
teringssystem, vilket gör en nedmonte-
rad sarg enkel att transportera och för-
vara.
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TEKNISK 
INFORMATION

l Plattans storlek 
 332 x 332 x 10,5 mm

l Vikt per platta 
 0,4 kg

l Vikt per m2 platta
 3,6 kg

l Vikt för en fullstor 
 30 x 60 m plan 
 (1800m2) 
 6480 kg

SPELGOLV

STILMAT-SPELGOLV
 
STILMAT -spelgolv har tagits fram för hård an-
vändning för inline-hockey, tennis, basket, inneban-
dy, handboll och andra sporter för såväl inomhus- 
som utomhusbruk. Spelytan består av kvadratiska 
plattor och är tillverkad av en speciell polypropylen-
blandning.

STILMAT är enkel att montera, ta isär och förva-
ra, samt lätt att rengöra. På plattornas sidor finns lå-
sanordningar som gör att de hålls fast vid varandra 
och gör installation och isärtagning enkel. Varje en-
skild del kan bytas ut. 

En arbetsgrupp med fem personer installerar en 
spelyta om 1800 m2 på 5-8 timmar. Plattans yta är 
matt, vilket gör att inga reflektioner skapas vid starkt 
ljus eller solsken. Standardfärger är ljus- och mörk-
blå, röd och gul. Andra färger går att få på beställning. 
Linjemarkeringar görs genom att tejpa.

STILMAT kan installeras på de flesta bärande ytor, 
men exempelvis för inline-hockey fås bäst resultat 
om installation sker på en hård yta. Om STILMAT 
installeras utomhus kan man tillverka is ovanpå den 
utan att ta bort golvet. 

STILMAT -golvet har använts i inline-hockey-VM år 
2003, 2005, 2009 och 2010.

STILMAT tål vatten, is, mekanisk anstränging och 
de flesta lösningsmedel. Vid rengöring kan alla vanli-
ga rengöringsmedel användas.
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För verkligt effektiv skotträning! Vi till-
verkar skotträningsytor utifrån lokalens 
förutsättningar. Leveras med antingen 
plywoodgolv, syntetisk is eller för mon-
tering på is. Sidorna kan göras höga el-
ler utrustas med glas-, polykarbonat-, 
akryl-, eller polyetenskydd. Som skydd 
kan även textil eller pansarnät användas. 
Vid inomhusbruk installeras skotträ-
ningsytan med ett specialdesignat nät 
för taket.

Skotträningsytan kan installeras med fri-
stående stödben med betongvikter el-
ler förankras i golvet på fl era olika sätt. 
Skotträningsytan kan vara exempelvis 
6x7,5m, 6x9m eller 9x12m, men alla 

storlekar är möjliga. För utomhusbruk 
rekommenderas så kallade ”vandalsäk-
ra” stålnätsskydd och målramar.

Exempel på skotträningsyta för 
sommarbruk:
l Sidor: 6x9m
l Skydd av pansarnät
l	Plywoodgolv med stålstomme
l Målramar
l Utbytbar skottyta av HDPE
l En låda  ICEPRO-puckar

SKOTTRÄNINGSYTOR

BLACK GOALIE. Robust tränings-
målvakt. Tjocklek 20mm, färg svart. 
MYCKET hållbar.

MUURI –träningsmålvakt. Stabil 
träningsmålvakt som hänger i krokar 
från stommen. Tjocklek 5mm. 
Stödrör bakom.

ICEPRO SKOTTRÄNINGSYTOR

Bilden visar skotträningsytan hos det fi nska 
elitserielaget Jokerit i Hartwall Areena.
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MASKINPORT

Låset stängt. Handtagen och sparklisten är nere.

ICEPRO maskinportar är driftsäkra,
hållbara och enkla att använda. Maskin-
portens multifunktionslås represente-
rar branschens nyaste teknik och är den 
bästa anordning som utvecklats för det-
ta ändamål.

Låsets konstruktion är mycket stark och 
exeptionellt lätt att använda. Den låser 
och håller porten säkert på plats och 
koncentrerar automatiskt porten på 
rätt plats. Låset kan installeras i efter-

hand på nästan alla sorters sarger.

Höjden på maskinportens sparklist jus-
teras med hjälp av handtaget. Handta-
get lyfter upp sparklisten när det öppnas 
och den sänks ner när handtagen trycks 
ner igen. Maskinportens användning och 
underhåll av isen förenklas. Maskinpor-
ten kan förses med antingen fasta eller 
helt justerbara gångjärn utifrån kundens 
önskemål.

Låset öppet. 
Maskinportens 
sparklist och 
låsets handtag 
har lyfts upp 
med en enda 
rörelse. Inga 
skruvar behö-
ver lossas på 
eller andra 
justeringar eller 
procedurer.
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ICEPRO är en föregångare även när det gäller ut-
veckling av bås. Vi var de första att introducera en 
båskonstruktion av enbart syntetiska material, som 
inte innehåller något organiskt material. 
Detta främjar säkerheten och hälsan för både elit-
spelare och amatöridrottare. Det bildas inget mögel 
i ICEPRO-båsen. Båsen planeras och tillverkas alltid 
utifrån varje arenas yta och behov och kan förses 
med olika sorters utrustning.

Båsets COMPOGRID -galler av kompositkon-
struktion har ventilation underifrån. I botten fästs 
stödben av varmgalvat stål som gör att golvets höjd 
kan justeras. Stödbenen som justeras ovanifrån kan 
fästas nästan var som helst vilket enkelt ger plats för 
golvbrunnar, sladdar och rör som eventuellt finns 
under båsen. Båsens väggar som är klädda på båda 
sidor fästs i bottenkonstruktionen. Båsens installa-
tion och nedmontering går snabbt och enkelt.

Ovanpå COMPOGRID -botten installeras en fly-
tande ICEFLOOR -golvplatta. Den består av ett 
nytt golvmaterial som lämpar sig mycket bra till kor-
ridorer och omklädningsrum. ICEFLOOR -gol-
vet är fukttåligt och dess yta håller väldigt bra för 
skridskoslitage. Golvets yta har ett myntmönster, är 
mörkgrått och enkelt att hålla rent.

ICEFLOORs -golvkonstruktion ruttnar eller mög-
lar inte ens när det är fuktigt.  Båsen kan tvättas med 
vattenslang eller högtryckstvätt. De kan även kom-
pletteras med avlopp där det önskas. ICEFLOOR 
plattan kan installeras även på befintliga ytor:

M000012 ICEFLOOR 9x1500x3000mm
l Tänkt att installeras ovanpå befintliga, plana ytor.

BÅS



OY - Ratakatu 13,  84100 YLIVIESKA, FINLAND, Tel, +358 8 349600, Fax +358 8 420 420, info@icepro.fi , www.icepro.fi 

BÅS

ICEPRO båsinventarier- och tillbehör är tillverkade 
för att hålla för hård användning över lång tid. Vi de-
signar och tillverkar även fungerande specialbås och 
tillbehör på beställning. Alltid med iakttagande av ob-
jektets behov.

3040003 Spelarbänk med stomme av stålprofi l med 
syntetisk sittyta.

3040004 Spelarbänk med stomme av stålprofi l med 
syntetisk sittyta.

3040015 Spelarbänk  2,5m. Sittyta av trä.

3040017 Spelarbänk 3m. Sittyta av trä.

3040013 Ryggstöd för spelarbänk 2m, syntetisk.

3040014 Ryggstöd för spelarbänk 2,5m, syntetisk.

3040016 Ryggstöd för spelarbänk, 2m, trä. 

3040018 Ryggstöd för spelarbänk, 2,5m, trä. 

3040103 Flaskställ med plats för 18 fl askor. Pulver-
lackerat, galvat stål. Färg: cyan, RAL 5012. Sätts fast 
med skruvar. Flaskstället kan fästas på baksidan av 
sargen, väggen eller i en spelarbänk med eller utan 
ryggstöd. Säker, rundad form, inga vassa kanter. 
Mått 238x13x13cm.

3040103 Klubbställ för 30 klubbor. Sätts fast med 
skruvar. Pulverlackerat, galvat stål. Färg: cyan RAL 
5012. Säker, rundad form, inga vassa kanter. Längd 
100cm. Passar även till juniorklubbor.

3050003 Funktionärsbord 1200x500mm, vikbara 
ben, yta av högtryckslaminat.

3050002 Funktionärsstol med ryggstöd. Vadderad 
stol med svart stomme och tygklädsel.

UTOMHUSBÅS

Utomhusbås av modulkonstruktion tillverkas genom 
att svetsa stommar av robust, galvat, fyrkantsrör. På 
dessa nitas plywoodväggar fast. Taket är av takplåt 
med Pural-yta. Bås i rätt storlek tillverkas av mo-
duler vars storlek är 1,5x3m. Väggar sätts sedan på 
ändmodulerna. Leverars omonterad. Enkel att mon-
tera.
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ICEPRO-FÖRVARINGSSYSTEM FÖR 
ISHALLSTILLBEHÖR 

I många ishallar monteras sargen ner helt eller del-
vis under säsongen eller när säsongen är över. Ty-
värr händer det ofta att sargsektionerna samlas i 
en hög lutade mot en vägg, på en lastpall eller i vär-
sta fall på golvet. ICEPRO har utvecklat ett nytt, 
funktionellt, förvaringssystem som utrustas utifrån 
ishallens och sargens behov samt iakttar ytan som 
finns att tillgå.

FÖRVARINGSFLAK FÖR 
SARGSEKTIONER

Förvaringsflaken för sargsektionerna består av 
moduler på så sätt att grunddelen kan byggas på 
efter behov. Grunddelen är robust stål som är 
varmgalvat enligt SFS-EN ISO 1461 –standard. 
Den är tänkt att förflyttas med en gaffeltruck. Fla-
ket tål en last på åtminstone 1500 kg. Sargsektio-
nerna fästs på flaket med spännband. Det är enkelt 
att komplettera grunddelen med ett räcke i anting-
en en ände eller i båda. Räcket sätts fast i hylsor 
som finns på flaket. Räckena stödjer sargsektioner-
na och förhindrar att de faller. Flaket kan utrustas 
med en botten tillverkad av plast, plywood eller 
ICEFLOOR -platta. Flak med en botten kan även 
användas för förvaring av andra typer av maskiner 
eller produkter.

Genom att montera på robusta hjul på undersi-
dan av flaket kan det förflyttas för hand. Ett flak 
med hjul tål en last på max 900 kg, med hänsyn 
till nödvändig säkerhetsmarginal. Ett flak med hjul 
kan förflyttas även med hjälp av en palldragare. Till 
alla flak finns även en hjälpstomme att få, för an-
vändning med palldragare. Förvaringsflaken kan an-
vändas även för att förvara akryl- och polykarbo-
natplattor. Ett fullständigt förvaringssystem består 
av olika sorters förvaringsflak som vi designar och 
måttanpassar utifrån objektets behov.

FÖRVARING
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FÖRVARING

FÖRVARINGSFLAK 
FÖR STOLPAR

Förvaringsflak för stolpar till publik-
skyddssystemen där de hålls i ordning 
utan att skadas. En robust konstruk-
tion av stålprofil som är varmgalvad en-
ligt SFS-EN ISO 1461 standard. Ovanpå 
flaket sitter en skiva med hål i samma 
storlek som stolparna. De förvaras stå-
ende och faller inte. I standardutföran-
de har flaket plats för 100 stolpar. Fö-
varingsflaket för stolpar kan monteras 
ovanpå grunddelen vilket möjliggör för-
flyttning med gaffeltruck. Den kan även 
monteras på hjälpstommen då den kan 
förflyttas med palldragare.

FÖRVARINGSLÅDA

Förvaringslåda framtagen särskilt för 
sargens stödben så de hålls rena och i 
ordning. En robust konstruktion av stål-

profil som är varmgalvad enligt SFS-EN 
ISO 1461 standard och polyeteenbe-
klädnad. Lådan kan monteras på grund-
delen vilket gör att den kan flyttas med 
gaffeltruck. Den går även att stapla till-
sammans med grunddelen. Den kan 
även monteras på hjälpstommen då den 
kan förflyttas med palldragare.

FÖRVARINGSVAGN 
FÖR PUBLIKSKYDD

Förvaringsvagn för skyddsglas och 
akryl- och polykarbonatskivor. Robust 
konstruktion med stomme av stålpro-
fil som är varmgalvad enligt SFS-EN ISO 
1461 standard. Skivorna fästs på vag-
nen med spännband. Kan förflyttas även 
med truck eller palldragare. Hjulen, som 
har kullager, lämnar inga spår efter sig. 
Två vridbara och två fasta hjul. Förva-
ringsvagnen tål en last om 900 kg.

ALLROUND VAGN

ICEPRO -allround vagn för sargsek-
tioner, publikskydd och övrigt ishalls-
material. En robust konstruktion med 
räcke, tillverkad av en stålrörstomme 
som är galvad enligt SFS-EN ISO 1461 
med en plywoodbeklädnad. Lasten fästs 
med spännband. Hjulen, som har kulla-
ger lämnar inga spår efter sig. Två vrid-
bara och två fasta hjul. Allround vagnen 
tål en last om 900 kg.
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LJUDANLÄGGNINGAR

På arenor och andra eventlokaler anord-
nas ofta evenemang som underhåller tu-
sentals tittare årligen, inte bara på grund 
av själva evenemanget, utan även på grund 
av en energisk och minnesvärd audiovisu-
ell upplevelse. Audico förstår audiovisuel-
la systems egenskaper och funktionalitet 
samt de krav som ställs på funktion. I vårt 
sortiment finns pålitliga produkter för att 
skapa upplevelser, oavsett om det handlar 
om ljud, ljus eller bild. Varje lokal har sin 
egen karaktär, som speglas i kraven på lju-
danläggningen. Bland våra produkter finns 
alla komponenter för en fungerande lju-
danläggning. Vi representerar bland annat 
det högkvalitativa italienska RCF-märket, 
som under årens lopp har etablerats som 
världens ledande tillverkare av ljudanlägg-
ningar- och produkter. Utöver det har vi 
i vårt sortiment BOSE och EAW högta-
lare för mer krävande objekt. Hos oss 
hittar du även de högkvalitativa Peavey 
och Ateis DSP-anordningar, Cloud- och 
Crest-förstärkare, JTS-trådlösa mikrofo-
ner samt programkällor och mikrofoner 
för olika behov. Tveka inte att ta kontakt!

RCF P-seriens högtalare tål fukt och re-
kommenderas därför för användning i is-
hallar. Här presenteras väderbeständiga 
fullrange-högtalare med tvåvägskonstruk-
tion. De lämpar sig för både inom- och 
utomhusbruk och erbjuder ett högkva-
litativt ljudsystem för tex. träningshallar 
och ishallar med max 1000 läktarplats-
er. Utrustad med ett fästhandtag i rost-
fritt stål och 5 m anslutningskabel. RCF 
ART seriens högtalare är lågohms, full-
range-högtalare byggda i ett hållbar plast-
fodral och lämpar sig för användning både 
inom- och utomhus. Även för ishallsan-

vändning då kraftigare ljudanläggning be-
hövs.

RCF P3115T
Högtalaren är utrustad med en 15” sub-
woofer och 2,5” diskantdriver och kan 
användas som lågohm eller med 70-
100V linjär spänning. Mått : 463 x 463 x 
433 mm (l x k x s), vikt 19,4 kg

RCF P2110T
Högtalaren är utrustad med en 10” sub-
woofer och 1” diskantdriver och kan 
användas som lågohm eller med 70-
100V linjär spänning.  Mått: 350 x 350 x 
352 mm (l x k x s), vikt 13,5 kg

RCF P1108T
Högtalaren är utrustad med en 8” sub-
woofer och 1” diskantdriver och kan 
användas med 70-100V linjär spänning.. 
Mått: 500 x 255 x 293 mm (l x k x s), 
vikt 12,5 kg

RCF ART 310MKIII
Fullrange-högtalare med plasthölje, två-
vägskonstruktion utrustad med 10” ba-
selement och 1”:s neodymium com-
pression driver. Högtalaren har två 10 
mm fästpunkter med gängor. Mått: 337 
x 537 x 314 mm (l x k x s), vikt 12 kg

RCF ART 725
Fullrange-högtalare med plasthölje, två-
vägskonstruktion utrustad med 15” ba-
selement och 2”:s neodymium com-
pression driver. Högtalaren har två 10 
mm fästpunkter med gängor. Mått: 437 
x 708 x 398 mm (l x k x s), vikt 19 kg
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4000023 Burskydd för insida av mål   
(vertikal)

4000022 Burskydd för insida av mål   
(upptill)

4000021 Bursydd för insida mål (nertill)

4000024 Skridskoskydd

4000001 Offi ciel ishockeybur ICEPRO. 
Mått 183x122cm. Robust konstruktion.

4000003 Träningsmålbur ICEPRO 
Marknadens starkaste träningsmålbur. 
Hela stommen av stark rörkonstruk-
tion. Storlek 183x122cm.

4050001 Nät till ishockeybur ICEPRO 
5mm, knutlöst.

4000002 Offi ciell ishockeybur för 
björnligespel. Marknadens starkaste ju-
niormål. Hela stommen av stark rör-
konstruktion. Med utbytbara stålpiggar. 
Storlek 130x90cm.

4050002 Nät till ishockeybur LEIJO-
NA PRO 5mm, klippt för att passa 
björnligemålet.

4000025 Målvaktens bästa vän efter 
stolparna! Skridskoskydd för målvakter, 
fästs i målstolparna. Passar till tränings- 
och matchburar. Förhindrar att skrid-
skorna blir slöa. Materialet är plast som 
tål slag och minusgrader (-30 C). Lätt 
att använda, lossnar inte av sig själva un-
der användningen.

4000013 Gjuthylsor för betonggolv- 
RST hylsa som limmas i färdigt be-
tonggolv. 

4000012 Utbytbart innerrör –rostfritt 
stål. Förhindrar den fast hylsan från att 

ISHOCKEYBURAR OCH TILLBEHÖR

4000023 Burskydd för insida av mål   
(vertikal)

4000003 

4000011

4060007 

4060004

4000025 

4050200

4104090 

4000006

skadas vid borrning i isen.

4000011 Gjutskena för ankare – Fär-
dig att installera i betonggolv eller sten-
dammsplan. Justerbar.

4060006 ICEPEG 12Fe/30 ankare för 
tränings- och tävlingsburar. Stark polya-
cetalstomme/12mm ståltapp. Ståltappen 
kan bytas ut.

4060005 ICEPEG 20/30 ankare för trä-
nings- och tävlingsburar. Is fastnar inte 
i ankaret. Samma hål som i det fl exibla 
ankaret.

4060004 ICEPEG 20/100 PRO – Flexi-
belt ankare. Lämpar sig för tävlings- och 
träiningsburar. För offi ciella matcher.

4060007 ICEPEG 20/100 PREMIUM. 
Flexibelt ankare med en styrande över-
del och utbytbar fl exibel del. För täv-
lings-och träningsmålburar. För offi ciel-
la matcher.

M000008 Utbytbar fl exibel del till anka-
re (ej på bild)

4050200 Robust transportvagn för is-
hockeybur med handtag och gum-
midäck.

4000006 Minimål ICEPRO. Stor-
lek 60x35/45cm. Röd, robust, vändbar 
hockeybur. Nät beställs separat.

4050002 Nät för minimål. Ett nät räck-
er till fyra mål.

4104090 ICEPRO Mikromål, storlek 
40x60/50x60cm. Mikromål för träning. 
Vändbart. Pulverlackerat (RAL 5012) 
galvat trä. Öppningens mått 50x60 el-
ler 40x60.

4000001 

4000002 

4060005 4060006 
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4000055 ICESLAP skottplatta. 
HD-polyeten. För skotträning utanför 
isen. Storlek 60 x120cm

4060201 Stor gummikon. Höjd 51 cm. 
Färg gul/röd.

4060202 Liten gummikon. Höjd 31 cm. 
Färg gul/röd.

3040111 Flaskställ för 18 fl askor. Pul-
verlackerat galvat stål. Färg cyan, RAL 
5012. Sätts fast med skruvar. Flaskstäl-
let kan fästas på baksidan av sargen, väg-
gen eller i en spelarbänk med eller utan 
ryggstöd. Säker, rundad form, inga vassa 
kanter. Mått 238x13x13cm.

3040103 Klubbställ för 30 klubbor. 
Sätts fast med skruvar. Pulverlackerat, 
galvat stål. Färg: cyan RAL 5012. Säker, 
rundad form, inga vassa kanter. Längd 
100cm. Passar även till juniorklubbor.

6050041 Manuell sugkopp POWR-
GRIP N4000 med förvaring. För att 
lyfta glas-, akryl-, PC- och PE-skivor på 
ett säkert sätt. 

TILLBEHÖR

NYHET! COMPORAIL 
KOMPOSITRÄCKEN

De lätta och snygga COMPO-
RAIL-räckena har en mycket stark 
konstruktion trots att de väger ca en 
femtedel av vad en stålstomme väger. 
Enkla och snabba att installera. Räckena 
tål kemikalier och rostar eller murknar 
inte. De kan användas nästan var som 
helst. Stolparna är tillverkade av profi l 
och levereras med färdiga hål för fast-
sättning av mellanräcke. Handräcket är 
ergonomiskt utformat och känns be-
hagligt. Handräckets överdel är rundad 
så inga saker kan ställas på den. COM-
PORAIL- räcket kan användas för att 
bygga en säker räckes- eller staketshel-
het. Fråga oss om mer information! 

2041001 Skyddskuddar till publikskydd, 
I  ICEPRO, höjd 800 mm. Starkt, vitt 
PVC-tyg. Stadig fästanordning i glassys-
temet..

2041002 Skyddskuddar till publikskydd,   
ICEPRO, höjd 1000 mm. Starkt, vitt 
PVC-tyg. Stadig fästanordning i glassys-
temet.

2041003 Skyddskuddar till publikskydd,   
ICEPRO, höjd 1200 mm. Starkt, vitt 
PVC-tyg. Stadig fästanordning i glassys-
temet.

4060050 Taktiktavla 910x610mm. Lätt 
taktiktavla med aluminiumram. Med 
mönster av ishockeybana, yta av ma-
gentisk keramik. Foam X-skiva och rän-
na för pennor.

44060051 Taktiktavla. Samma som fö-
regående, men en stabilare modell att 
fästa på väggen.

Stolar i plast till läktare. I fl era färger och 
utföranden. Fråga oss om mer information!

Hos oss hittar ni även material till golv, bås 
och omklädningsrum. I vårt sortiment fi nns 
ICEFLOOR-golv, olika sorters gummigolv samt 
Regupol Everoll-mattor. Fråga oss om mer in-
formation!

4000055 4060201

4060202
3040111

3040103

6050041

4060050

ICEFLOOR

2041001
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SARGAVDELARE

ICEPRO -sargavdelare är lätta och enkla att an-
vända. Stommen är tillverkad av T6-aluminium och 
den har en svart överliggare fäst med rostfria stål-
nitar och en blå HD-polyetenskiva. Mellan sektio-
nerna sitter elastiska styrpiggar som håller ihop sar-
gavdelaren och gör den säker även vid en kollision.

ICEPRO -sargvdelare finns i två standardhöjder: 
150 mm och 510 mm. Som extrautrustning finns 
en robust transport/förvaringskärra som är lätt att 
styra även i trånga utrymmen. Kärran har ett ro-
bust handtag, avtagbara stödstolpar och vridbara 
hjul baktill.

4010005 Sargavdelare ICEPRO Alu 510mm

4010001 Sargavdelare ICEPRO Alu 150mm

4010002 Transport- och förvaringsvagn för 
ICEPRO  Alu-sargavdelare.
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4060101 Banmärkningsserie för 
ishockeysarg. Av fiberduk. Förpackning-
en innehåller markering för två planer.
Förpackningens vikt: 3,6 kg. Delar:
Röd 300 mm x 31 m 1 x 2 st
Blå 300 mm x 31 m 2 x 2 st
Röd 50 mm x 31 m 7 x 2 st
Blå 50 mm x 31 m 1 x 2 st
Blå Ø 300 mm 1 x 2 st
Röd  Ø 600 mm 8 x 2 st

4060102 Målområde. Ljusblå fiberduk. 
Förpackningen innehåller markeringar 
för fyra målområden. Vikt 1,5 kg.

4060110 Banmärkning för bandyplan, av 
fiberduk. Markeringar för en plan. För-
packningens vikt: 1,5 kg. Delar:
Rött band 75 mm x 100 m 7 st
Röd cirkel Ø 150 mm 7 st

4060105 Banmärkning för curling, av fi-
berduk. Förpackningen innehåller mar-
keringar till två planer. Förpackningens 
vikt: 2 kg. Delar:
Röd Ø 1220 mm (2 kpl) 4 st
Blå Ø 3660 mm (6 kpl) 4 st
Röd 50 mm x 31 m 7 st
Blå 20 mm x 75 m 3 st

Dessutom tekningspunkter och linje-
markeringar styckevis. Fråga oss för 
mer information!

1040011 LINEPRO linjemarkering för 
sarg som limmas fast. Innehåller röd- 
och blålinjer, målllinje och en undertejp 
som krävs för limning på polyeten. I en-
lighet med det nya regelverket. 

1040012 KICKPRO banmärkning för 
sparklist. Passar till en 8 mm sparklist. 
Setet innehåller röd- och blålinjer samt 
mållinje. 

1040013 KICKPRO banmärkning för 
sparklist. Passar till en 12 mm sparklist. 
Setet innehåller röd- och blålinjer samt 
mållinje. 

BANMÄRKNING

BANMÄRKNING OCH FÄRGER
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BANSKÖTSEL

ICEPROs breda sortiment av redskap 
och tillbehör för banskötsel tillgodoser 
behoven hos såväl små utomhusbanor 
som stora arenor. Hos oss hittar ni verk-
tygen för att göra is och underhålla den.

4060200 Vattenslangskärra. En vat-
tenslangskärra i robust konstruktion ut-
rustad med 8 m matarslang och 2” klo-
koppling.  Vindan som är utrustad med 
en vev har 60 m 1” frostbeständig slang 
som kan snurras in under användning 
utan att vattentillförseln stoppas. Slang-
en har en 2” klokoppling och ett jus-
terbart Multifire 10S-spraymunstycke. 
Vattenslangskärran har luftfyllda däck. 
Kvalitetsprodukt.

4060206 Spraymunstycke Multifire 12L. 
Rak modell. Med 2” klokoppling. Bär-
vidd 6 bar, med rak spray 33 m, volym-
flöde 170 l/min och med 60º vinkel 19 
m, då är volymflödet 230 l/min. Nomi-
nellt tryck 10 bar. Vikt 2,2 kg.

4060207 Spraymunstycke Multifire 12BP. 
Pistolmodell med handtag, utrustad med 
kulventil. 2” klokoppling. Bärvidd 6 bar, 
med rak spray 33 m, volymflöde 170 l/
min och med 60º vinkel 19 m, då är vo-
lymflödet 230 l/min. Nominellt tryck 10 
bar. Vikt 2,2 kg.

4060203 Vattenslang Flexicom 20m 1,5” 

nitrilgummislang 2” klokoppling.

4060204  Vattenslang Flexicom 30m 
1,5” nitrilgummislang  2” klokoppling.

4060205  Vattenslang Flexicom 40m 
1,5” nitrilgummislang 2” klokoppling.

4060208  Vattenslang Flexicom 60m 
1,5” nitrilgummislang 2” klokoppling.

SCRAPEPRO-israka. Stomme av här-
dat aluminium, bladet av extra starkt 
stål. Rostfri låsning. Skaftet av vaxad 
björk, vilket gör det behagligt att greppa 
även när det är minusgradet. 

4030001 Israka SCRAPEPRO 750mm. 
Extra starkt blad 0,9 x 80mm.

4030002 Israka SCRAPEPRO
1500mm. Extra starkt blad 0,9 x 80mm.

4030006 Reservblad till israka 
0,9 x 80mm. Extra starkt blad. 

ICEPRO -isskrapa. Ledad och med alu-
miniumstomme, för underhåll framför 
maskinporten. Utbytbar gummidel. Kva-
litetsprodukt.

4060221 Isskrapa 50cm

4060222 Isskrapa  100cm

Vi har även kantfräsar och slipmaskin för 
ismaskinsknivar. Fråga oss om mer information!
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RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

SKIVBEKLÄDNAD 
FÖR SARGMATERIAL

Det kan många gånger vara billigare 
att reparera en sarg än att installer en 
ny. Stommar håller i regel mycket läng-
re än beklädnader och genom att byta 
skivor på en sarg kan användningstiden 
förlängas med upp till 10 år. Delar och 
skivor kan bytas ut en i taget, men det 
är ofta bättre att grundrenovera hela 
sargen på en gång. ICEPROs repara-
tionssats är alltid måttanpassad till ob-
jektet och innehåller alla nödvändiga 
beklädnadsmaterial och tillbehör för 
att fästa dem.

EXEMPEL PÅ 
REPARATIONSSATS
SPELYTA: 

l10 mm UV-skyddad HDPE, 
 färg RAL 9010 vit eller:
l17 mm ytbehandlad björkplywood 
 EXT limmad
 * beklädnad 1900 g/m2 jämn, 
  glansig Gelcoat-yta.
 * beklädnad för utsida, 
  1200 g/m2 glasfiberyta
 * färg RAL 9010 vit på båda sidor

ÖVERLIGGARE:
l 12 mm UV-skyddad HDPE, 
 blå, vit, gul, röd…
 * Tillverkas av valsad polyeten
 * Vanlig eller ”kornig” yta
 * Håller för både kyla och hårda slag 
  utan att spricka, så den är 
  spelarsäker

SPARKLIST:
l 12 mm UV-skyddad HDPE, 
 gul eller vit
 * tillverkas av valsad polyeten
l Håller för kyla, hårda slag och 
 smällar från underhållsmaskiner
 * Avfasad överkant fästes nära 
  skivorna och blir inte vågig

TILLBEHÖR TILL 
FASTSÄTTNING:
l Sortiment av nitar/skruvar/bultar 
 efter behov

ICEPRO levererar alla sorter, fär-
ger och modeller på beklädnader och 
fästanordningar till sarger. Hos oss hit-
tar ni:

l sparklister: 8 mm och 12 mm, 
 med reklamskydd eller utan
l överliggare: 12 mm eller 13 mm, flera
 färger, alla bredder, frästa för att 
 passa radien i varje objekt
l reklamskyddsanordningar: reklam-
 skivor, skyddsskivor, lister…
l baksidesbeklädnader: HDPE-
 baksidesbeklädnader och nya 
 ytbehandlade baksidesbeklädnader, 
 färger!
l Nya, mögelfria ICEPRO-golvplattor 
 till bås…
… ja allt! Fråga oss även om vår nya 
överliggare och reklamlist med ”kor-
nigt” mönster samt COMPOG-
RID-golv! Som nyhet finns även en ny, 
lättare flermolekylskiva för utomhus-
sarger!
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RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

POLYKARBONAT - PC 
Måttanpassade polykarbonatskivor. 
Vanlig eller ytbehandlad.
Tjocklekar:
PC 4mm, standard eller ythärdad
PC 5mm, standard eller ythärdad
PC 6mm, standard eller ythärdad
PC 8mm, standard eller ythärdad
PC 10mm, standard eller ythärdad
PC 12mm, standard eller ythärdad

6050041 Hand-sugkopp POWRGRIP N4000 
med förvaringsask.

AKRYL - PMMA
 
Måttanpassade akrylskivor. 
Extruderade eller gjutna.
Tjocklekar:
PMMA 12mm, standard eller ythärdad, extruderad
PMMA 15mm, standard eller ythärdad, extruderad
PMMA 12mm, standard eller ythärdad, gjuten
PMMA 15mm, standard eller ythärdad, gjuten
2041020 2-delad glasklips, 100 x 160 mm

HÄRDAT GLAS - TG
 
Måttanpassat härdat glas. Levereras i trälådor.
Tjocklekar:
TG 10mm, med slipade kanter
TG 12mm, med slipade kanter
TG 15mm, med slipade kanter

LÅS OCH REGLAR
 
Hållbara och funktionella reglar till spelarportar. Av 
laserskuret rostfritt stål. Regeln har ett fräst kom-
posithandtag.

1040053 Lås till spelarport RST8, högerhänt
1040054 Lås till spelarport RST8, vänsterhänt

Fråga oss även om reglar, lås och andra delar 
till maskinportar!
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TRÖSKLAR OCH RAMPER I PLAST
 
Isdammar, måttanpassade trösklar för maskinport 
och ramper tillverkade av HD-polyeten eller kom-
positplast för att underlätta att komma över låga 
trösklar. Med hänsyn till objektet och användnings-
området.

GÅNGJÄRN
 
Gångjärn för spelar- och maskinport. Det fasta stål-
gångjärnet kan installeras i efterhand på nästan alla 
sarger och det nya tredelade gångjärnet snabbar på 
och underlättar byte av gångjärn på en tung maskin-
port. Justerbart aluminiumgångjärn ger precision till 
krävande objekt.

KOMPONENTER FÖR FAST-
SÄTTNING OCH INSTALLATION
 
I vårt utbud finns komponenter för alltifrån fastsätt-
ning- och installation för sarger, bås, skyddsanord-
ningar och nät. Givetvis fås reservdelar till alla våra 
egna produkter snabbt från vårt eget lager. Du kan 
exempelvis lyfta ishallens utseende genom att byta 
glaslisterna mot lister spraylackerade i föreningens 
färger.

INSTALLATIONS- OCH
VERKTYGSVAGN
 
Vid behov kan vi komponera en serie verktygsvag-
nar med hållbara och ändamålsenliga verktyg för is-
hallsanordningar. Vi använder endast högkvalitativa, 
proffessionella komponenter i våra verktygsserier.

RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR
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RESULTATTAVLOR

352 MS 7000
En mycket kompakt standard-
tavla som visar speltid, period, 
en utvisningstid/lag, timeout
Mått: 1500 x 1000 x 90 mm
Vikt: 24 kg
Sifferstorlek: 16 ja 15 cm
Läsbarhet: 60 m
Betraktningsvinkel: 160°

352 MB 7000
En kompakt standardtavla med 
stora siffror som visar speltid, 
period, poäng, en utvisningstid/
lag, timeout
Mått: 1900 x 1200 x 90 mm
Vikt: 32 kg
Sifferstorlek: 25 ja 20 cm
Läsbarhet: 110 m
Betraktningsvinkel: 160°

352 GE
En kompakt standardtavla som 
visar speltid, period, poäng, två 
utvisningstider/lag, timeout.
Mått: 1900 x 1150 x 90 mm
Vikt: 27 kg
Sifferstorlek: 16 ja 15 cm
Läsbarhet: 60 m
Betraktningsvinkel: 160°

352 GS 9020
En större resultattavla, byggd av 
tre moduler som visar 
speltid, period, poäng, två 
utvisningstider/lag, timeout.
Mått: 3300 x 1000 x 90 mm
Vikt: 54 kg
Sifferstorlek: 16 cm
Läsbarhet: 60 m
Betraktningsvinkel: 160°

352 GB 9020-2 (11194G_B)
En stor resultattavla byggd 
av tre moduler, med 25 cm höga 
siffror som visar speltid, period, 
poäng, två utvisningstider,
med spelarnummer/lag, 
timeout.
Mått: 5104 x 1150 x 90 mm
Vikt: 98 kg
Sifferstorlek: 25 ja 20 cm
Läsbarhet: 110 m
Betraktningsvinkel: 160°

352 GB 9120-2 (11194G_A)
En stor resultattavla byggd av 
tre moduler med 25 cm höga 
siffror som visar speltid, period, 
poäng, två utvisningstider, med 
spelarnummer/lag, timeout och 
programmerbara lagnamn.
Mått: 5104 x 1150 x 90 mm
Vikt: 98 kg
Sifferstorlek: 25 ja 20 cm
Läsbarhet: 110 m
Betraktningsvinkel: 160°

352 GF 9120-2
En stor resultattavla byggd av 
tre moduler med 20 cm höga 
siffror som visar speltid, period, 
poäng, fyra utvusningstider, med 
spelarnummer/lag, timeout och 
programmerbara lagnamn.
Mått: 5300 x 1300 x 90 mm
Vikt: 76 kg
Sifferstorlek: 20 cm
Läsbarhet: 90 m
Betraktningsvinkel: 160°

SC 24
Ringetteklocka. Trådlös 
eller stationär styrning.
Mått: 500 x 300 x 65 mm
Vikt: 2,5 kg/st
Sifferstorlek: 20 cm
Läsbarhet: 90 m

HH 9
Sekundärdisplay som speglar 
matchklockan. För omklädnings-
rum och korridorer. Kan utrus-
tas med summer och tempera-
turdisplay. I viloläge fungerar den 
som en vanlig klocka.
Mått: 500 x 180 x 90 mm
Vikt: 5 kg,
Sifferstorlek: 9 cm
Läsbarhet: 35 m

MÅLLJUS
Målljus för hockey, trådlösa 
eller med kabel.
Mått: 230 x 210 x 300 mm
Vikt: 5 kg
Höjd med fot: 1,21-1,95 m.

STRAMATEL-resultat-
tavlor kan levereras med 
antingen kabel- eller tråd-
lös styrning.

I ICEPROs utbud fi nns 
Europas ledande re-
sultattavletillverkare, 
STRAMATELs hög-
kvalitativa LED-resul-
tattavlor. Möjlighet för 
custom-modeller fi nns. 

STRAMATEL RESULTATTAVLOR FÖR ISHALL

352 MS 7000

352 MB 7000

352 GE

352 GS 9020

352 GB 9020-2

352 GB 9120-2

SC 24 HH 9
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IceCap® 
ISTÄCKNINGSSYSTEM

Med hjälp av IceCap® istäckningssystem, kan vilken 
som helst isyta snabbt göras om till ett torrt golv, 
där många olika sorters evenemang kan arrangeras. 
Den patenterade IceCap®-kompositskivan har an-
vänts sedan 1997 på hundratals multiarenor runt-
om i världen.

IceCap® är ett multi-golvsystem tillverkat av poly-
uretanskum förstärkt med glasfiber, som möjliggör 
en snabb och smidig förändring av en ishall till en 
event-arena. Med IceCap® istäckningssystem kan 
även ett litet installationsteam snabbt täcka över en 
stor isbana. Täckskivorna kan vara på plats i flera 
dagar utan risk att fastna i isen. Det patenterade 
”våffelmönstret” på undersidan har designats för att 
hålla kall luft under golvet, vilket ger utomordentli-
ga isoleringsegenskaper. Trots att golvet är så lätt är 
det väldigt hållbart och tål belastning samt en lång li-
svlängd även i en aggressiv miljö.

EGENSKAPER

l Material: Glasfiberförstärkt polyuretan

l Standardstorlek: 122x244 cm. 
 Andra storlekar finns att beställa.

l Patenterad undersida med ”våffelmönster”, 
 håller den kalla luften i fack under golvet

l Lätt att installera, demontera, rengöra och 
 förvara inför nästa event

l Lätt och enkel att hantera

l Stöttålig

l Väldigt bra hållbarhet

l Den slutna kompositytan suger 
 inte upp vätska eller kemikalier

l Bubblar, smulas eller trasas inte sönder

l Håller för truck och lastbil

ISTÄCKNING
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ISTÄCKNING

IceCap® Pro är ett urspungligt ”våffelmönstrat” 
kompositgolv. Det har använts över 10 år världen 
över. En platta i storleken 2,5 x 122 x 244 cm väger 
endast 25 kg och är hård, hållbar och underhållsfri.
Det här istäckningssystemet håller länge, även vid 
hård användning. 
 
IceCap® Pro FASCOAT -beläggning att sätta 
ovanpå kompositskivan. Den polyuretansprayade 
ytan är ännu mer slitstark och ökar friktionen. Ytan 
ser mindre slät ut. Färg går att välja.

IceCap® Lite-Duty är en lättare version av istäck-
ningssystem. IceCap® Lite-Duty är ett billigare sys-
tem för objekt där användningen är mindre och 
lättare än på de stora arenorna. I storleken 1,6 x 
122 x 244 cm väger skivan endast 15 kg och är det 
ideala valet för arenor där användningen är oregel-
bunden..

IceCap® är verkligen snabb och effektiv att instal-
lera och demontera. Att täcka isen i en normalstor 
sarg tar ca en timme även med ett litet installations-
team. Skivorna kan vara på isen i fl era dagar utan 
att fastna.

IceCap® tål hög vikt och det går att köra både 
truck och lastbil på den. . 

IceCap® förvaringssystem består av förvarings-
stommar som skivorna kan staplas i. Stommar-

na kan sedan stap-
las på varandra för 
att spara plats. Det 
ryms 45 skivor i en 
stomme och för att 
förvara skivor från 
en normalstor plan 
behövs 13 stom-
mar.
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ICESTEP 

Stabila skridskoslipar

6050011 ICESTEP 350. En kompakt, 
bärbar modell för alla sorters skridskor. 
Lättjusterad profileringsdiamant för slip-
stenen. Mått på skridskoslipen (LxBxH) 
350x280x270mm. VIkt 18,5 kg. Effekt 
350W/240V. Slipsten 150x6x32 mm.

6050010 ICESTEP 500. En robusta-
re modell för alla sorters skridskor. 
Två profileringsdiamanter för slipste-
nen. Mått på skridskoslipen (LxBxH) 
400x350x370mm. Vikt 21kg. Effekt 
500W/240V. Slipsten 150x6x32mm. 

6050016 Transportlåda för skridskoslip. 
Varmgalvat stål.

Passar till båda ICESTEP -slipmaski-
nerna. Lådans mått (LxBxH) 425x365x-
425mm.

6050012 Diamanttapp för formning av 
slipstenar. 0,3 karat.

6050013 Fästanordning för målvaktens 
skridskor. Ett stabilare stöd för slipning 
av målvakts och spelares skridskor. Målat 
stål. Låsanordning med spak. Vikt 1,6 kg.

6050014 Skridskohållare STANDARD.

6050015 Profileringsverktyg för slipning 
av skridskon. Med detta extratillbehör 
kan du enkelt forma bladet som du vill. 
Styranordning av rostfritt stål för blad i 
4,5,6 och 8 cm medföljer.

6050017 Slipsten, Brun

6050018 Slipsten, Röd ”Moleab”

6050019 Slipsten, Röd ”Tyrolit”

OBS! En effektiv kombination för slip-
ning av skridskor är ICESTEP 500 
profileringsverktyg för formning av bla-
det och ICESTEP 350 slipmaskin för 
profilering. På detta sätt fungerar slip-
ningen av skridskorna på ett individuellt, 
snabbt och effektivt sätt!

SKRIDSKOSLIP
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HÅRDARE TAG PÅ ISEN

Ishockeyn har blivit allt tuffare på senare år. Spelarna är större, starkare och 
snabbare nu än någonsin. Det blir mer och hårdare närkontakt på isen. An-
talet matcher ökar. Skador är vanliga.

Utvecklingen av spelet och hockeysargerna har stått och stampat i flera år. 
Det behövs flexibla och snygga sargkonstruktioner för att förbättra säker-
heten för spelarna.

VAD VI HAR GJORT, VAD VI KAN GÖRA

ICEPRO Oy  introducerade en ny sargkonstruktion av den nyaste tekni-
ken år 2010. Sargernas säkerhetsegenskaper är av toppklass. Denna utveck-
ling ledde till att vi idag är en föregångare i branschen. Vi levererade den för-
sta elastiska sargen i Europa till Hartwall Areena år 2011. Sargen hyllades 
omedelbart av spelarna och förändrade säkerhetsdiskussionen inom hock-
eyn. Hockey-VM spelades år 2012 och 2013 i rinken. Vi har fortsatt vårt ut-
vecklingsarbete genom att undersöka ishallars förutsättningar och fortsatt 
förbättra våra sargers konstruktion och detaljer.

Vi hjälper byggare, sanerare och ansvariga att få säkra och snygga sargkon-
struktioner och ishallstillbehör med hänsyn till varje objekts behov. I samar-
bete med våra kunder utvecklar vi spelsituationen och säkerheten för spe-
larna.

ICEPRO Oy:s huvudprodukter är sargkonstruktioner för ishallar- isbanor, 
komplett med publikskydd, bås och ishallstillbehör. Sidoprodukter är läktare, 
resultattavlor och displayer, omklädningsrum och andra produkter som be-
hövs för att skapa en individuellt designad, fungerande helhetskonstruktion.

Ta kontakt med oss redan på planeringsstadiet.

Bäst resultat får vi genom att samarbeta!


