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Drsališča FIDA ice predstavlja

Marcel Rodman,
kapetan slovenske hokejske reprezentance

Drsajte kjerkoli in kadarkoli ali
pa podlago uporabite za druge
športe!
Drsališča FIDA ice vam omogočajo drsanje v vseh letnih
časih, ne glede na vremenske razmere.
Brez dragih gradbenih posegov pred postavitvijo.
Brez visokih stroškov vzdrževanja.
Na drsališčih FIDA ice v navadni obutvi ne drsi, na njih
lahko igrate tudi nogomet ali košarko in celo zaplešete.

Drsališča FIDA ice so okolju prijazna!

Vrhunska drsnost - kot na
naravnih drsališčih

Drsališča FIDA ice so izdelana iz visokomolekularnih
polietilenskih plošč, ki omogočajo vrhunsko drsnost.
Z laboratorijskimi testi so ugotovili, da je trenje med
rezilom drsalk in ploščami zelo majhno, zato je drsnost le
za 5 % do 10 % slabša kot na naravnem ledu.
Tudi izkušeni drsalci bodo komaj zaznali razliko med
drsanjem na naravnih drsališčih in drsanjem na drsališčih
FIDA ice!
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Postavite drsališče kjerkoli na prostem ali v zaprtih
prostorih
Želite drsališče kvadratne, okrogle ali povsem poljubne
oblike? Možnosti je neskončno - prostoru prilagodimo
obliko drsalne površine in ograjo. Edini pogoj je dokaj
trdna in ravna podlaga.
FIDA ice - Puzzle

FIDA ice - PriceLess

velikost plošče: 1000 x 1000 mm

velikost plošče: 2000 x 1000 mm

teža plošče: 18 ali 20 kg

teža plošče: 36 ali 40 kg

debelina plošče: 18 ali 20 mm

debelina plošče: 18 ali 20 mm

robovi v obliki sestavljanke

robovi v obliki črke L in dodatni zatiči

omogočajo najhitrejše sestavljanje in

omogočajo zelo hitro sestavljanje

razstavljanje drsališča kjerkoli, na

drsališča na prostem ali v zaprtih

prostem ali v zaprtih prostorih

prostorih
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Drsajte 365 dni na leto!
Z uporabo modernih in okolju prijaznih materialov
drsanje ni več samo zimski šport!

Postanite del FIDA ice
skupnosti!

Na tisoče zadovoljnih drsalk in drsalcev ter drugih
športnikov vsak dan uživa pri drsanju in zarezovanju
novih sledi na več kot 10.000 m2 drsalnih podlog v
številnih evropskih državah.
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Haag (Nizozemska) - 800m

München (Nemčija) - 350 m

2

Cadiz (Španija) - 400 m2
2

Trst (Italija) - 500 m

Bodensee (Švica) - 400 m

2

Hannover (Nemčija) - 400 m
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Testno drsališče na
vašem dvorišču

Prepričajte se o prednostih
uporabe FIDA ice drsališč!

Pokličite nas in na vašem dvorišču
vam bomo postavili
TESTNO DRSALIŠČE FIDA ice
v velikosti 40 m2 (8 x 5 m).

M: +386 (0)41 743 343
M: +386 (0)41 433 064
E: info@fidasports.com
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