
INICE FINLAND

INICE -synteettinen jää tarjoaa luisteluelämyksen huolettomasti ja 

kustannustehokkaasti. INICE -synteettinen muovijää tarjoaa 

rajattomat mahdollisuudet luistella ympäri vuoden. 

Voit harjoitella jääkiekkoa ja hioa taitoluistelukuvioita milloin sinulle 

sopii – säästä riippumatta, ulkona tai lämpimässä tilassa! 
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..INICE jää on 
ekologinen ja 

säästää energiaa 
ja luontoa. Täysin 

kierrätettävä 
materiaali… 

INICE FINLAND
ELÄ  SEIKKAILE NAUTIKOE  



Luistelu onnistuu tavallisilla luistimilla aivan kuten 
ulkojäälläkin. Erona on vain jään huoltovapaus sekä 
nautinto siitä, ettei jäällä tarvitse palella. 

INICE jää luistaa erittäin hyvin 

INICE muovijää on materiaalia, jossa mukana ICE-Y-
BLUE 700TM:tä, mikä tekee tästä tuotteesta 20% -30% 
muita tunnettuja tuotemerkkejä luistavamman. 
Luistamista tehostavia lisäaineita on lisätty raaka-
aineeseen lisäämään nopeutta, minkä tuloksena on 
syntynyt erittäin suorituskykyinen paneeli (VHP), joka on 
markkinoiden nopein tuote tällä hetkellä. 

Tuote on erittäin helppo asentaa: et tarvitse 
erikoistyökaluja, sillä paneelit lukkuituvat toisiinsa 
palapeliliitoksina. Lopputuloksena on saumaton 
luistelualusta. INICE -jään voit myös kuljettaa helposti 
paikasta toiseen. Jään kokoaminen käy yhtä 
vaivattomasti ja nopeasti kuin sen kasaaminenkin. 
Luistelualusta koostuu neliömetrin palasista, joten 
luistelualusta on helppo koota haluttuun tilaan - isoon tai 
pieneen. 

Tutustu sivuillamme inicefinland.com videoihin ja näet, 
kuinka tuote toimii vaativissakin tilanteissa. 
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INICE jään 
liukuominaisuudet 
ovat upeat. 

INICE jää on 
markkinoiden nopein 
tuote. 

INICE jää on 
erinomainen 
vaihtoehto kalliille 
mekaaniselle jäälle, 
koska se tarjoaa 
luistelijoille 
laadukkaan harjoitus 
alustan ilman jatkuvia 
kuluja. 



Ota yhteyttä:  

INICE FINLAND
Kuunkuja 4
67400 Kokkola
Finland

Puh. 050 572 6828
S-posti sales@inicefinland.com
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INICE8 on suunniteltu täyttämään luistelussa vaadittavat vaatimukset niin yksityisellä kuin julkisella 
sektorilla. levyjen keveyden ja palapelikiinnityksen ansiosta levyt ovat helppoja asentaa ja purkaa.

Levyt voidaan kuljettaa helposti autossa koon ja painon puolesta, joten luistelukenttä voidaan 
rakentaa haluamallesi tasaiselle alustalle sisällä tai ulkona. esimerkiksi: liikuntasalit, koulut ja 
oppilaitokset, ostoskeskukset, esiintymislavat, sekä kotitalouksissa :autotallit, kellarit, terassit tms. 
vain mielikuvitus rajana.

INICE8 on Ammattilaissarjan materiaali, jossa on mukana ICE-Y-BLUE 700™:tä, mikä tekee tästä 
tuotteesta 20%-30% muita tunnettuja tuotemerkkejä nopeamman. Luistamista tehostavia lisäaineita 
on lisätty raaka-aineeseen lisäämään nopeutta, minkä tuloksena on syntynyt erittäin suorituskykyinen 
paneeli (VHP), joka on markkinoiden nopein tuote tällä hetkellä.
Erikoishintaan saatavana myös kenttämerkinnät

Kuvia levystä ja palapeliliitoksesta

Tuotetieto

Materiaali: kuumapuristettu polyeteeni ICE-Y-BLUE 700™-teknologialla 
Mitat: 1020x1020x8mm
Paino: 8 kg/paneeli
UV-suojattu: kyllä
Kiinnitys: “palapeliliitos” lohenpyrstöliitos 
Asennus: helppo ja yksinkertainen
hoitoaine: valmiina tuotteessa
Takuu: 3 vuotta, ennenaikaisen kulumisen vuoksi
Arviotu käyttöikä: 10-15 vuotta
Lisävaruste: reunasuojukset saatavilla viimeisteltyyn ulkoasuun
Toimitus: lavalla
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INICE15 on raskaamman sarjan paneeli, joka on suunniteltu sopimaan niin laajaan 
virkistystoimintaan kuin kilpailukäyttöön. levyjen keveyden ja palapelikiinnityksen ansiosta levyt ovat 
helppoja asentaa ja purkaa.

Tämä tuote on mainio vaihtoehto kalliille mekaaniselle jäälle, tai mahtava jään korvaaja säästökuurilla 
oleville kunnille, jotka haluavat kuitenkin tarjota kuntalaisille laadukkaan luistelualustan ilman jatkuvia 
kuluja. 
INICE15 on Ammattilaissarjan materiaali, jossa on mukana ICE-Y-BLUE 700™:tä, mikä tekee tästä 
tuotteesta 20%-30% muita tunnettuja tuotemerkkejä nopeamman. Luistamista tehostavia lisäaineita 
on lisätty raaka-aineeseen lisäämään nopeutta, minkä tuloksena on syntynyt erittäin suorituskykyinen 
paneeli (VHP), joka on markkinoiden nopein tuote tällä hetkellä.
Erikoishintaan saatavana myös kenttämerkinnät

Kuvia levystä ja palapeliliitoksesta

Tuotetieto

Materiaali: kuumapuristettu polyeteeni ICE-Y-BLUE 700™-teknologialla 
Mitat: 1020x1020x15mm
Paino: 18 kg/paneeli
UV-suojattu: kyllä, testattu 5 vuotta ulkoilmassa 
Kiinnitys: “hybridlukitus” 
Asennus: helppo ja yksinkertainen
hoitoaine: valmiina tuotteessa
Takuu: 5 vuotta ulkoilmassa, 10 vuotta sisätiloissa.
Arviotu käyttöikä: 20-25 vuotta
Lisävaruste: reunasuojukset saatavilla viimeisteltyyn ulkoasuun
Toimitus: lavalla
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INICE18 on raskaan sarjan paneeli, joka on suunniteltu sopimaan isoihin pintoihin, jotka on tarkoitettu 
suurille yleisöille. Panelit kestävät pintaan kohdistuvaa huomattavaa rasitusta sekä ankaria ilmanalan 
ja lämpötilojen muutoksia. Tuote sopii niin laajaan virkistystoimintaan kuin kilpailukäyttöön.

Tämä tuote on mainio vaihtoehto kalliille mekaaniselle jäälle, tai mahtava jään korvaaja säästökuurilla 
oleville kunnille, jotka haluavat kuitenkin tarjota kuntalaisille laadukkaan luistelualustan ilman jatkuvia 
kuluja. 
INICE18 on Ammattilaissarjan materiaali, jossa on mukana ICE-Y-BLUE 700™:tä, mikä tekee tästä 
tuotteesta 20%-30% muita tunnettuja tuotemerkkejä nopeamman. Luistamista tehostavia lisäaineita 
on lisätty raaka-aineeseen lisäämään nopeutta, minkä tuloksena on syntynyt erittäin suorituskykyinen 
paneeli (VHP), joka on markkinoiden nopein tuote tällä hetkellä.
Erikoishintaan saatavana myös kenttämerkinnät ja NHL-tyyliset maaliviivat

Kuvia levystä ja H-kieleke liitännästä

Tuotetieto

Materiaali: kuumapuristettu polyeteeni ICE-Y-BLUE 700™-teknologialla 
Mitat: 1000x750x18mm
Paino: 16 kg/paneeli
UV-suojattu: kyllä, testattu 5 vuotta ulkoilmassa 

Kiinnitys: H-kieleke liitäntä
Asennus: H-kieleke sijoitettuna kahden tarkasti muotoonleikatun paneelin väliin liittää paneelit 
toisiinsa tiukasti pysty- ja vaakasuunnassa

Hoitoaine: valmiina tuotteessa
Takuu: 5 vuotta ulkoilmassa, 10 vuotta sisätiloissa.
Arviotu käyttöikä: 20-25 vuotta
Toimitus: lavalla
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