
 МАЙДАНЧИКИ ЗІ 
ШТУЧНОГО ЛЬОДУ

ТОВ “МАЙСТЕРФАЙБР УКРАЇНА”
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК



СИНТЕТИЧНИЙ КОВЗАНКА
(СИНТЕТИЧНИЙ ЛІД)

 

 Синтетичний ковзанка- єдина монолітна поверхня для катання на ковзанах, складена з 
панелей (плит) з синтетичного полімерного матеріалу з низьким коефіцієнтом тертя та під-
вищеною зносостійкістю (на основі високомолекулярного поліетилену (ВМПЕ)). 

Застосовуються протягом року, незалежно ві погодніх умов для масового катання на ковза-
нах, ігри в хокей, керлінгу та занять з фігурного катання у школах і дитячих садках, фіт-
нес-клубах, парках відпочинку, торговельних і розважальних центрах.
 



МОНТАЖ  

Ковзанка з синтетичного льоду складається з листових панелей, з'єднаних один з одним за
допомогою спеціальних кріплень, найбільш популярні з яких «ластівчин хвіст»
(підходить для використання в приміщенні зі стабільною температурою та ідеально рівною
основою), а також «шип-паз-штифт» (можна використовувати як в приміщенні, так і на 
вулиці).
Це може бути грунт, асфальт, бетонна основа, дерев'яна підлога, плитка, металевий або де-
рев'яний поміст і т. д.

Для установки майданчика з синтетичного льоду не потрібно дороге холодильне облад-
нання, яке споживає велику кількість електроенергії, тривалі підготовчі та пусконалагоджу-
вальні роботи.



ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Ковзанка з синтетичного льоду є поверхнею для катання на ковзанах та 
імітує справжній лід.

Синтетичні (поліолефінові) панелі розміром 20 х 2000 х 1000 мм які зварюються в
єдину монолітну поверхню, створючи ефект натурального льодового покриття.

Температурний експлуатаційний діапазон: від -50 до +50 С °. інтенсивність
використання: 23 г / добу. Термін експлуатації до 10 років.

Результатати вимірів коефіцієнту тертя-ковзання:
натуральний лід при температурі повітря від -15до -5 С °   -0,05
натуральний лід при температурі повітря від 0 до + 5 С °  -0,02
синтетичний лід (незалежно від температури)       -0,04



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

Процес експлуатації синтетичного льоду досить простий. Технологія догляду за льодом
зводиться тільки до чищення поверхні.
Періодичне прибирання здійснюється або вручну (пилососом, для невеликих площ),
або за допомогою агрегатів для чищення підлогових покриттів. Шліфування поверхні (ви-
далення рисок і надрізів) не потрібно. 

Панелі виготовлені з KOTERM 500 (HMWPE) містять спеціальні добавки для зменшення 
тертя, тому немає необхідності наносити на синтетичний лід додаткові спеціальні змащу-
вальні рідини.

Рекомендована пропускна здатність льодового майданчика формується з розрахунку 
1 людина на 10 кв.м. площі ковзанки.



СИНТЕТИЧНИЙ ЛІД 
PUZZLE SYSTEM
LW   SYSTEM 

 

LW   SYSTEM найбільш підходить для будів-
ництва великого хокею, а також для скейт-
бордових майданчиків. Завдяки системі LW 
це дуже екологічне і економічне рішення з 
простим обслуговуванням і використанням 
протягом 365 днів на рік.

Площа 1 елемента: 2 m²
Розмір: 2000x1000 mm
Товщина: 20 mm

PUZZLE SYSTEM є найбільш підходящим рі-
шенням для навчання кидків або поліп-
шення хокейних навичок прямо в вашому 
гаражі або навколо будинку на невеликому 
ігровому майданчику.

Площа 1 елемента: 1,37m²
Розмір: 1170x1170 mm
Товщина: 19,23 mm



МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНА
КОВЗАНКА. КОМПЛЕКТАЦІЇ
ТА ЦІНИ

 

СИНТЕТИЧНИЙ ЛІД

Код Од. виміру Кількість EUR / M2 Ціна

60 000 m2 800 218,75 175 000 €
60 001 Синтетичний лід EPUZZLE SYSTEM 10mm, 1170x1170 m2 800 142,5 114 000 €
60 200 m 120 350 42 000 €

LW 217 000 €
EPUZZLE 156 000 €

ОБЛАДНАННЯ ТА ПОСЛУГИ

60 074 шт 2 500 1 000 €
60 077 Спеціальні ковзани для оренди – plastik 511 шт 25 90 2 250 €
60 078 шт 21 90 1 890 €
60 003 послуга 1 2 000

1 500
2 000 €

60 002 послуга 1 1 500 €
8 640 €

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯДУ

60 700 шт 1 3 500 3 500 €
60 520 кг 10 10 100 €
60 701 Станок для заточки ковзанів шт 1 2000 2 000 €

5 600 €
* Використовується на площах від 200m2

**Використовується для покращення ковзання

Повна ціна LW SYSTEM  231 240 €
Повна ціна EPUZZLE SYSTEM 170 240 €

Доставка
Ціна з ПДВ

Ціна з ПДВ

Ціна з ПДВ

Регульовані ковзани для оренди – plastik 511
Мотаж

Машина для очищення*
ISOGLIDE - змащувальна рідина**

Огорожа

Система

Синтетичний лід  LW SYSTEM 20mm, 1000x2000

Ціна з ПДВ

Хокейні ворота
Код Од. виміру Кількість EUR / шт ЦінаСистема

Код Од. виміру Кількість EUR / шт ЦінаСистема



КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ
 


