ACCESSOIRES

voor de leukste
ijsavonturen

THE
ICEBYK®

TOMMY THE
REINDEER®

THE BASE

BOBBY
THE SEAL®

ONMISBAAR
OP EN ROND
HET IJS
Superenthousiaste ijsexperts: daar
staat Ice-World voor. Wij zijn wereldwijd
marktleider in mobiele ijsbanen op maat
sinds 1992. Elk jaar beleven miljoenen
mensen ijspret op de 600 tijdelijke en
permanente kunstijsbanen.
Ice-World heeft een succesvolle collectie
accessoires die een ijsbaanevenement nog
leuker maken of die gewoon onmisbaar
zijn voor het onderhoud van de ijsbaan.
Bezoekers blijven langer, komen vaker langs
en de ijsbaan genereert extra inkomsten.
Onze afdeling R&D ontwikkelt in-house
bijzondere accessoires die de beleving
op en rondom de ijsbaan verhogen.
Accessoires zoals opties om de ijsbaan
in te delen, kwalitatief uitstekende
huurschaatsen, helmen, schaatsrekken,
unieke schaatshulpen, IceByks®, curlingsets
en materiaal om het ijs te onderhouden.
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FUN EN VEILIGHEID
OP HET IJS

“Safety first” geldt voor alle accessoires die wij intern ontwikkelen en voor het materiaal dat
onze leveranciers produceren. De kwaliteitsgarantie is daarbij een must.

TOMMY THE REINDEER®

B: 420 mm / H: 1900 mm / D: 1040 mm

Pick-Up systeem Bobby
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Bobby the Seal® is een schaatshulp die elke beginnende schaatser blij maakt, jong en oud.
Je kunt niet alleen op Bobby leunen en hem voortduwen, maar hem ook gebruiken om op te zitten.
Bobby the Seal® is stapelbaar en heeft zijn eigen handige Pick-Up-systeem,
dat een einde maakt aan rondslingerende Bobbies.

mm

B: 740 mm / H: 1955 mm / D: 575 mm

3 Tommies

m/

BOBBY THE SEAL®

B: 560 mm / H: 1955 mm / D: 450 mm

B: 455 mm / H: 750 mm / D: 345 mm

Maak kennis met Tommy the
Reindeer®, de schaatshulp speciaal
ontworpen voor kinderen tussen 6
en 9 jaar oud. Kinderen hebben een
stevig houvast aan het gewei en
dat maakt schaatsen zoveel leuker
en veiliger. Tommy the Reindeer® is
stapelbaar en neemt daardoor niet veel
opslagruimte in beslag. Tommy the
Reindeer® heeft net als Bobby ook een
eigen Pick-Up-systeem.

Pick-Up systeem Tommy

HELMEN
Veiligheid is essentieel en helmen helpen om letsels te
voorkomen. Daarom hebben we stevige helmen opgenomen in
ons assortiment. Deze zijn verkrijgbaar in diverse maten en zijn
dus geschikt voor kinderen en volwassenen.

BESCHERMINGSSETS

Knie

Elleboog

Pols

Voor schaatsers die zo min mogelijk risico’s
willen lopen op het ijs heeft Ice-World
knie-, elleboog- en polsbeschermers. Deze
sets zijn geschikt voor zowel kinderen als
volwassenen en beschermen tegen builen,
blauwe plekken en schaafwonden.

WAAROM KIEZEN VOOR SCHAATSHULPEN OP DE IJSBAAN?
�
�
�
�
�

Om extra inkomsten te genereren
Om nog meer plezier te beleven op het ijs
Zeer handig voor lessen en trainingssessies
Duurzaam en onderhoudsarm
Makkelijk stapelbaar

|

FUN EN VEILIGHEID OP HET IJS

|

5

EEN OP MAAT

GEMAAKTE INDELING OP DE IJSBAAN
DE BASE
‘De Base’ laat je eindeloos variëren met de indeling
van de ijsbaan zodat er telkens wat nieuws te beleven
valt. Dankzij deze bouwblokken creëer je een andere
lay-out in een mum van tijd. Gebruik ze om flexibele
scheidingen tussen de verschillende ijsactiviteiten te
creëren of gebruik ze als bank op de ijsbaan waarop
mensen kunnen uitrusten.
mm

400 mm

450

Creëer een rechte lijn
of een hoek

1000 mm
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MIDDELPUNT OP HET IJS
Creëer een gezellige kerstsfeer op het ijs door een
kerstboom op de Base te plaatsen. Het aluminium
frame onder de Base kun je laten vastvriezen in het ijs,
zodat de Base niet beweegt bij gebruik.

FOTOPUNT
De Base kan ook dienen als decoratief fotopunt. De
print op de wand kan eenvoudig aangepast worden
aan de wens van de klant.

KINDERHOEKJE
Door enkele Bases en leuke kasteelwanden op
het ijs te plaatsen, baken je een veilige, gezellige
hoek voor kinderen af. De wanden kunnen ook
dienstdoen als extra reclameruimte.
Het kinderhoekje bestaat uit de volgende
onderdelen:
� 14 Base bouwstenen
� 6 Kastelen
� 2 Inuit
� 2 Sokkels (bomen niet inbegrepen)
� 2 Banken van elk 2,5 m lang
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PLAYTIME

IJspret is niet alleen voor schaatsers. Ontdek waarom onze accessoires
een meerwaarde zijn voor ieder ijsbaanevenement.

ICEBYK®
Een van Ice-World’s laatste uitvindingen is
de IceByk®. Spectaculaire fietsacties op het
ijs: voor groot en klein, voor schaatsers en
niet-schaatsers. Ice-World heeft verschillende
spelvormen voor de IceByk® ontwikkeld. Deze
ultieme ijsbeleving is ideaal voor scholen,
bedrijven en groepen die op zoek zijn naar een
unieke groepsactiviteit.
Het zitje is verstelbaar, waardoor de IceByk® een
attractie is voor zowel kinderen als volwassenen.
En om het nog spannender te maken: op de
E-IceByk® uitvoering kun je zonder te trappen de
snelheid opvoeren tot 30 km/u.

Curling

Afmetingen IceByk®:
L: 1330 mm / B: 710 mm / H: 800 mm

CURLING EN ‘EISSTOCK’ SPORT
Spelletjes op het ijs zorgen voor nog meer plezier
op de ijsbaan. Curling, het Duitse Eisstockschieten en zelfs fluitketelcurling winnen aan
populariteit bij groepen en bedrijven. Eisstockschieten lijkt op curling. De spelers schuiven
eisstocken over het ijsoppervlak en proberen zo
dicht mogelijk bij het Eisstockdoel te komen.
Het grote voordeel: je hoeft niet te kunnen
schaatsen! Iedereen kan meedoen en van
een drankje genieten aan de zijlijn. Ice-World
zorgt voor volledige sets en geeft tips om het
maximale uit deze activiteiten te halen.
De curlingset omvat:
� 4 blauwe en 4 oranje curlingstenen
� 1 curlingdoel
� praktisch geinstalleerd op een verrijdbaar
karretje (optioneel)

Eisstock-schieten

De Eisstock-schietset omvat:
� 4 rode en 4 blauwe Eisstocken
� 1 Eisstockdoel (de zogenaamde Daube)
� 8 schoenspikes
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ALLES OVER

SCHAATSEN

VOOR DE KLEINTJES
De allerkleinsten
kunnen prima uit de
voeten op Ice-World schaatsjes
met verstelbare, dubbele glijders. Ze zijn
eenvoudig aan te trekken en veilig!

SCHAATSENSLIJPER
Ice-World levert professioneel geslepen schaatsen.
Voor ijsevenementen die langer duren dan twee
maanden is het misschien nodig om de schaatsen
opnieuw te slijpen. Deze gebruiksvriendelijke
Skate Pal klaart de klus binnen de kortste tijd.

ROXASCHAATSEN VAN TOPKWALITEIT
Ice-World verkoopt en verhuurt exclusieve,
oranje Europese ijshockeyschaatsen van
uitstekende kwaliteit. Deze zijn verkrijgbaar in
alle maten. Dankzij de verstelbare clipsluiting is
het een koud kunstje om ze aan te trekken. Op
aanvraag zijn er andere kleuren verkrijgbaar.

ALLE SCHAATSEN OP ÉÉN PLEK
Berg de schaatsen handig en netjes op
in het makkelijk te installeren, verrijdbare
schaatsrek. In elk rek kun je minstens vijftig
paar schaatsen kwijt. Handig om te weten:
tussen twee schaatsrekken past nog een
extra set met vijf schappen, goed om vijftig
extra paren op te bergen.

B: 1350 mm / H: 2000 mm / D: 800 mm

Rek in gebruik

Opgevouwen rek

B: 1350 mm / H: 560 mm / D: 800 mm

5 opgevouwen,
gestapelde rekken

B: 1350 mm / H: 2240 mm / D: 800 mm
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HET UITERLIJK
VAN DE IJSBAAN
HEADER COVER
Header covers beschermen de koelleidingen van de ijsbaan en zijn
tegelijkertijd een leuke decoratie. Dit robuuste beschermingselement is beschikbaar in oranje en grijs.

IJsbaan met oranje header covers

Zonder header covers

HOUTEN BOARDING
De rustieke, houten boarding is verkrijgbaar in
verschillende afmetingen, naargelang de omvang en
vorm van de ijsbaan. De standaard boarding heeft
standaardlengtes van 2,5 en 5 meter en is 1 meter
hoog. Deze boarding kan ook dienen om voorwerpen,
zoals bomen, te beschermen op de ijsbaan.
Ice-World levert ook houten boarding waarin een deur
opgenomen is. De boarding is bovendien geschikt om
reclamemateriaal aan te bevestigen.

TRANSPARANTE BOARDING

2500 mm

20 mm

www.ice-world.com
2500 mm

2500 mm

Houten boarding
www.ice-world.com

20 mm

150 mm

150 mm

150 mm

400 mm

1500 mm

H: 1020 mm / D: 400 mm

5000 mm
400 mm

1500 mm

B: 2500 mm

150 mm

400 mm

1500 mm

www.ice-world.com

m

150 mm

150 mm5000 mm

world.com

150 mm

www.ice-world.com
150 mm
150 mm

1020 mm

2000 mm

2000wooden
mm
IW
boarding

Height: 1020mm
Width: 2,5m or 5m
Weight: 31kg or 56kg

150 mm

1020 mm

150 mm
250 mm

B: 5000 mm

150 mm

1020 mm

340 mm

250 mm

340 mm
2009 © Technical support

De stevige, transparante, professioneel uitziende
boarding met een oranje rand is leverbaar in
verschillende maten, naargelang de omvang en vorm
van de ijsbaan. De standaardlengtes zijn een en twee
meter, maar er zijn ook andere maten verkrijgbaar. De
boarding is een meter hoog. Ice-World ontwierp ook
diverse deuropeningen van een, twee en drie meter.
Een combinatie van houten en transparante boarding
op een ijsbaan is uiteraard ook mogelijk.

20 mm

www.ice-world.com

250 mm

340 mm
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HOUD HET IJS

GLAD
HOT ICE

MO
SWEEPER

OLYMPIA
ICE EDGER

• Om kleine ijsbanen te onderhouden
is een stevige sneeuwschuiver om ijsschraapsel
te verwijderen vaak voldoende. In combinatie met de
sneeuwschuiver kan de HotIce ingezet worden, een
door gas aangedreven machine die het ijs egaliseert
door het te smelten. De Mo Sweeper, een door benzine
aangedreven gemotoriseerde borstelmachine veegt de
sneeuw van de ijsbaan.

PINGUINO

• Om ijsbanen van 500 m2 à 800 m2 te onderhouden:
Hiervoor is de speciale ijsbewerkingsmachine, de
Pinguino, met een (leeg)gewicht van 1250 kg erg
geschikt. Deze machine wordt door benzine of gas
aangedreven, dweilt en schaaft het ijs en vangt de
sneeuw op.
• Voor ijsbanen tussen 800 m2 en 1200 m2:
Voor dit type ijsbaan adviseren wij de WM compact,
die zowel op gas, benzine of in een elektrische
uitvoering leverbaar is en zo’n 2000 kg weegt.

WM
COMPACT

• Voor ijsbanen tot 1.800 m2:
Een goede optie is de WM Mammoth die met zijn
waterinhoud van 1.000 liter en sneeuwtankinhoud van
3 m³ alle reguliere ijsbanen van deze omvang
uitstekend onderhoudt.
• Voor (semi)permanente ijsbanen:
Om het ijs langs de boarding af te schrapen raden
wij als aanvulling op een ijsdweilmachine een speciale
machine aan, de Olympia Ice Edger.

WM
MAMMOTH
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JOIN
THE
ICE
EXPERIENCE
Ice-World levert de ultieme ijsbeleving
met ons gepatenteerde ijsbaansysteem,
uitgebreide ondersteuning en vernieuwende
accessoires.
Onze oplossingen zijn multifunctioneel en
energie-efficiënt. Met een hoofdkantoor,
magazijn en productie in Nederland,
verkoopkantoren in Europa en China, en
een internationaal netwerk van dealers
en partners is Ice-World de betrouwbare
one-stop-shop partner.
Geïnteresseerd in de creatieve en
commerciële kansen die we kunnen bieden?
Het verkoopteam van Ice-World Benelux
deelt graag zijn passie voor ijs en ervaring
met tijdelijke ijsbaanevenementen. Bel of mail
ons voor een gesprek om het ijs te breken.
T: + 31 (0)35 541 38 01
E: sales@ice-world.nl
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JOIN THE
ICE EXPERIENCE

Weteringpad 7  |  3762 EN SOEST  |  The Netherlands
T: +31 (0)35 541 38 01  |  E: sales@ice-world.nl
WWW.ICE-WORLD.NL

