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Bateco gulvbeskyttelse



 
 
 

Bateco gulvbeskyttelse
-et velfungerende system, som effektivt beskytter gulvet.
Mange haller anvendes i dag til andre formål end sport, og så kræves det at man har et velfungerende system til at beskytte gulvet. 
Bateco gulvbeskyttelse tilbyder en god beskyttelse samtidig med at det er enkelt og nemt at håndtere.

  www.unisport.com

Nem at håndtere og slidstærk 
BATECO er en slidstærk beskyttelse, som kan tåle at bruges 
igen og igen. På grund af materialets fleksibilitet former det 
sig perfekt på alle typer af underlag. BATECO er lavet af en 
homogen plastmasse som gør, at det er fleksibelt, slidstærkt og 
nemt at at rengøre.  To personer kan nemt dække 800 m² på ca. 
2 timer. Banerne lægges kant mod kant, eller om ønsket, med 
overlap. Banerne kan også tapes i fugerne. 
 

Flere anvendelsesområder 
BATECO kan bruges til koncerter, udstillinger, messer, skoleaf-
slutninger, dans, revyer, skøjtebaner, gangområder, omklæd-
ningsrum med mere. BATECO gulvbeskyttelse bruges i mange 
sportshaller i Danmark og Sverige, og også som beskyttelse i 
tennis- og ishaller (beton). BATECO opfylder krav om brandsik-
kerhed og er godkendt som gulvbeskyttelse.

Effektiv beskyttelse  ved:
- udstillinger/messer           
- koncerter/revyer               
- dans  
- skoleafslutninger 
 

Praktisk håndtering og opbevaring 
Med en op- og udrullervogn bliver arbejdet med at rulle materi-
alet ud og op igen meget nemmere. Gulvbeskyttelsen rulles op 
på galvaniserede valser, én for hver rulle Bateco. Oprullervog-
nen findes i to forskellige modeller. En standardvogn, JANNE, 
som  bruges sammen med stablingsklodserne, B14, og som er 
den billigste løsning. Med den anden vogn, ANNA, håndteres 
rullerne, uden at man behøver at løfte. Løftene udføres ved 
hjælp af vognen. ANNA bruges sammen med opbevaringssys-
temet i stål B10. 
 

Motorenhed 
Op- og udrulningsvognen kan også udstyres med en lille 
motorenhed på siden. Den gør arbejdet med oprulningen 
meget lettere. For eventuel transport (til andre haller) findes en 
transportenhed, hvis dette er ønsket.

Stablingsklodser (B14)
Med opbevaring på stablingsklodser kan 14 ruller opbevares 
i hver stabel. Der behøves 2 underdele og 6 mellemdele af 
stablingsklodserne. Til et område på 42x22 m (sportshal) 
kræves 28 ruller (én rulle er 1,5 x 22 meter). En normal 
sportshal kræver dermed 2 stabler hver med 14 ruller. Dette  
opbevaringssystem bruges sammen med vognen. 
 

Opbevaringsvogn i stål (B10)
Med dette stabelstillads med justérbar oprulningsvogn 
undgår man tunge løft. Stilladset tager 10 ruller og er forsy-
net med låsbare hjul. Dette opbevaringssystem bruges  
sammen med vognen ANNA.

Produktspecifikation 
Farve: Sort.
Bredde: 1,5 m
Længde: 30 m (ønsket længde)
Vægt: 2 kg/m²
Tykkelse: 1,6 mm
Mål på stablingsklods:
• Underdel: 1200x240
• Mellemdel: 1200x250, 3+4 ruller
Galvaniseret centrumrør: 60 mm, 1,8 m

Rengøring og vedligeholdelse:
Regelmæssig rengøring med støvsuger og fugtig og/eller tør 
klud, samt rengøring med rengøringsmaskine med blød/mel-
lemhård børste. Brug kun en lille mængde rengøringsmiddel,
f.eks. Uniclean rengøringsmiddel.
Behandl ikke gulvet med sæbe eller voks. 

ANNA B10 JANNE B14

- skøjtebaner
- gangområder
- omklædningsrum
- øvrigt


