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Hva tilbyr vi?
- PURGOPLAYTM Renholds- og vedlikeholdsprogram
for Pulastic-gulv, andre syntetiske sportsgulv og
sportsparkett
Bioprotector AS leverer PURGOPLAYTM renholdsprogram som er
utviklet, godkjent og kvalitetssikret av eneleverandør av Pulastic
sportsgulvsystem: Gulv og Takteknikk AS.

Serien består av 6 unike produkter som settes sammen i ulike programmer,
skreddersydd for hver enkelt kunde. Alt implementeres i tilpassede
renholdsplaner og jevnlige oppfølginger i tråd med gulvets FDV og Norsk
Standard.
Vi leverer også verneprodukter, alt av utstyr, samt yter konsulentbistand i
alle ledd fra planlegging av renholdsfasiliteter i haller til den faktiske
utførelsen med befaringstjenester og rapportering.
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Purgoplay S1 Ekstra for smuss/klisterfjerning
Purgoplay VV for pleie og vedlikehold
Purgoplay NN for friksjonsregulering
Purgoplay Klisterspray Spesial for fjerning av klisterflekker
Purgoplay Dyprens for nullstilling 1-4 ganger per år
Skumdemper

Hva kan vi dokumentere gjennom testing og erfaring?
-

Optimal friksjonsregulering
Forebygging av idrettsskader
Maksimal levetid for gulvet = optimal totaløkonomi
Velfungerende kombinert renhold og vedlikehold

Stjørdalshallen: Et av landets mest belastede gulv mht klister.
Likevel alltid rent, sikkert og optimalt vedlikehold

Hva forventer vi av våre kunder?
- At DERE FORSTÅR at det er direkte sammenheng
mellom renhold/gulvpleie/friksjon som påvirker:
1. Hvorvidt gulvet er trygt for spillere mht skader
2. Gulvets tekniske- og idrettsfunskjonelle
egenskaper
3. Gulvets levetid og derved totaløkonomien
PURGOPLAYTM er beskrevet i Gulv og Takteknikks
FDV som det programmet for renhold og pleie de
anbefaler. Vi setter også igjen en startpakke på
hvert nye anlegg.

Purgoplay S1
Ekstra
Hovedmiddel

Mål:
Rent gulv
Riktig jevn friksjon
Forlenget levetid for gulvet
Purgoplay VV
Pleiemiddel

Purgoplay NN
Frikskjonsmiddel
Gir langsiktig
gevinst for alle

Ta kontakt for bestilling av PURGOPLAYTM Renholds- og vedlikeholdsprogram,
spørsmål/råd/individuelle renholdsplaner/befaring og kurs
Ved/KARIANNE FINNGAARD
Tlf:
93 00 90 35
Mail: karianne@bioprotector.no
Web: www.bioprotector.no

