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Bättre konstgräsplan med Matchsaver Plantäckning!
Matchsaver specialiserar sig på plantäckning och är baserad i North Yorkshire,
England. Matchsaver plantäckning är ett verktyg som minskar energikostnader på
planvärme, förbättrar plankvalité genom att minska utsläpp av gummigranulat i
naturen och förlänger planens livslängd genom att skydda gräsfibrer från mekanisk
skada vid snöröjning. !

!

Air Roller System består av fem luftfyllda rullar och distribueras manuellt över planen

!

Konstgräsplan möjliggör spel året runt och är ett bra alternativ till naturlig
gräsplan speciellt under vinter. Men en konstgräsplan är inte underhållsfri och
kräver många skötselmoment året runt. Matchsaver plantäckning på konstgräsplan
sparar driftkostnader och har många fördelar både på de aktivas hälsa och den
yttre miljön. Användning av plantäckning är speciellt lämplig vid snöröjning.
Matchsaver plantäckning minskar utsläpp av gummigranulat i naturen och sparar
på årlig påfyllning av gummigranulat. !
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Planvärme!
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Snöröjning med Matchsaver plantäckning minskar utsläpp av gummigranulat i naturen
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Planvärme och energiförbrukning!
Matchsaver plantäckning släpper genom 70% solljus och fångar värmen under
skydden. På så sätt minskas behov av planvärme och CO2 utsläpp. Matchsaver
skyddar planen mot frost, is och snö på ett enkelt och effektivt sätt. !

!

Matchsaver plantäckning skyddar planen året runt mot alla väderförhållanden

_____________________________________________________________!

!

Matchsaver minskar årliga underhållskostnader!
Konstgräsplaner är inte underhållsfria. Matchsaver förbättrar plankvalité och
förlänger planens livslängd genom att skydda gräsfibrer från mekanisk skada vid
snöröjning. Ytterligare sparar man på:!
!
• Daglig rengöring för att ta bort oönskat material (tex. snus, tuggummi)!

• Sladdning för att fördela gummigranulatet jämnt över planen!
• Maskinrengöring/våtstädning för att borsta ytan ren från smutspartiklar!
• Underhåll av linjer och skarvar!
• Påfyllning av gummigranulat!
• Saltning för att smälta snö och is!
• Bekämpningsmedel för att ta bort mossa och alger!
• Matchsaver minskar planvärmekostnader och CO2 utsläpp signifikant!!
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Mer information, bilder och video finns på
www.matchsaver.com
Matchsaver is a trading name of Applied Technical Products Ltd. Registered Office: Westminster, St. Mark's Court,
Teesdale Business Park, Teesside. TS17 6QW. Company Number 6358717 Registered in England.

