Behöver ert sportgolv ses över?

V

ad är viktigast i en idrottshall? Är det golvet, ventilationen, utrustningen? Svårt att svara på,
samtliga delar bidrar till en god inomhusmiljö där alla kan trivas och känna sig säkra. Det som
ligger oss på Berteco varmt om hjärtat är underlaget i hallen. Ett välskött golv ger såväl motionären
som elitidrottaren ett bra utgångsläge. Det är med stolthet vi kan berätta att Berteco var först med
poluyrethangolv i Sverige och fler och fler upptäcker nu fördelarna med detta mycket slitstarka golv.
Berteco-sport är ett tåligt polyurethangolv som lämpar sig för både nyinläggning och renovering.
Vår metod gör det möjligt att renovera samtliga sportgolvstyper såsom t ex plast, korklinolium,
plattgolv och givetvis om ni redan har polyurethangolv. Denna typ av renovering är mycket
kostnadseffektiv eftersom det oftast bara är golvets ytskikt som är slitet.
Först slipas det befintliga golvet, därefter limmas en polytenväv med ett vattenbaserat kontaktlim.
Ovanpå detta läggs två lager självutjämnande polyurethanmassa och därefter en polyurethantopplack
som totalt bildar ett lager på 2 mm. Berteco-sport finns att få i sju olika färger och det finns även
möjlighet att få er logotyp inetsad i golvet.
- Man slipper utrivning av det gamla golvet.
- Skarvfritt från vägg till vägg.
- Mycket slitstarkt och lättstädat.
- Golvet uppfyller tyska DIN-normen i friktion.
Berteco har redan använt denna effektiva renoveringsmetod till över 150 000 m2 slitna sportgolv
runtom i Sverige.

Bollsport, friskis och svettis eller gymnastik?

A

lla trivs och presterar bättre på ett bra underlag. En flitigt använd hall utsätts givetvis för slitage
och av erfarenhet vet vi att underhållslackning är ett billigt sätt att hålla golvet i trim. Går det
däremot för lång tid mellan gångerna rekommenderar vi nyslipning innan golvet kan lackas på nytt. Vi
lagar även genomtramp och andra skador som kan uppkomma samt bistår med tips på underhåll och
städning. Allt för att hålla driftkostnaderna nere.
Nyinläggning
Berteco Kombi-sport är ett prisvärt sportgolv som uppfyller samtliga tyska DIN-normer.
Berteco lägger in så gott som alla förekommande golvfabrikat med olika typer av underkonstruktion.
Vi lämnar offert på färdigt golv dvs gjutning av hylsor, underkonstruktion, polyurethan- eller
träsportgolv med linjering och lackning.

V

år verksamhet har under årens lopp följt branschens utveckling och med 30-års erfarenhet har vi
nu ett stabilt utgångsläge med god branschkännedom. Utvecklingen går framåt och Berteco är
noga med att materialval och tekniska lösningar skall ge en slutprodukt som minimerar belastningen
på miljön. Vi vänder oss till bl a kommuner, skolor och sen flera år tillbaka har vi ett gott samarbete
med såväl mindre kunder samt stora byggentreprenörer som t ex Skanska och NCC.
Samtliga av våra arbeten utförs av erfaren personal som med ansvar och noggrannhet tar sig an varje
uppgift. Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder god service i form av bedömning av lämplig åtgärd,
ett väl utfört arbete samt uppföljning. Allt detta till ett mycket bra pris. På vårt lager i Göteborg har vi
även ett stort sortiment andra produkter:
Ett professionellt arbete - kräver bra produkter.
Berteco är agent för Danalim på den svenska marknaden. Ett förtroende vi haft under en lång tid och
som resulterat i ett gott samarbete.
Airolen används som underlagsmatta under parkett-, trä- och laminatgolv för att ge ökad komfort och
dämpa stegljuden. Berteco har underlagsmatta i ett flertal olika tjocklekar.
Glasfiberväv - vi satsar alltid på förstasortering vilket innebär betydligt bättre kvalitet än den
andrasortering som ibland förekommer på marknaden. Tack vare bra inköpskanaler, liten
administration och många nöjda kunder, kan vi hålla bra priser.

Har ni problem med slitna, fuktiga och svårstädade golv i era
lokaler? Då har vi lösningen.
Scan-Lock Golvplattor är framställda av högsta kvalitet återanvänd
vinyl. Resultatet blir en golvlösning som är ytterst slitstark och är lätt
att rengöra. Fördelarna med Scan-Lock är många:
- kan läggas direkt på fuktiga och slitna betongytor
- läggs snabbt och enkelt, en hammare är det enda som behövs
- ingen limning - lätt att ta med vid ev. flytt
Scan-Lock används med fördel till ishallar, styrketräningsrum,
verkstäder, korridorer, gångstråk mm.

Linjespray
Linjespray är en smidig och ekonomisk produkt som
ger en snabb uppmärkning av banan. Ingen
rengörning av verktyg krävs, inte heller speciella
arbetskläder. Linjevit kan användas i blåst och på våta
banor. Återuppmärkningen sker snabbt eftersom
linjerna inte tvättas bort av regn. Används med fördel
till gräs, grus, asfalt, trä, betong.
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