Vi har løsningen

til glæde for håndboldklub
og halbestyrer …

,

Glæde og god økonomi

!

Harpiks af bolden
Konﬂikten er velkendt. Både håndboldklubben og halbestyreren er irriteret over
spillernes harpiksforbrug. Det sviner og
koster penge for begge parter.
Men ikke længere!
Håndboldklubben må spendere mange penge på
nye bolde. Brugen af harpiks forringer med tiden
boldens kvalitet. Og spillerne må bruge mere og
mere harpiks på boldene for at opnå et godt greb.
I sidste ende må nye bolde indkøbes. Det koster
klubben en masse penge, som ellers kunne bruges
på talentudvikling, turneringer og alt muligt andet
værdiskabende.
Halbestyreren har det også svært med harpiks.
Beskidte bolde efterlader sorte klatter på gulvet.
Ofte skal de sorte klatter skrabes af gulvet manuelt.
Det gør rengøringen besværlig og tager ekstra tid.
Men alt dette var før PIXOFF – en patenteret
og prisvindende håndboldrenser, der fjerner
gammel harpiks fra håndbolde uden brug af
vand og kemikalier.

FØR

EFTER

PIXOFF, ganske enkelt
• Håndboldklubben sparer penge på boldindkøb, da boldenes levetid forlænges
• Halbestyreren sparer tid og penge på
rengøring, fordi rengjorte bolde efterlader
færre sorte harpiksklatter
• Håndboldspillerne føler større glæde ved
spil med rene håndbolde
Endelig noget, der forsoner håndboldklub
og halbestyrer. Glæde og god økonomi for
begge parter.

Sådan virker PIXOFF

Sådan er tidsforbruget

PIXOFF sender varm luft mod bolden, hvormed
den indtørrede harpiks blødgøres. Bag varmluftsstrålen er en roterende nylonbørste placeret.
Når harpiksen er blødgjort, føres bolden mod den
roterende børste, som dermed “fejer” den gamle
harpiks af boldens overﬂade.

Processen gennemføres, indtil hele boldens overﬂade er ”fejet” ren, hvilket tager ca. 5 minutter pr. bold.

Sådan er resultatet
Boldens overﬂade bliver ren igen, og samtidig får
bolden sin oprindelige blødhed tilbage. Kvaliteten
af bolden er dermed væsentlig forbedret, og da
behandlingen ikke skader bolden, kan processen
gentages igen og igen.

Varm luft sendes mod
boldens overﬂade

Roterende børste fejer
harpiksen af bolden

Tænd/sluk funktion
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“Med PIXOFF er mængden af sorte harpiksklatter på
halgulvet væsentlig reduceret, og vi sparer et par timer
om ugen på rengøringen”
Halbestyrer Thomas Noppenau, Morsø Ungdomsgård

Den gamle harpiks
opsamles i bakke

FØR

Snavset håndbold

“PIXOFF har udsat behovet for køb at nye bolde
på ubestemt tid, da de “gamle” håndbolde, efter
behandling på PIXOFF, er blevet som nye”
Forretningsfører Henrik Banghøi,
Bjerringbro FH
Rengjort med PIXOFF
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The clean way to a better game

Kontakt os i dag

!

Er PIXOFF noget for din klub og hal?

Ring på tlf. 2892 8428 eller skriv e-mail til
info@ms2solution.dk. Vi tilbyder gratis
demonstration, så både klubben og hallen
kan tages med på råd. Læs mere og se
vores demovideo på www.ms2solution.dk
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