
Når skaden er sket
Ved sportsskader hjælper japanske Hoshizaki
Sports ismaskine – Rigtig is køler bedst!

S P O R T S K O N C E P T

Ved leasingkontrakt på 6 år: 

Hoshizaki brudismaskine   
kan fremstille op til 110 kg is 
pr. døgn: 

•  kapacitet: 26 kg is i magasin

• 100 stk. genbrugs-isposer

• vægbeslag til ophængning af isposer

• 5 store køletasker med plads til 7 isposer

• 10 små køletasker med plads til 3 isposer

• ice-corner dekorationsskilt 

• brugervejledning

• installation 

(el- og vandtilgang + afløb tilgængeligt)

• 2-årlige eftersyn med afkalkning/

desinficering af ismaskinen

• 2 års garanti inkl. reservedele og arbejdsløn?

Ring og hør nærmere 

hos den danske importør af Hoshizaki brudismaskine

Air-Consult  ApS
Tlf. 70 20 30 72 • info@air-consult.dk • www.air-consult.dk

Klubtilbud:
Hoshizaki brudismaskine 

Kr. 960,- pr. måned ekskl. moms.

Hoshizaki ismaskinen kan også købes kontant.

På banen – Mange elitesportsfolk har alle-

rede udbytte af Hoshizaki brudismaskinen

Er skaden sket, er det aldrig for sent! 

Fyld altid køletasken med is når din klub 

skal på udebane 

Den lille individuelle køletaske kan

bestilles i forskellige farver, klublogo,

samt sportsudøverens navn og nummer

Type FM 120 DE

Isen fra Hoshizaki FM 120 DE 

ismaskinen er særdeles velegnet til 

brug i sportsklubber, når skaden er sket 

– og klubberne har mulighed for at

deles om udgiften tll ismaskinen.



Hoshizaki har udviklet en speciel holdbar
genbrugsispose, beregnet til brug i klubber,
haller, stadions, skoler, samt til diverse
stævner, i forbindelse med sportsskader. 

Den bedste is til påfyldning af poserne kommer fra
den japanske Hoshizaki brudismaskine model FM
120 DE. Denne is’ unikke struktur og fugtighed
bevirker, at den køler øjeblikkeligt og samtidig er
blød og føjelig, så hele isposen nemt bringes i
kontakt med skadestedet. 

Isen fra Hoshizaki maskinen har ingen skarpe kanter,
der kan genere den skadede eller perforere isposen,
så der løber smeltevand ud. 

Til transport og opbevaring af de fyldte isposer 
findes også specielle, højisolerede køletasker med
praktisk bærehåndtag, hvori isen kan holde sig i
ca. 5-6 timer – længe nok til at man kan fylde
tasken inden kampen. Det er også muligt at tage
en taske is med hjem til viderebehandling af en
skade efter kampen. Den lille model er til den 
individuelle udøver.

Referenceliste:

Parken • Esbjerg Boldklub • Århus Stadion Hal • Brøndby Hallen • Brøndy Stadion • FC København • TEAM DANMARK hallerne i DK 

• AB Akademisk Boldklub • OB Odense Boldklub • Lyngby Boldklub • DBU Dansk Boldspil Union • TEAM DANMARK 

Farum Arena • Brøndby IF • Herfølge Boldklub • AGF Fodboldklub 

Den japanske ismaskine fra Hoshizaki er kendt for en høj hygiejnisk standard 
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S P O R T S K O N C E P T

Jeg synes klart, at brudis er det bedste at køle skader med. Det køler direkte på skaden,

føles behageligt på huden og det skærer ikke hul på poserne som almindelige isterninger

tit kan gøre. Isens struktur bevirker, at den køler øjeblikkeligt og samtidig er isen blød og

føjelig, så hele isposen nemt og præcist kan bringes i kontakt med skaden og det punkt

hvor hævelsen opstår. Det er klart blevet en fordel i vores hverdag, at vi kan bruge brud-

isen fra den japanske sportsismaskine fra Hoshizaki, som Team Danmark har opstillet i

alle de haller i Danmark, som vi badmintonspillere benytter i vores daglige træning. Er

skaden så slem at vi har brug for yderligere nedkøling, kan vi nemt fylde 2-3 isposer ned i

vores lille individuelle køletaske og tage isen med hjem. Med den forøgede trænings-

mængde, som næsten alle sportsgrene er udsat for i dag, er ismaskinen blevet en vigtig

faktor i vores hverdag, når skaderne skal behandles hurtigt og effektivt.   

Med venlig hilsen

Camilla Martin  


