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Fugtskabe

UNI-DAMP FUGTSKABE
Optimal opbevaring af badmintonbolde
- Bedre økonomi & Bedre badminton
PAS GODT PÅ FJERBOLDENE
– de gør hele forskellen!
Fjerbolde er et naturprodukt, der kræver
korrekt opbevaring, hvis de skal bevare
en optimal flyveevne og holdbarhed. Hvis
badmintonbolde ikke har den korrekte
fugtighed i sig, mister de deres smidighed,
elasticitet – og ikke mindst hurtighed.
Fjerene udtørrer, bliver porøse og knækker lettere. Med den korrekte fugtighed i
boldene, sikrer man boldene den korrekte
hastighed, og holdbarheden øges markant.

Den optimale holdbarhed opnås efter 2 til
3 ugers opbevaring i fugtskab.
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Spar penge på indkøb af fjerbolde
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Der skal mere end en smule
tilfældig damp til...
Effekten af den høje fugtighed opnås ved
en konstant og stabil høj fugtighed i forbindelse med opbevaring af badmintonbolde.
På den måde trænger fugten helt ind i
strået, hvilket giver den ønskede smidighed og holdbarhed.
En ”dampning” af boldene over kogende
vand inden brug giver meget fugt udenpå selve fjeren, og kan risikere at gøre
bolden langsommere og ustabil. Vigtigst
er dog her at man ikke får den ønskede
bedre holdbarhed, da det tager længere tid
for fugten at komme helt ind i strå og fjer.

Indkøb af fjerbolde er en stor post på budgettet i de fleste badmintonklubber. Der
er penge at spare ved at opbevare boldene korrekt. Med en dokumenteret forøget
holdbarhed på 50 – 80%, betyder det at
man kan forvente en reduktion i boldkøbet
på 25 – 40%. Med en skab tilpasset klubbens årlige behov, regner de fleste med en
tilbagebetalingstid på maksimalt 1 – 2 år!

Bedre badminton og større spilleglæde
Effekten af korrekt opbevaring af badmintonbolde er imidlertid ikke kun et spørgsmål om økonomi. Med korrekt fugtighed
og vægt, bliver boldens bevægelse og
hastighed også optimal.
Samtidig betyder den længere holdbarhed
at bolde ”slides op” hvilket gør at man kan
spille med bolde der bevæger sig noget
nært optimalt hele boldens brugstid, og
ikke bolde der er mere eller mindre ødelagte inden man kasserer dem.
For den enkelte spiller betyder det bedre
spiloplevelse, bedre badminton og ikke
mindst større spilleglæde.

Fakta om uni-damp fugtskabe
Vi tilbyder UNI-DAMP fugtskabe i forskellige størrelser, der passer til den enkelte klubs
behov. Indvendigt er skabene opbygget af trådnet, så den fugtige luft frit kan cirkulere. Det
sikrer, at alle bolde i skabet, uanset placering, bliver befugtet ens. Alt inventar i skabene
er naturligvis fremstillet i rustfrit stål, der kan modstå det fugtige miljø.
Skabene er inddelt i sektioner og hver sektion kan aflåse separat hængelås. Hver afdeling
i klubben kan dermed få sin egen sektion i skabet og holde styr på deres eget boldforbrug.
Er skabet placeret et sted, hvor der er risiko for det bliver ramt af bolde, kan betjeningspanelet beskyttes med en aflåselig plexiglaslåge.
Vælg en model, der passer til din klubs behov
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Vælg et UNI-DAMP fugtskab, fordi…
• Boldene holder 50 – 80 % længere.
• Klubben kan reducere udgifterne til indkøb af bolde med 25 – 40 %.
• Besparelserne sikrer en hurtig tilbagebetaling af investeringen.
• Bolde med den rette fugtighed og vægt skaber bedre spil og større spilleglæde.
• Skabet er let at betjene, vedligeholde og har et meget lavt energiforbrug
(gns. 0,36 kW i døgnet).

Fælles for alle modeller
Fugtskabe er udstyret med elektronisk fugtstyringssystem, med digital aflæsning af den
ønskede og aktuelle relative fugtighed, samt driftsstatus.
Skabets låger er udstyret med greb med lås, og leveres som udgangspunkt med 4 nøgler.
Samme nøgle anvendes til begge låger ved dobbeltskabe.
Skabene er sektioneret, og kan aflåses individuelt med hængelåse (ekstraudstyr).
Antallet af sektioner afhænger af model/størrelse

TYPE 64-1
[Lille 54 x 60 x 115 cm]
• Opbevaring af 64 dusin bolde
(årligt boldforbrug på 100-250 dusin)
• 2 separate, aflåselige sektioner

115 cm

54 cm

TYPE 290-2
[Dobbelt 100 x 60 x 186 cm]
• Opbevaring af 290 dusin bolde
(årligt boldforbrug på 500-1.000 dusin)
• 7 separate, aflåselige sektioner

186 cm

100 cm

TYPE 132-1
[Højt 54 x 60 x 186cm]
• Opbevaring af 132 dusin bolde
(årligt boldforbrug på
250-500 dusin)

186 cm

• 3 separate, aflåselige
sektioner

54 cm

Optimal opbevaring og pleje af badmintonbolde
Siden 1989 har vi hos UNI-DAMP specialiseret os i optimal opbevaring af
badmintonbolde. Vi udvikler og producerer fugtskabe til fjerbolde.

Rønnevej 7, Stae · 9310 Vodskov
Tlf: 28 19 70 71 · E-mai!: info@uni-damp.dk
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