Erfaring og
kompetence
følger med
O-Green ApS er en dansk anlægsvirksomhed, der gennem
de sidste 35 år har projekteret, anlagt og vedligeholdt større
parkanlæg og grønne landskaber.
Vi bygger på erfaringerne fra det tidligere Økodan, som bl.a.
stod for gennemførelsen af flere større anlæg for Slots- og
Ejendomsstyrelsen og større firmaer såsom Novo Nordisk.
Bedst kendt er reetableringen af Barokhaven ved Frederiksborg Slot i 1996 samt renoveringen af Nordmandsdalen i Fredensborg i 2002.
Kun det bedste er godt nok. Vi samarbejder derfor med en
række af fagets bedste leverandører i både hoved- og underentrepriser. O-Green har ekslusiv retten i Danmark for
Sandmaster-konceptet, der består af patenterede produkter og løsninger til rensning af sand, gummibelægninger og
kunstgræs.
Med de nyeste teknikker, avancerede færdigheder samt dygtige og servicemindede medarbejdere skaber vi værdi for vores
kunder i hele Danmark.

Vil du vide mere?

Kontakt Vagn Hansen i dag og hør,
hvad vi kan gøre for at pleje dine
gummibelægninger på legepladser
og idrætsanlæg.
Tlf.: +45 40 34 58 75
E-mail: vo@sandmaster.dk
Sandmaster Danmark
O-Green ApS
Sognevejen 10
2690 Karlslunde

Sandmaster renser gummibelægningen på
flere af Slagelse Kommunens legepladser.
Vedligeholdelsen hjælper med at bevare
faldunderlaget fjedrende effekt, og det forlænger belægningens holdbarhed. Samtidig
ser det pænere ud, og giver dem, der bruger
legepladsen en bedre oplevelse. Sandmaster
styrer selv, hvornår de kommer. Vi får besked
om, hvornår de er i området. Det fungerer rigtig godt og vi er meget tilfredse.
Michael Thelin, Centerleder,
Slagelse Kommune

Miljøvenlig
rensning af
gummibelægning
Bevar den smukke overflade
og forlæng levetiden

Årlig rengøring af
gummibelægning
øger sikkerheden og
forlænger levetiden

Få fuldt udbytte
af din belægning

Høje krav til sikkerhed og underlag gør gummibelægning til
en god og fleksibel løsning til bl.a. legepladser, atletikbaner
og som underlag til sportsaktiviteter. Gode resultater på
atletikbanen kræver et underlag, der er fri for vand og urenheder, så sportsudøverne kan yde deres bedste. Og et rent
underlag på legepladsen sikrer færre ulykker. Regelmæssig
rengøring af gummibelægningen er derfor vigtig, for at
brugerne får den bedst mulige oplevelse og undgår skader.
En belægning, der er fri for vand og urenheder, kræver
løbende vedligeholdelse. Vores specialudviklede maskiner
og rensningsmetoder bidrager til, at jeres legepladser, boldbaner og belægninger bliver ved med at fremstå pæne. Herudover er en årlig rengøring med til at forlænge levetiden
på gummiet, så omkostningerne til ny belægning udskydes.

Professionel rensning
til små og store områder
Med mange års erfaring inden for anlæggelse og vedligehold af store arealer,
parker og legepladser - og med specialudviklede maskiner - kan vi tilbyde en
effektiv, skånsom og miljøvenlig løsning, når gummibelægningen skal renses
- uanset størrelse af overflade. Hos O’Green har vi patent på den miljøvenlige
Sandmaster-metode, der skånsomt renser gummibelægningen uden brug af
kemikalier.
Rensning af belægninger foregår ved, at maskinen bruger højtryk og roterende
dyser til at rense for urenheder. Herefter bliver drænvandet afledt og suget i en
tank, så spildevandet bortledes miljømæssigt forsvarligt.
De fleksible og kompakte maskiner kan komme til på steder, hvor adgangen
er minimal - fx porte og adgangsveje. Samtidig kan de store, specialudviklede
maskiner rense overflader med en bredde på op til 1,5 m i én arbejdsgang.

Det er en stor investering at anlægge gummibelægning, og uden
vedligeholdelse forringer man belægningens naturlige levetid.
Med årlig rengøring af gummibelægningen undgår man derfor
at skulle lægge ny belægning i utide. Samtidig er rengøring med
til at fastholde fleksibiliteten og bevare vandgennemtrængningen
i gummiet.

Fordele ved årlig rensning:
•
•
•
•
•

Forlænger levetiden
Reducerer risici for skader
Giver brugerne en god oplevelse
Øger sikkerheden
Bevarer den smukke overflade

Eksempel
Rensning af:
Legeplads 100 m2
Kr. 14.000

*

Atletikbane
5000 m2
Kr. 100.000

*

Sandmaster renser gummibelægningen på
løbebanen rundt om Silkeborg Stadion. De
ringer et par dage i forvejen, før de kommer og
så aftaler vi, hvad der skal gøres. Den aftale
overholder Sandmaster til punkt og prikke –
og de kører ikke før, det hele er klappet og
klar. Vi er meget tilfredse med Sandmaster, for
de leverer en høj kvalitet og er meget grundige. Alt bliver renset godt i bund, og banen er
rigtig pæn bagefter.
John Kudsk, Bestiller
Silkeborg Kommune

Maskinerne kan også anvendes til at rense sten og asfalt.
* Alle priser er ex. moms

