
 

 

Det börjar bli hög tid att boka in årets service av era ismaskiner!  
 

Vi börjar närma oss högsäsongen igen för service av ismaskiner och ismålning. För att underlätta vår planering och 

för att säkerställa att ni får service och/eller ismålning när det passar er bäst önskar vi att ni besvarar frågorna nedan 

så fort som möjligt.  

Service 
• Hur många maskiner vill ni ha servade 

• När kan vi tidigast komma och serva 

• När kan vi senast komma och serva 

• Är det några veckor som absolut inte passar att vi kommer 

• Kontaktuppgifter till den vi ska kontakta vid service 

• Besöksadress  

• E-postadress till ansvarig person 

• Är det något särskilt vi behöver veta inför servicen (något särskilt som vi ska titta på eller någon reservdel 

som vi ska ta med) 
 

Använd gärna bifogad bilaga när du bokar din sommarservice.  
 

ISMÅLNING  

• Vilket datum önskar ni ha målat 

• Hur mycket färg behöver ni 

Ni som inte redan har målad ispist (betong) utan använder något annat att färga isen med kanske är intresserade av 

mer information om JetIce. JetIce är en Kanadensisk isfärg som idag är ett krav inom NHL och KHL. Lite vitare, men 

den stora skillnaden är att den hjälper till vid stora värmebelastningar på isen.  

Vill ni ha mer information om Jetice, meddela oss så kontaktar vi er. 

Vi är tacksamma om ni svarar så fort som möjligt till: 

• service@izomaskin.se (endast bokning av service), har ni andra ärenden bör ni mejla till info@izomaskin.se)   

• Eva Björklund    0291-206 86 

• Växel     0291- 206 80 
 

Priser för service 
Arbetskostnad  fält 927 kr/tim 

Resekostnad  530 kr/tim 

Milersättning      8:90/km 

 

Ni som väljer att få er maskin servad av oss har 15 % rabatt på reservdelar från vårt ordinarie sortiment under hela 

serviceåret.  

 
 
Med vänlig hälsning 
Izomaskin AB 
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