Ta vare på invisteringene dine.
Professional care system
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Designhotellet The Thief fik samtlige gulvtæpper og møbler imprægneret af Fiber ProTector Norge AS før åbningen.

Hotel Continental, v/Randi Norheim

Det vigtige
førstehåndsindtryk!

Hotel Continental stiller som medlem af The Leading Hotels of The World de absolut højeste krav til hotellets
leverandører af tjenesteydelser. Vi er fokuseret på at varetage den absolut højeste standard, dette indebærer også
behovet for at værne om de investeringer vi foretager i forhold til møbler og gulvtæpper. Fiber ProTector Norge AS
har siden 2008 leveret tjenesteydelser mht. imprægnering af nye møbler samt tæppe- og møbelrensning. Vi er
meget tilfredse med både deres ydelser såvel som med effekten af imprægneringen, der gør at interiøret holder sig
pænt og lettere at vedligholde i lang tid.”

Intet er så miljøskabende som smukke tekstiler – gardiner, tæpper og polstrede møbler. Lige
indtil uheldet sker! Det tager ikke lang tid før interiøret ikke længere tåler dagens lys. Derfor er
planlægning vigtig. I stedet for at forsøge at fjerne pletter, der allerede er blevet permanente, kan
du sikre dig at de aldrig bliver permanente, ved at tænke præventivt.

Nationalt som internationalt besidder Fiber ProTector Norge AS kompetence og mange års
erfaring, i præventivt vedligehold af interiør i kontorbygninger, hoteller, hospitaler, offentlig
transport, biografer, krydstogtskibe og flyindustrien.
Sådan virker Fiber ProTector:
FiberProtector danner en usynlig molekylær beskyttelse rundt om hver fiber. Dette bevirker en
effektiv beskyttelse mod alle typer organisk væske, snavs, og støv, som ellers ville være trængt
ind i fiberen og dannet permanente pletter. Behandlingen beskytter endvidere mod UV-stråling
og fysisk slitage.
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Lyst, lækkert...og pletfrit!

Behandlingen med Fiber ProTector åbner op for helt nye muligheder i forhold til valg af tekstiler til interiør. Du kan nu
uden problemer vælge de fineste tekstiler i de lyseste nuancer til dit interiør, et valg, der tidligere havde været utænkeligt.
Giver valgmuligheder
Fiber ProTector er en behandling, der kan udføres på alle typer materiale, selv de fineste naturfibre som silke og
mohair. Imprægneringen er usynlig og kan ikke føles. Behandlingen på virker hverken materialets farver eller
egenskaber, f.eks. materialets evne til at “ånde”. Behandling med Fiber ProTector imprægnering påvirker heller
ikke andre behandlinger, eksempelvis brandhæmmende behandling eller behandling mod statisk elektricitet.

“For os er det vigtigt at værne om de investeringer vi foretager når det gælder møbler og gulvtæpper.
Det er vi overbeviste om at det bliver varetaget gennem Fiber ProTectors ydelser. Vi er meget tilfredse
med resultatet af det arbejde de har udført. Møblerne så ud som nye og tæpperne fik glansen tilbage
efter de havde færdiggjort arbejdet.”
Ellen Francke, administrationschef, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisation

Fotos: Væske på behandlet gulvtæppe eller tekstil fjernes nemt og enkelt med absorberende klud eller papir.
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Langvarig glæde
af investeringerne

Behandling med Fiber ProTector øger tekstilets slidstyrke og forlænger dets levetid.
Behandlingen bevarer tekstilets oprindelige udseende og farveintensitet. Selv efter lang tids
brug vil tekstiler, der er behandlet med Fiber ProTector, se ud som nye.

“We chose to make the Fiber ProTector our standard fabric protection treatment, as it offers superior protection
over the chemicals we used in the past without changing the appearance, texture or integrity of the quality
materials we install in our Corporate Aircrafts”

Præventivt vedligehold
Behandling med Fiber ProTector imprægnering reducerer vedligholdelsesomkostninger
væsentligt. Derfor er brugen af Fiber ProTector imprægnering ikke blot en klog og langsigtet
investering, men også rentabel. Tekstiler behandlet med Fiber ProTector skal blot plejes med
let daglig rengøring. Støvsugning og pletfjerning med rent vand er nok. Dette er effektivt
enkelt og rentabelt.

Brandi Bradley Taylor, Supervisor, Interior Design, Dassault Falcon Jet

• Når pletten endnu er våd, når et glas vin eller en kop kaffe er lige væltet, suges væsken
ganske enkelt op med absorberende papir.
• Fedt eller olie fjernes med mildt pH-neutralt sæbe, lunkent vand og en svamp eller klud.
• Det er sjældent nødvendigt at rengøre hele tekstiloverfladen; behandlingen med
Fiber ProTector bevirker at man kan pletrense uden at der opstår farveforskel eller rande.
• Behandlingen reducerer behovet for rensning med op til 1/4 af det normale.
• Levetiden på gulvtæpper og tekstiler forlænges betragteligt.

* Jo mindre brug af sæbe, desto længere holder tekstilerne sig som nye. Gentagent brug af sæbe/tensider med
høj pH værdi vil med tiden nedbryde Fiber ProTectors molekylepanser med det resultat, at sæberester trænger
ind i fiberen. Det medfører at snavs og væske nu kan trænge direkte ind i fiberen og dette lader sig kun fjerne ved
en dybderensning.
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Kan bruges på alle typer tekstiler,
der er udsat for intensiv slitage

Typiske emner vi behandler:
• Polstrede møbler
• Kontor- og konferencestole
• Sofaer og stole i lobbyer og restauranter
• Gardiner og draperinger
• Sengetøj og sengetæpper
• Orientalske tæpper
• Væg-til-væg tæpper

Typiske brancher:
• Hoteller og restauranter
• Hospitaler og institutioner
• Forretninger og kontormiljøer
• Krydstogtskibe, færger og borerigger
• Fly, tog og busser
• Biografer, teatre og koncertsale

Sammensætningen af de enkelte bestanddele i Fiber ProTector kan i stor grad specialdesignes
til de enkelte indsatsområder.
Vedligehold og restaurering
Der er ingen grund til at begrænse brugen af Fiber ProTector udelukkende til nye tekstier. Behandlingen bliver
også med stor succes blevet brugt til ældre møbler med stor bevarings- og affektionsværdi. Vore fagfolk
udfører endvidere rensning af ældre møbler og tæpper før påførsel af den beskyttende imprægnering.
Komplet vedligeholdelsesservice tilbydes efter ønske.

Imprægnering af gulvtæpper i eventafdelingen på det nyistandsatte Hotel Continental.
“Vi har siden efteråret 1999 benyttet servicen fra Fiber ProTector Norge AS i forbindelse med
vedlighold af gulvtæpper og møbler i vore lounges for de rejsende i Gardermoen. Servicen består af
rensning og imprægnering af gulvtæpper og møbler samt læderpleje. Vi er meget tilfredse med den
professionelle udførelse, kvaliteten og opfølgningen leveret af Fiber ProTector, Det er vigtigt for os at
vore passagerer oplever vore lounges som rene og velplejede.
Unni Dørum, Lounge manager, Scandinavian Airlines

Fotos: Viser samme stykke tekstil uden og med behandling. Behandlet over-

Foto: Fiber ProTector læderrestaurering.

flade hindrer væske i at trænge ind I tekstiler/tæpper. Væsken bliver liggende
på overfladen eller mellem fibrene og forhindrer derved permanente pletter.
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“Statoil ASA stiller de højeste krav til leverandører af serviceydelser. Fiber ProTector AS leverer gulvtæppe- og
møbelrensning inklusive imprægnering på boligmodulerne på vores platforme på Nordsøen.Vi har benyttet
os af Fiber ProTectors service siden 1997 på grund af deres professionelle og kvalitetsbevidste måde at udføre
opgaverne på”.
Nina Brundtland, FA Leder Statoil ASA

Fiber ProTector i
den maritime sektor

Der findes miljøer, hvor snavs og tilsmudsning ikke kan undgåes, uanset hvor forsigtig
man er. Nogle af vore bedste referencer er derfor fra den maritime sektor. For arkitekter og
andre, der planlægger interiør ombord på færger og krydstogtskibe har Fiber ProTector
åbnet nærmest et hav af muligheder.

Godkendt til krævende miljøer
Produkterne er godkendte og testet af en række institutter i forhold til miljø og sikkerhed;
SINTEF, DET NORSKE VERITAS, NILU, BYGGFORSK, SIFO, TEKNOLOGISK
INSTITUTT, LUFTHANSA TECHNIC, DUNLOP PRECISION INSTRUMENTS,
WOOLSAFE ORGANISATION, ENCO GLOBAL TESTING m.fl.

Fiber ProTector imødekommer alle krav for brug ombord på fly, krydstogtskibe, færger
og offshorevirksomhed, steder, hvor der stilles høje krav til sikkerhed i forhold til brand
og udvikling af giftig røg.
Testet virkning
Professor i fysisk kemi ved den Kongelige Svenske Tekniske Højskole, Jan Christer
Eriksson, udtaler følgende om virkningen af tekstilbehandling med Fiber ProTector:
“Den smudsafvisende effekt er direkte relateret til fluorkarbon-kædens molekylære egenskaber; de beskytter både mod vand og olie, en usædvanlig kombination. Man kan udtrykke
det på følgende måde; ingen fremmede stoffer, uanset kemisk forbindelse, vil fæstne sig en
tekstiloverflade, der er behandlet med Fiber ProTector. Dette forklarer endvidere også den
antistatiske effekt og den reducerede slitage. En anden side af samme sag er den høje
kontaktvinkel for oliedråber såvel som vanddråber, hvilket er en fordel set fra et
rengøringsmæssigt perspektiv.”

Fotos til venstre: Et Fiber ProTector team behandler samtlige møbler og gulvtæpper på det luksuriøse
J.W. Marriott hotel i Grand Rapids, Michigan USA.
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Bedre indeklima - bakteriehæmmende!

Brugen af Fiber ProTector er et vigtigt bidrag til et forbedret indeklima, noget som blandt andet har stor betydning for
astmatikere og allergikere. Fiber ProTector danner et molekylepanser rundt om hver enkel fiber, der forhindrer at tekstilet
suger støv og snavs til sig. Fordi friktionen mellem fibrene reduceres, reducerer behandlingen også pilling og at tekstilet
støver.
Holder længe
Imprægneringen er i sig selv usædvanlig slidstærk når det kommer til mekanisk slitage, dvs.daglig trafik og brug samt
rengøring. Ved regelmæssig rengøring - dvs. brug af støvsuger på møbler og gulvtæpper samt pletfjerning med rent
vand – har en behandling med Fiber ProTector som regel mange års holdbarhed. Behandlingen reducerer både behovet
for rensning og den slitage som en sådan rensning medfører.
Konklusion og anbefaling
Teknologisk Institut sammenlignede gulvtæpper behandlet med Fiber ProTector med ubehandlede gulvtæpper:
“Resultaterne viste at behandlede gulvtæpper er mindre statiske end ubehandlede. Det sidste resultat viste at, det er
lettere at fjerne løst snavs og støv fra et imprægneret gulvtæppe. Dette bør have positiv indvirkning på indeklimaet,
et af problemerne med tæpper er at de samler støv”.

“En biograf er i høj grad eksponeret for slitage, snavs og smuds og vi har forsøgt os med mange
leverandører og metoder uden at det svarede til vores forventninger. Efter at have fået kendskab til
Fiber ProTector, har vi oplevet gode resultater med tekstilbeskyttelse og høj kvalitet på rensning. Fiber
ProTectors serviceydelser har vist sig at forlænge levetiden på interiøret, reduceret behov for periodisk
rensning og ikke mindst givet vores rengøringsansatte et langt enklere daglig rengøring af interiøret.”
IVAR HALSTVEDT, ADM. DIR., SF Kino AS

Beskytter mod skimmel og svamp
Tæpper og møbler kan være bakteriebomber. Nyere undersøgelser viser at
kontorstole kan indeholde flere bakterier end et toiletsæde. Fugtige tæpper kan
medføre dårlig lugt og et sundhedsskadeligt indeklima, der skyldes skimmel og
svampedannelse under tæppet. Fiber ProTector leverer på forespørgsel
antibakteriel behandling af gulvtæpper og tekstiler for at modvirke dette samt
forhindre spredning af bakterier, skimmelsvamp og mug. Fiber ProTector
behandling medfører en bakteriostatisk effekt med logg 3 reduktion, dvs.
effektiv mod 99 % af alle bakterier.

Ivar Halstvedt, Adm. Dir., Norsk Kinodrift as
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Hvis kvalitet er afgørende...
Alle møbler og gulvtæpper har behov for vedligehold, hvad enten de er beskyttet eller ej. En Fiber ProTector-behandling
vil ikke forhindre at disse bliver snavsede, men den vil betyde en langt lettere pletfjerning – og behovet for periodisk
rensning reduceres betydeligt. Dette medfører i sidste ende betydelige besparelser på den daglige rengøring, vedligehold
og omkostninger ved udskiftning af interiør.

Hvorfor os?
Professionel hjælp
Af og til er det nødvendigt med professionel hjæp - hvor ofte er afhængigt af brug og vedligehold. Fiber ProTector er
specialiseret i behandling af møbler og tæpper, både nye og brugte. Vi har ekspertisen til at udføre en grundig rensning
før vi behandler tekstilerne. Vore ansatte har erfaring og viden til at udføre opgaver på et kvalitetsmæssigt højt niveau.
Vi har medarbejdere med en solid viden og lang erfaring. Hos os møder du en professionel samarbejdspartner, som
lægger stor vægt på at holde et højt niveau når det gælder teknologi, arbejdsmetode og faglighed. Vort mål er at overgå
vore kunders forventninger i forhold til kvalitet og service, samt være en aktiv medspiller, når det kommer til at forlænge
værdien af dine investeringer og besparelser på vedligeholdelsesomkostninger.

Fiber ProTector Norge AS er specialiseret indenfor følgende områder.
• Præventivt vedlighold af tæpper og tekstiler
• Rensning og restaurering af tæpper og møbler
• Antistatisk behandling af tæpper og tekstiler
• Flammehæmmende behandling af tekstiler
• Læderpleje og imprægnering af læder
• Behandling mod bakterier, mug og skimmel

“Nu har vi i Göteborg haft vogne, der er beskyttet med Fiber ProTector inde til grundpleje. Vi fjernede
et antal pletter fra kaffe og chokolade; vi brugte kun en fugtig mikrofiberklud og resultatet var at disse
pletter var meget nemme at fjerne. Personalet troede næsten ikke at det kunne være rigtigt, at det
kunne være så nemt, så vi fortsætter bestemt med dette samarbejde; vi sparer meget tid pga dette
produkt.”
Vi giver nyt liv til dine tæpper og møbler.
Rensning og imprægnering forlænger

Hasse Edström, ISS TraffiCare AB

levetiden på dine tæpper og tekstiler
og giver et bedre førstehåndsindtryk.
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www.fiberprotector.com
WWW.FIBERPRO.DK
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