Ta vare på invisteringene dine.
Professional care system
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Designhotellet The Thief fikk samtlige tepper og møbler impregnert av FiberProTector Norge før åpning.

Hotel Continental, v/Randi Norheim

Ta vare på førsteinntrykket!

“Hotel Continental stiller som medlem av The Leading Hotels of The world de aller høyeste krav til sine leverandører
av tjenester. Vi er opptatt av å ivareta en høyest mulig standard, dette innebærer også behovet for å ta vare på de
investeringer vi gjør i forhold til blant annet møbler og tepper. Fiber ProTector Norge AS har siden 2008 levert sine
tjenester både hva gjelder impregnering av nye møbler samt teppe- og møbelrens. Vi er meget godt fornøyd med
både deres leveranser og effekten av deres impregnering som gjør at interiøret holder seg pent og lettstelt i lang tid.”

Ingenting er så miljøskapende som vakre tekstiler – gardiner, tepper og stoppede møbler.
Helt til det første uhellet skjer! Da tar det ikke lang tid før rommet ikke lenger tåler dagens lys.
Derfor gjelder det å forberede seg. I stedet for å prøve å fjerne flekker som allerede har satt seg
godt fast, kan du sikre deg mot at de ikke får feste ved å tenke preventivt.

Fiber ProTector Norge AS har kompetanse og mange års erfaring både nasjonalt og internasjonalt
innenfor preventivt vedlikehold for kunder innen forretningsbygg, sykehus, offentlig transport
hoteller, kinoer, cruise og flyindustrien.
Slik virker Fiber ProTector:
Fiber ProTector danner en usynlig molekylær beskyttelse rundt hver fiber. Dette virker som en
effektiv beskyttelse mot at alle typer organisk væske, smuss eller støv som ellers ville trengt inn
i selve fiberen og dannet varige flekker. Behandlingen beskytter også mot UV-stråler og fysisk
slitasje.
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Lyst, lekkert… og flekkfritt!

Behandling med FiberProtector åpner for helt nye muligheter til å velge tekstiler. Du kan uten problemer vurdere å bruke
selv de fineste tekstiler og de lyseste farger på steder hvor slike alternativer tidligere ville ha vært utenkelige.
Øker valgmulighetene
Fiber ProTector er en usynlig beskyttelse som kan påføres alle typer tekstiler – selv de fineste naturfibre som
silke og moire. Behandlingen påvirker hverken fargene eller tekstilets naturlige egenskaper, eller dets evne til å «puste».
Den merkes heller ikke ved berøring; du kan altså ikke føle at tekstilet er innsatt med Fiber ProTector. Og den
reduserer ikke virkningen av andre former for tekstilbehandling, som impregnering mot brann eller statisk elektrisitet.

“For oss er det viktig å ta vare på de investeringer vi gjør når det gjelder møbler og tepper. Det mener
vi blir ivaretatt gjennom Fiber ProTectors tjenester. Vi er veldig godt fornøyd med resultatet av
jobben de har gjort. Møblene så ut som nye og teppene fikk glansen tilbake etter endt oppdrag.”
Ellen Francke, Administrsjonssjef, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisajon

Bildene: Søl på behandlet teppe eller tekstil fjernes enkelt med absorberende klut eller papir.
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Langvarig glede av investeringene

Behandling med Fiber ProTector øker tekstilets slitestyrke og forlenger dets levetid. Den
tar vare på tekstilenes opprinnelige utseende og bevarer fargenes intensitet. Selv etter lang
tids bruk vil tekstiler som er behandlet med Fiber ProTector fortsatt se ut 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”

Preventivt vedlikehold
Behandling med Fiber ProTector reduserer vedlikeholdskostnadene. Derfor er bruk av Fiber
ProTector både en klok, lønnsom og langsiktig investering. Tekstiler som er behandlet med
Fiber ProTector trenger ikke annet enn lett daglig renhold. Støvsuging og flekkfjerning med
rent vann er nok. Det er effektivt, enkelt og det er økonomisk.

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

• Når flekken ennå er våt, f.eks. når noen nettopp har veltet en kaffekopp eller et glass vin, 		
suges væsken enklest opp med litt fuktighetsabsorberende papir (tørkerull e.l.).
• Hvis sølet har fått tid til å tørke, fjernes flekken med rent, varmt vann og en svamp eller klut.
• Fett eller olje fjernes med mildt, pH-nøytralt såpevann.*
• Det vil bare sjelden være nødvendig å rense hele tekstiloverflaten. Behandlingen med
Fiber ProTector gjør at det forurensede området kan flekkrenses uten at det oppstår
fargeforskjeller.
• Behandligen reduserer normalt behovet for rens til en 1/4 del av det normale.
• Levetiden på tepper og tekstiler forlenges betraktelig.

* Jo mindre bruk av såpe, desto lenger holder tekstilene seg som nye. Gjentatt bruk av såpe/ tensider med høy
pH kan bryte ned Fiber Protectors molekylpanser, slik at såperestene suges inn i fibrene. Her vil de etterhvert
trekke til seg søl og smuss, som bare lar seg fjerne ved dyprens.
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kan brukes på alle typer tekstiler som er
utsatt for slitasje og store påkjenninger:

Vanlige bruksområder er:
• Stoppede møbler
• Kontor- og konferansestoler
• Sofaer og stoler i lobbyer og restauranter
• Gardiner og draperier
• Sengetøy og sengetepper
• Orientalske tepper
• Vegg-til-vegg-tepper

Typiske bruksteder er.:
• Hoteller og restauranter
• Sykehus og institusjoner
• Forretninger og kontormiljøer
• Skip, ferger og borerigger
• Fly, tog og busser
• Kinoer, teatre og konsertsaler

Sammensetningen av bestanddelene i Fiber ProTector produkter kan i stor grad spesialdesignes for å tilpasse
det enkelte bruksområde.
Til bevaring og restaurering
Det er ingen grunn til å begrense bruken av Fiber ProTector til kun nye tekstiler. Behandlingen er også med
stort hell blitt benyttet på gamle møbler og tekstiler med stor bevarings- eller affeksjonsverdi. Våre fagfolk
utfører også rens av brukte møbler og tepper før beskyttelse. Komplette vedlikeholdsprogrammer tilbys
dersom ønskelig.

Impregnering av tepper i eventavdelingen på nyoppussede Hotel Continental.
“Vi har siden høsten 1999 benyttet oss av tjenestene til Fiber ProTector Norge AS i forbindelse
med vedlikehold av tepper og møbler i våre lounger for de reisende på Gardermoen. Dette har
bestått av rens og impregnering av tepper og møbler, samt skinnpleie. Vi er meget fornøyde
med den profesjonalitet, kvalitet og oppfølgning på tjenestene som Fiber ProTector
leverer. Det er viktig for oss at passasjerene opplever våre lounger som rene og velstelte.”
Unni Dørum, Lounge manager, Scandinavian Airlines system
Bildene: Viser samme tekstil med og uten behandling. Behandlet overflate

Bildet: Fiber ProTector skinnrestaureing

hindrer væske i å trekke inn i tekstiler/tepper. Væsken blir liggende på overflaten eller mellom fiberene, og forhindrer permanente flekker.
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“Statoil ASA stiller de høyeste krav til sine leverandører av tjenester. Fiber ProTector AS leverer teppe- og
møbelrens inklusivt impregnering på boligmodulene på samtlige av våre plattformer i Nordsjøen. Vi har
benyttet Fiber ProTector sine tjenester siden 1997 på grunn av deres proffesjonelle og kvalitetsbevisste
behandling av arbeidsoppdragene.”
Nina Brundtland, FA Leder Statoil ASA

Kaffekopper setter ikke sjøbein
RCCL sitt flotte cruiseskip “Radiance of the Seas” er et av
mange cruiseskip som har fått sine tepper og møbler
behandlet med Fiber ProTector.

Det finnes miljøer hvor søl ikke er til å unngå, uansett hvor forsiktig en er. Noen av våre
beste referanser har vi derfor fra maritim sektor. For arkitekter og andre som planlegger
innredninger ombord på ferger og cruiseskip, har Fiber ProTector åpnet nærmest et hav
av muligheter.

Godkjent for krevende miljøer
Produktene er godkjent og testet av en rekke institusjoner i forhold til miljø og sikkerhet;
SINTEF, DET NORSKE VERITAS, NILU, BYGGFORSK, SIFO, TEKNOLOGISK
INSTITUTT, LUFTHANSA TECHNIC, DUNLOP PRECISION INSTRUMENTS,
WOOLSAFE ORGANISATION mfl.
Fiber ProTector møter alle krav for bruk ombord på fly, skip og i offshore virksomhet,
steder hvor det stilles spesielt høye krav til brannsikkerhet og giftige avgasser ved brann.
Bevist gjennom tester
Om virkningen av tekstilbehandling med Fiber ProTector uttaler professor i fysikalsk
kjemi ved den Svenske Kungliga Tekniska Högskolan, Jan Christer Eriksson:
«Den smussavvisende effekten er direkte relatert til fluorkarbonkjedens molekylære egenskaper; de beskytter både mot vann og olje, en uvanlig kombinasjon. Man kan uttrykke det
slik at ingen fremmede stoffer, uansett kjemisk forbindelse, har tendens til å feste seg til
en tekstiloverflate som er behandlet med Fiber ProTector. Dette forklarer den antistatiske
effekten og den reduserte slitasjen. En annen side av samme sak er en høy kontaktvinkel for
oljedråper såvel som for vanndråper, hvilket er en fordel sett fra et rengjøringssynspunkt.»

Bildene til venstre: Et Fiber ProTector team behandler samtlige møbler og tepper på det luksuriøse
J.W. Marriott hotellet i Grand Rapids, Michigan USA
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Bedre inneklima - bakteriehemmende!

Bruk av Fiber ProTector er et viktig bidrag til et bedre inneklima, noe som blant annet er av stor betydning for astmatikere
og allergikere. Fiber ProTector danner et molekylpanser rundt det enkelte fiber, som hindrer at tekstilene suger til seg støv
og smuss. Fordi friksjonen mellom fibrene reduseres, reduserer behandlingen også loing og støvavgang.
Sitter lenge
Impregneringen er også i seg selv usedvanlig slitesterk mot mekanisk slitasje som daglig tråkk eller rengjøring.
Ved regelmessig renhold – dvs. bruk av støvsuger på møbler og tepper samt flekkfjerning med rent vann – har en
behandling med Fiber ProTector som regel mange års varighet. Behandlingen reduserer både behovet for rens og
den slitasjen som selve renseprosessen ofte fører med seg.
Konklusjon og anbefaling
Teknologisk Institutt sammenlignet tepper behandlet med Fiber Protector mot ubehandlede tepper i et år.
”Undersøkelsene viser at behandlede tepper er mindre statiske enn ubehandlede. De siste resultatene tilsier at det
er lettere å fjerne løst smuss fra et impregnert teppe. Dette bør ha positiv betydning for innemiljø, et av problemene
med tepper er at de samler støv”.

“Norsk Kinodrift har idag drift ved 20 kinosaler, fordelt på 8 avdelinger med 700.000 årlig besøkende.
En kino er i stor grad eksponert for slitasje, smuss og skitt og vi har prøvd forskjellige typer behandling
og flere leverandører. Etter en grundig test, som svarte til våre krav og forventninger, inngikk Norsk
Kinodrift høsten 2006 en rammeavtale med Fiber ProTector, og vi er svært godt fornøyd med den
jobben de gjør.”
Ivar Halstvedt, Adm. Dir., Norsk Kinodrift as
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Beskytter mot bakterier, sopp og mugg
Tepper og møbler kan være bakteriebomber. Nyere undersøkelser viser at
kontorstoler kan inneholde mer bakterier enn et toalettsete. Fuktige tepper
kan skape dårlig lukt og et helsefarlig inneklima som skyldes sopp og muggdannelse under teppet. Fiber ProTector leverer på forespørsel antibakteriell
behandling av tepper og tekstiler for å motvike dette samt å hindre spredning
og vekst av bakterier sopp og mugg.
Fiber ProTector gir en bakteriostatisk effekt med logg 3 reduksjon, det vil si
effektiv mot 99.9 % av bakterier.
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Hvis kvalitet teller...
Alle møbler og tepper trenger vedlikehold, enten de er preventivt beskyttet eller ikke. En Fiber ProTector-behandling vil ikke
hindre at det søles, men den gjør flekkfjerningen enklere – og behovet for periodisk dyp-rens reduseres. Følgene av dette er
store besparelser innen daglig renhold, vedlikehold og utskifningskostnader.

Hvorfor oss?
Profesjonell hjelp
Av og til er det nødvendig med profesjonell hjelp – hvor ofte, er avhengig av bruk og vedlikehold. Fiber ProTector har
spesialisert seg i behandling av møbler og tepper, både nye og allerede brukte. Vi har ekspertisen til å utføre en grundig
rens før vi behandler tekstilene. Våre ansatte har erfaringen og kunnskapen til å utføre oppdrag på en kvalitativ måte.
Vi har medarbeiderne med solid kunnskap og lang erfaring. Hos oss treffer du en profesjonell samarbeidspartner som ligger i teten både når det gjelder teknologi, arbeidsmetoder og faglig nivå. Vårt mål er å overgå våre kunders
forventninger av kvalitet og service, samt være en aktiv medspiller for å forlenge verdien av investeringene og spare
vedlikeholdskostnader.

Fiber ProTector Norge AS er et spesialfirma innen følgende områder:
• Preventivt vedlikehold av tepper og tekstiler		
• Rens og restaurering av tepper og møbler
• Antistatbehandling av tepper og tekstiler
• Flammehemmende behandling av tekstiler
• Skinnpleie og impregnering av skinn
• Behandling mot bakterier, sopp og mugg

“Nu har vi här i Göteborg haft inne vagnen för grundstäd, som är skyddad med Fiber ProTector.
Vi tog bort ett antal fläckar av kaffe och choklad, vi använde kun en fuktig microtrasa och resultatet var
att det var mycket lätt att ta bort dessa fläckar. Personalen trodde inte det var sant att det gick så lätt,
så vi är för en fortsättning av detta arbete, vi sparar mycket tid med denna produkt.”
Vi gir nytt liv til dine tepper og møbler.

Hasse Edström, ISS TraffiCare AB

Rens og impregnering forlenger
levetiden til dine tepper og tekstiler
og gir et bedre førsteinntrykk.
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www.fiberprotector.com
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