ZILVER

Jeugd hockeydoel 2
Artikelcode: S-1917

Algemene informatie

De Jeugd 2 is een degelijk en solide jeugd hockeydoel met de afmeting
3,66x0,46m. Het doel is uitgevoerd met een slagplank vervaardigd uit 10mm PE
(slagvast kunststof). Na de training of wedstrijd vouwt u de jeugd 2 eenvoudig
op. Het doel is voorzien van bokwielen waarmee u het doel eenvoudig kunt
verplaatsen. Tevens beschadigd u hiermee het kunstgras niet. De Jeugd 2 is
geschikt voor normale intensiteit jeugd trainingsgebruik.
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Bestektekst

- Scharnierpunt in het midden van de slagplank voorzien van een beveiliging
tegen te ver scharnieren, deze beveiliging dient tevens als handel tijdens het
transporteren
- Alle scharnierpunten uitgevoerd met dubbele RVS scharnier
- Slagplank is vervaardigd uit PE platen 10mm dik
- Slagplank in de verticale richting verstevigd aan de buitenzijde door middel van
kokers 50x25x2
- De buitenzijde van de slagplank is voorzien van twee bokwielen, welke beide
uitgevoerd zijn met gelagerde wielen met een geprofileerd rubberen roloppervlak
- De producent zal desgevraagd, na de productlevenscyclus, tegen restwaarde,
het product terugnemen en recyclen

3 jaar garantie op de constructie. Daaropvolgend jaarlijks
te verlengen met 1 jaar.
Geproduceerd in Nederland door ERMA Sport

- Wij beschikken over eigen montage ploegen
- Gratis telefonisch advies

- Klantwaardering 8,02

- Bestekconformiteit

- Customizen producten

- 48 uur service op locatie

- Klachtafhandeling 9,2

- Diverse onderhoudscontracten
Veiligheid
- Geen kwetsbare nethaken
- Geen uitstekende delen

Opgenomen in levering

- Doel is volledig afgemonteerd

Technische tekening
Levertijd: 2 - 3 weken mits niet voorradig

ERMA Sport zal desgevraagd, na de
productlevenscyclus, tegen restwaarde, het
product terugnemen en recyclen

- Wordt succesvol gebruikt
door verscheidene
hockeyclubs

- Slagplank 10mm PE
- RVS schanieren
- Opvouw constructie
- Eenvoudig verplaatsbaar
Op deze productkaart zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
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