Hockey kantplank
Artikelcode: S-6000

Algemene informatie

*** Omdat wij een kantplank wilden leveren uit 100% gerecycled materiaal
maar toch met ultiem visueel eindeffect!***

De kantplank zorgt voor de ultieme afwerking rondom het hockeyveld en staat
garant voor de perfecte oplossing voor veldomheining en ballenvanger.
Grondstoffen worden steeds schaarser en iedereen heeft de
verantwoordelijkheid om hier rekening mee te houden in de producten die
worden afgenomen en ontwikkeld. Voordelen:
- Gemaakt uit 100% gerecycled PE en PP met een stalen kern
- Veer/groef verbinding voor het optimaal stapelen van de planken
- Pen/gat verbinding voor het optimaal koppelen van planken
- Voorzien van twee groeven als boorhulp en tevens als design feature
- Ronde bovenkant voor een zachte en vriendelijke uitstraling
- Leverbaar in twee kleuren; bruin en zwart
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Bestektekst

- Kantplank per lengte 150x50x2500mm
- Geproduceerd uit klimaatpositief regeneraat
- Uitgevoerd met houtstructuur en boorlijnen
- Gewapend d.m.v. thermisch verzinkte S235 koker
- Voorzien van "veer en groef" t.b.v. stapelen
- Voorzien van "pen en gat" t.b.v. doorverbinden

12 jaar garantie op de constructie. Daaropvolgend jaarlijks
te verlengen met 1 jaar.

- Wij beschikken over eigen montage ploegen
- Gratis telefonisch advies
- Klantwaardering 8,02
- 48 uur service op locatie
- Klachtafhandeling 9,2
- Customizen producten
- Bestekconformiteit
- Diverse onderhoudscontracten
- Afgeronde hoeken
- Geen uitstekende delen

Opgenomen in levering

Excl. bevestigingsmaterialen en montage
Bij te bestellen: Hoogtepootjes voor onder kantplank en hoekafwerking

Technische tekening

Levertijd: 5 - 6 weken mits niet voorradig

ERMA Sport zal desgevraagd, na de productlevenscyclus,
tegen restwaarde, aluminium sportproducten
terugnemen en recyclen
Het gebruikte materiaal van
de ERMA Sport kantplank is
klimaatpositief
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Op deze productkaart zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Bedrijvenpark Twente 448 • 7602 KM • Netherlands • t +31 (0)546 - 49 38 95 • f +31 (0)546 - 49 38 39 • Info@ermasport.nl
www.ermasport.nl • KvK Enschede 08164201 • IBAN: NL52SNSB0862790166 • BIC: SNSBNL2A

