GOUD

Hockeydoel EHL X
Artikelcode: S-4200

Algemene informatie

De EHL X is het meest exclusieve en toonaangevende hockeydoel verkrijgbaar
op de markt. Een mix van topprestaties en bijzondere eigenschappen met
daarbij een ongeëvenaard uniek design. Het meest opvallende aan het doel is
het knalgele voorpand met een matzwart gecoate slagplank. Een uitzonderlijke
standaard op het hoogste hockeyniveau geintroduceerd door ERMA Sport en
goed gekeurd door de internationale bonden. De EHL X is ONLY FOR THE BEST
en approved by Oranje Keepers Pirmin Blaak en Jaap Stockmann. De EHL X is de
thuisbasis voor uw hockeykeepers!

6

6 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

Bestektekst

- Doel met vrije netophanging
- Aluminium extrusieprofiel voor paal en lat uitgevoerd met verstevigingsribben,
voorzijde van 6mm, overige wanden van 5mm dik, de achterzijde van het profiel
is uitgevoerd met een ruimte voor een kunststof netstrip. Inwendig is het profiel
uitgevoerd met vier keer een zeer solide driehoekconstructie. Deze constructie is
opgenomen in het ontwerp van het extrusieprofiel
- De buitenzijde van de slagplank is voorzien van twee aluminium wielgaffels,
beiden uitgevoerd met twee gelagerde wielen met een geprofileerd rubberen
roloppervlak
- Naast de wielgaffel zit een voetsteun waardoor kantelen van het doel
vereenvoudigd wordt
- De slagplank en netbeugel zijn voorzien van poedercoating RAL9005 zwart
- Geïntegreerde nethaken door middel van een kunststof netstrip profiel, met
gestanste netbevestigingen
- De zijkanten van de slagplank zijn aan de buitenzijde voorzien van een
sponsoruiting die door de klant op te geven is
- De producent zal desgevraagd, na de productlevenscyclus, tegen restwaarde,
het product terugnemen en recyclen

- Door TÜV Nord GmbH gecertificeerd doel a.d.h.v. DIN EN 750:2006-01 wanneer
gebruikt gemaakt wordt van verzwaringen (ERMA Sport hockeydoel S-4400)

- Klachtafhandeling 9,2

- Diverse onderhoudscontracten

Veiligheid
- Geen bereikbare nethaken
- Geen uitstekende delen of scherpe randen ter
bescherming van speler en sportveld
- Netbeugel zit ruim achter het hockeydoel, contact met

Opgenomen in levering

- Doel is volledig afgemonteerd
- Exclusief zwart doelnet

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
bij verscheidene clubs.
- Officieel Euro Hockey
League hockeydoel
- Officieel EK hockeydoel
2013

- Officieel EK indoor
hockeydoel 2014
- H.C. Braxgata

Op deze productkaart zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
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