ZILVER

Hockeydoel - ULTIMA EHL
Artikelcode: S-1954

Algemene informatie

De Ultima EHL is een exclusief en duurzaam top hockeydoel met de afmeting
3,66x2,14mtr en is uitermate geschikt als wedstrijddoel. Het net hangt vrij in
het doel en is voorzien van een haakloze netbevestiging d.m.v. een kunststof
netstrip. ERMA Sport is official supplier van de EHL. Het hockeydoel Ultima EHL
is voorzien van het unieke profiel dat door ERMA Sport speciaal ontwikkeld is
om weerstand te bieden tegen ballen met hoge impact. De Ultima EHL is
uitgevoerd met een slagplank bestaande uit aluminium ERMA profiel voorzien
van rubber. Dit rubber zorgt er voor dat de slagplank het geluid reduceeert. Het
doel is standaard voorzien van dubbele wielen waarmee u het doel eenvoudig
kunt verplaatsen.

6

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

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
- Geïntegreerde nethaken door middel van een kunststof netstrip profiel, met
gestanste netbevestigingen
- 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-4430)

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
- KNHB richtlijnen
- FIH richtlijnen

Opgenomen in levering

- Doel is volledig afgemonteerd
- Exclusief 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
door verscheidene
hockeyclubs
- Blau-Weiss Koln
- Huizer HC
- MHC Oss

- HC Houten
- Zwart-Wit Breda
- Kampong
- Rot-Weiss Koln
- HC Zwolle
Op deze productkaart zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
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