GOUD

Vast P-doel 7x2 - Middlesbrough
Artikelcode: S-9040

Algemene informatie

Het Middlesbrough P-doel is een exclusief en duurzaam vast 7x2 doel. De
Middlesbrough is het pronkstuk voor elk hoofdveld of stadion. Het doel is
volledig wit gepoedercoat en is voorzien van een ovaalprofiel 100x120mm. De
hoeken zijn volledig doorgelast en bevestigd middels een degelijk koppelstuk.
Het doel heeft een geïntegreerde netbevestiging (haakloos) door middel van
een netstrip. Deze netbevestiging is zeer veilig omdat het geen uitstekende
delen bevat. Naast veiligheid geeft de netstrip een eigentijds en zeer
professionele uitstraling aan het doel. Het Middlesbrough P-doel is uitermate
geschikt voor intensief wedstrijdgebruik.

8

8 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

- Constructie van paal en lat uit aluminium extrusieprofiel, ovaal 100x120mm
- Aluminium extrusieprofiel uitgevoerd met verstevigingsribben, ruimte voor een
kunststof netstrip, uitsparing voor vierkantmoer voor eventuele boutverbindingen
aan het doel, sleuf waar een ander type netbevestiging in te monteren is
- Aluminium extrusieprofiel wanddikte 2 tot 3mm
- Hoekverbinding volledig gelast
- Hoekverbinding aan de buitenzijde voorzien van aluminium verstevigingsplaat
van 8mm dik, waaraan de bocht van de P-beugel zit gelast
- Palen gekoppeld door middel van een aluminium koppelprofiel 79x70mm,
wanddikte 3mm
- Aan de P-beugel zit een schoor van buis ø40x2,5mm gebout
- Geïntegreerde nethaken door middel van een kunststof netstrip profiel, met
gestanste netbevestigingen
- Te monteren zonder milieubelastend beton in aluminium grondpot
- De producent zal desgevraagd, na de productlevenscyclus, tegen restwaarde,
het product terugnemen en recyclen
- Inclusief montagehandleiding
- Door TÜV Nord GmbH gecertificeerd doel a.d.h.v. DIN EN 748:2013-08

- Klachtafhandeling 9,2

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

Opgenomen in levering

Het doel wordt als bouwpakket geleverd.

Exclusief: doelnet, opklapbare netbeugel en grondpotten

Technische tekening

Levertijd: 1 week mits niet voorradig

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

Wordt succesvol gebruikt
door verscheidene clubs:
- sv Mussel
- Quick '20 Oldenzaal

- Gemeente Groningen
- Gemeente Zoetermeer
- Gemeente Hengelo
- Gemeente Enschede
- Gemeente Amersfoort
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

