Montage instructie - Dug-outs
Artikelcode: G-1208

Algemene informatie

Benodigde gereedschappen:
- Slagmoeraanzetter (of acuuboormachine) met dop 3/8"
- Boormachine met boor 8,5 (voor de bouten M8) en 5mm (voor de dakgevelbout)
- Grondboor rond 125mm
- Haakse slijper
- Seutels 13 en 19mm

VOORBEREIDING:
- Bepaal zorgvuldig de plaats waar de dugout moet komen in overleg met de

Bestektekst

- Monteer de laatste PC plaat als dit nog niet gebeurd is
- Zet de dugout op zijn plek en markeer de plaatsen via de gaten op de vloer
- Verwijder de nodige tegels en boor een gat met de grondboor van 1m diep
- Zet de dugout weer boven de gaten op zijn plek
- Steek de grondankers door de boutgaten en draai bovenop een moer, zodat het
anker 3cm doorsteekt
- Zet de dugout waterpas met blokjes
- Gooi de gaten halfvol met water en strooi het gat vol met snelbeton en roer dit
door (let op dat er zo weinig mogelijk zand mengt) en laat dit uitharden
- Zaag de tegels aan en leg deze weer terug, zodat de dugout rondom netjes is
afgewerkt
- Werk de gaten af met snelbeton (aanmaken in emmer) en monteer de ankers af
met dopmoeren
- Monteer de stoelen of banken (tussenafstand 2,5cm) en werk de dugout af met
lamellendoppen
- Maak de omgeving schoon

- Wij beschikken over eigen montage ploegen
- Gratis telefonisch advies

- Klantwaardering 8,02

- Bestekconformiteit

- Customizen producten

- 48 uur service op locatie

- Diverse onderhoudscontracten

- Klachtafhandeling 9,2

Opgenomen in levering
Technische tekening

Levertijd: mits niet voorradig

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

Op deze productkaart zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
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