BASIC

Dug-out - Basic
Artikelcode: S-3311

Algemene informatie

De Basic is een functionele en eenvoudig uitgevoerde dug-out, die geschikt is
voor ieder wedstrijdveld. De Basic heeft een recht voorpand en is daarmee
eenvoudig gelijk te plaatsen met de omheining. De Basic is uitgerust met
polycarbonaat platen en vuren banken die steunen op poten. De dug-out is
leverbaar in de breedtes 2 t/m maximaal 6 meter.
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Bestektekst

- Volledig gelast en voorgeassembleerde dug-out
- Dug-out diepte 1mtr, sta-hoogte 2mtr
- Aluminium frame met verzwaarde onderbalken voor montage
- Alle gebruikte aluminium profielen hebben afgeronde hoeken van 3mm
- Beplating van de dug-out is van slagvast helder PolyCarbonaat plaat, 3mm dik,
gemonteerd met 6,5mm dikke RVS schroeven
- Afgemonteerd met vuren bankplanken van 145x45mm
- Te monteren zonder milieubelastend beton op speciale grondbuis
- De producent zal desgevraagd, na de productlevenscyclus, tegen restwaarde,
het product terugnemen en recyclen

7 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

- Klachtafhandeling 9,2

- Diverse onderhoudscontracten
Veiligheid
- Afwerking kokers: dichtgelast.

Opgenomen in levering

De dug-out wordt geheel voorgeassembleerd afgeleverd en tegen meerprijs
gemonteerd.

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
bij verscheidene clubs, o.a.:
- PH Almelo
- SCH '44

- SV DRC '2012
- MHHC Voordaan

Op deze productkaart zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
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