BRONS

Hockeydoel - Standaard
Artikelcode: S-1254

Algemene informatie

Het hockeydoel Standaard is een degelijk hockeydoel met de afmeting
3,66x2,14mtr welke geschikt is voor trainings- en wedstrijdgebruik. Het doel is
zowel met traditionele of vrije netophanging (het net buiten of binnen de
netbeugels) te gebruiken. Het doel is volledig voorzien van haakloze
netbevestiging d.m.v. netstrip in de paal en lat, rondom de slagplank zitten
opgelaste netbussen en net-assen. De slagplank is uitgevoerd met PE (slagvast
kunststof). Om doorhangen van de slagplank te voorkomen is deze bevestigd op
een aluminium frame. Als optie kunt u kiezen voor wielen om het doel
eenvoudig te verplaatsen.

4

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

Bestektekst

- Doel met keuze uit traditionele- of vrije netophanging
- Aluminium extrusieprofiel voor paal en lat uitgevoerd met verstevigingsribben,
voorzijde van 4mm, overige wanden van 3mm dik, de achterzijde van het profiel
is uitgevoerd met een ruimte voor een kunststof netstrip
- Slagplank is vervaardigd uit aluminium kokers 50x25x3
- De binnenzijde van de slagplank is bekleed met 10mm PE plaat
- Alle gebruikte kokerprofielen zijn voorzien van afgeronde hoeken ter
bescherming van spelers, veld en ballen
- Bij de kruising is de netbeugel met een gekante hoekplaat bevestigd aan de paal
en lat
- De netbevestiging is volledig haakloos en bestaat rondom de slagplank uit een
systeem met net-assen die door aangelaste bussen kan worden gehaald. In paal
en lat zitten 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

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

Opgenomen in levering

- Het 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
bij verscheidene clubs.
- HC Evergreen
- HC Driebergen
- MHC Goirle
- HC Zwolle

- HC Neunen
- WMHC Avanti
Winterswijk
- HC Eindhoven
- Gemeente Soest
Op deze productkaart zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
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