Vaste tribune - traanplaat
Artikelcode: S-2192

Algemene informatie

ERMA Sport heeft een vaste tribune ontwikkeld die binnen handbereik is voor
iedere sportvereniging. De tribune is namelijk voorzien van een constructie
waarbij sponsordoeken opgehangen kunnen worden. Op deze manier biedt de
tribune een exclusieve ruimte voor sponsoruitingen en wordt het mogelijk om
de tribune volledig te financieren door sponsorinkomsten.
De tribune bestaat uit aluminium frames bekleedt met aluminium traanplaten
en wordt opgebouwd uit secties van 3mtr breed. Deze zijn te koppelen zodat de
tribune op een eenvoudige wijze uit te breiden is. Als zitmogelijkheid kan
gekozen worden voor merantihouten banken of kunststof kuipstoelen.

5

Bestektekst

- Alu achterframe bestaat uit koker 80x50x3mm, onderligger 50x50x4mm
- Buizen voor bevestiging sponsordoek ø55x2,5mm
- Traanplaat dikte 3-4,5mm
- Meranti planken 120x27mm
- Ruimte voor sponsordoek: ±3x2,6mtr (bxh)
- Koppelbaar in secties van 3 mtr
- Sponsordoek eenvoudig te monteren dmv. elastieken

5 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

- Diverse onderhoudscontracten

- Klachtafhandeling 9,2

Opgenomen in levering
- Excl. montage, grondpotten
- Excl. sponsordoeken

Technische tekening
Levertijd: 5 - 6 weken mits niet voorradig

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

- Tribune is te financieren
d.m.v. sponsordoeken
- Robuuste uitstraling
- Altijd maatwerk
- Keuze uit stoeltjes of
meranti banken
- Loopoppervlak anti-slip

Op deze productkaart zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
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