HEKBOUW

Sporthekwerk
Voetbal

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Leunhekwerk.
Uitvoering: Hekwerk ca. 90 / 100 cm.
hoog. Staanders aan de bovenzijde
voorzien van een T-vormige doorvoerkop welke middels imbussluitingen
aan de bovenligger en de staander
bevestigd wordt. Bovenligger wordt
aaneengesloten gemonteerd. Geen
koppelstukken daar de bovenligger in
het hart van de doorvoerkop aansluit.
Staanders: ø 60,3 x 1,75 mm.,
pneumatisch ca. 80 cm. in de grond
gedreven en optioneel voorzien van
een maaiveldplaat met maaiveldring.
Hart-op-hart afstand ca. 3 meter
(optioneel 2 of 2,5 meter).
Bovenligger: ø 41,5 x 2 mm..
Toegang: Toegang tot de velden
wordt verkregen door toepassing van
een kettingafsluiting danwel middels
een dubbele of een enkele poort.
Ballenvangers.
Uitvoering: Ballenvanger standaard
5 meter hoog (25 meter breed).
Staanders aan de bovenzijde voorzien
van een T-vormige doorvoerkop en
voorzien van een bovenligger ø 60 mm..
Staanders: ø 89 mm. pneumatisch
ca. 100 cm. in de grond gedreven
of voorzien van een stalen vleugelvormige doornconstructie / aangestort
met beton (optioneel).
Hart-op-hart afstand ca. 5 meter.

Bespanning net: Geheel uitgevoerd
met een netbespanning, kleur zwart,
maaswijdte 130 x 130 mm..
Netbespanning geheel voorzien van
omkoording.
Combinatieballenvanger I:
Uitgevoerd met net en gaasbespanning, waarvan onderaan
2 meter gaas met daarboven 3 meter
net. Geplastificeerd harmonicagaas,
maaswijdte 50 x 50, draaddikte
3,1 mm. (of 3,7 mm.).
Combinatieballenvanger II:
Uitgevoerd met net en dubbelstaafsdraadmathekwerk tot een hoogte van
2 meter.
Oppervlaktebehandeling:
Volbad verzinkt.
Kleur standaard: Verzinkt danwel
verzinkt waarna groen gecoat
RAL-6020 / RAL-6009 of zwart
RAL-9005.
Varianten:
Ballenvangers geheel bekleed met
gaas of dubbelstaafsdraadmat /
leunhekwerk voorzien van gaas
danwel dubbelstaafsdraadmat
(hetgeen ook uitgevoerd kan worden
met staanders koker 60 mm.).

Wijzigingen in uitvoering en/of constructies voorbehouden.
Geen vermindering op materiaalspecificatie qua sterkte cq. kwaliteit.
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HEKBOUW

Sporthekwerk
Hockey

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Leunhekwerk.
Uitvoering: Hekwerk ca. 90/100 cm.
hoog. Staanders aan de bovenzijde
voorzien van een T-vormige doorvoerkop welke middels imbussluitingen
aan de bovenligger en de staander
bevestigd wordt. Bovenligger wordt
aaneengesloten gemonteerd. Geen
koppelstukken daar de bovenligger in
het hart van de doorvoerkop aansluit.
Staanders: ø 60,3 x 1,75 mm.,
pneumatisch ca. 80 cm. in de grond
gedreven en optioneel voorzien van
een maaiveldplaat met maaiveldring.
Hart-op-hart afstand ca. 3 meter
(optioneel 2 of 2,5 meter).
Bovenligger: ø 41,5 x 2 mm..
Bespanning: Hekwerk uitgevoerd
met geplastificeerd harmonikagaas
maaswijdte 40 x 40, draaddikte
3,1 mm. (of 3,7 mm.). Het gaas wordt
middels een RVS-spankabel op ca. 10
cm. onder de bovenligger bevestigd.
Bescherming: Aan de onderzijde
wordt het hekwerk voorzien van een
slagplank met een hoogte van ca. 15 cm..
Toegang: Middels een dubbele of een
enkele poort. De poort wordt aan de
onderzijde voorzien van een slagplank.
Ballenvangers.
Uitvoering: Ballenvanger standaard
4 meter hoog (21 meter breed).
Staanders aan de bovenzijde

voorzien van een T-vormige
doorvoerkop en voorzien van
een bovenligger ø 60 mm..
Staanders: ø 89 mm. of ø 60 mm.
pneumatisch ca. 100 cm. in de grond
gedreven of voorzien van een stalen
vleugelvormige doornconstructie /
aangestort met beton (optioneel).
Hart-op-hart afstand afhankelijk van
uitvoering bespanning.
Bespanning net: Geheel uitgevoerd
met een netbespanning, kleur zwart,
maaswijdte 40 x 40 mm..
Netbespanning geheel voorzien van
omkoording.
Bescherming: Aan de onderzijde
wordt de ballenvanger voorzien
van 3 boven elkaar gemonteerde slagplanken met een hoogte van ca. 15 cm.
(totale hoogte ca. 45 cm.).
Combinatieballenvanger I:
Uitgevoerd met net en gaasbespanning,
waarvan onderaan 2 meter gaas met
daarboven 2 meter net. Geplastificeerd
harmonicagaas, maaswijdte 40 x 40,
draaddikte 3,1 mm. (of 3,7 mm.).
Oppervlaktebehandeling:
Volbad verzinkt.
Kleur standaard: Verzinkt danwel
verzinkt waarna groen gecoat
RAL-6020 / RAL-6009 of zwart
RAL-9005.
Varianten:
Ballenvangers geheel bekleed met gaas.

Wijzigingen in uitvoering en/of constructies voorbehouden.
Geen vermindering op materiaalspecificatie qua sterkte cq. kwaliteit.
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HEKBOUW

Sporthekwerk
Tennis

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Uitvoering:

Staanders:

Bovenligger:
Oppervlaktebehandeling:
Kleur standaard:
Bespanning:
Kleur bespanning:
Standaardhoogte:
Hoek- en eindpalen:
Toegang:

Varianten:

Hekwerk voorzien van een zogenaamde
doorvoerkop. Bovenligger standaard gekoppeld
middels kunststof koppelstuk kleur zwart.
ø 60,3 x 1,75 mm., pneumatisch ca. 80 cm. in de
grond gedreven en optioneel voorzien van een
schetsplaat ten behoeve van extra stabiliteit.
Hart-op-hart afstand ca. 3 meter.
ø 41,5 x 2 mm..
Volbad verzinkt.
Verzinkt danwel verzinkt waarna groen gecoat
RAL-6020 / RAL-6009 of zwart RAL-9005.
Geplastificeerd harmonikagaas maaswijdte
40 x 40, 3,1 mm., geplastificeerd spandraad.
Naar keuze groen / grijs of zwart.
300 cm. en veelal voorzien van ledikantzijden
aflopend naar een hoogte van 100 cm..
300 cm. hoog uitgevoerd in verzwaarde
kwaliteit ø 89 mm..
Middels een dubbele of een enkele poort.
De poort wordt geïntegreerd in de ledikantzijde.
Bij toepassing van een poort in het hoge hekwerk
wordt de poort geleverd en gemonteerd met een
hoogte van 2 meter.Ten behoeve van de bevestiging
van het gaas wordt de poort standaard uitgerust
met een koppelbalk.
Afwijkende hoogten, gaasdikten en kleuren
op aanvraag.

Wijzigingen in uitvoering en/of constructies voorbehouden.
Geen vermindering op materiaalspecificatie qua sterkte cq. kwaliteit.
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