Sporthekwerk Voetbal

In belang van speler en
toeschouwer
Beschermt
Verhoogt plezier
Speelveldafscheiding
Elreka beseft als geen ander hoe belangrijk een functionele
en prettige sportomgeving is. Daarbij hebben we een scherp
oog voor de belangen van spelers en toeschouwers. Dat
bewijst ook onze speelveldafscheiding, die met name
doeltreffend is op voetbalvelden. De speelveldafscheiding is
een stevige, 90 cm hoge afscheiding met leunbuis, die de
toeschouwersplaatsen goed afgrenst van het speelveld. Dé
oplossing die het plezier verhoogt van álle betrokkenen.
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Sporthekwerk Voetbal
Maatvoering
Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.

Hoogte
Het type VA heeft een standaardhoogte van 90 cm.

Staanders
Van stalen ronde buis met een doorsnede van 60,3 mm en een wanddikte van 1,75 mm. Voorzien van een aluminium kop voor het
doorvoeren en vastzetten van de leunbuis. Het type VA heeft staanders hart op hart 250 cm. Op verzoek is bij dit type ook een
uitvoering hart op hart 200 cm mogelijk. De staanders worden ca. 80 cm in de ongeroerde grond geheid via het inslagsysteem.

Hoekstaanders
Van stalen ronde buis met een doorsnede van 60,3 mm en een wanddikte van 1,75 mm. Voorzien van een kunststof afdekkap.

Leunbuis
Van stalen ronde buis met een doorsnede van 42 mm en een wanddikte van 2 mm. Lengten van 600 cm zijn door de koppen gevoerd
en onderling verbonden in de aluminium kop.

Behandeling
De staanders en leunbuizen zijn verzinkt. Het staal is hierdoor beschermd tegen alle weersinvloeden en dus onderhoudsvrij.

Poorten
Het type VAG kan voorzien worden van toegangspoorten, naar keuze in een enkele uitvoering van 125 cm breed of een dubbele
uitvoering van 250 cm of 300 cm breed. De poorten zijn voorzien van een ingelaste gaasmat, compleet met nastelbaar hang- en
sluitwerk. De poorten zijn standaard 100 cm hoog.

Opties
Alle types kunnen worden voorzien van een betonnen maaitegel.
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