SPORTHEKWERK

Veldafscheiding
‘veilig voor sporters en publiek’
toepassingen
voetbalveld
korfbalveld
speelveldje
serie
hockey
tennis
veldafscheiding

Supporters lang de lijn zijn vaak net zo fanatiek als de spelers in het veld. Met de Olympiade
veldscheiding van B&G Hekwerk houdt u ze op veilige afstand van elkaar. Met dit robuuste hek
geeft u eenvoudig een duidelijk grens aan. Zo zorgt u dat de wedstrijden ongestoord kunnen
verlopen.
Voor elke sport een passend hekwerk
Heeftuhogeballenvangersoflageveldafscheidingen
nodig? Met Olympiade heeft B&G voor elke sport een
passend hekwerk. Wij leveren Olympiade altijd
conform uw specificaties. Uiteraard voldoet
Olympiade aan de eisen van de Nederlandse
Sportfederatie. U koopt altijd een hekwerk van
topniveau.

Toepassing:
• voetbal
• korfbal
• trapveldje
• paardensport
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Olympiade Veldafscheiding
Robuust hekwerk met stalen staanders en bovenbuis

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Veldafscheiding, type

VA90

VA100

Totale hoogte

900

1000

rond 41,5
6000

rond 41,5
6000

rond 60
3000

rond 60
3000

900

800

Bovenbuis
Buisprofiel
Lengte bovenbuis
Staanders
Buisprofiel
Hart op hart afstand
Grond verankering
Inheidiepte
		
maatvoering in ca. mm.

Uitvoering
• Staanders: buisprofiel.
• Bovenbuis: buisprofiel blind
vandalismebestendige schroeven.
• Aluminium doorvoerkoppen.

geborgd

met

Oppervlaktebehandeling en kleuren
• Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of verzinkt
en elektrostatisch gepoedercoat.
• Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL
9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Opties
• Hart op hart afstand staanders : 2 of 2,5 meter.
• Maaiplaat en stelring.
• Vulling draadmat type Carrade.
• Verzinkte schetsplaat.
Montage
• Standaard: inheien tot een diepte van ca. 800 of 900
mm.
• Bij onvoldoende verdichte grond: montage van een
verzinkte schetsplaat op het verzonken deel van de
staander.
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