SPORTHEKWERK

Hockey

‘Veilig voor sporters en publiek’

toepassingen
bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

Een hockeybal kan hard aankomen. De Olympiade Hockeyveldafscheiding van B&G Hekwerk
kan tegen een stootje. Voor dit speciale hockeyhekwerk combineren we onze standaard
veldafscheiding met gaas of draadmatten en houten of kunststof slagplanken. De robuuste
omheining houdt ballen effectief tegen. Toeschouwers kunnen veilig en comfortabel van de
wedstrijd genieten.

series
Olympiade Tennis
Olympiade Hockey
Olympiade Veldacheiding

Voor elke sport een passend hekwerk
Heeft u hoge ballenvangers of lage veldafscheidingen
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!
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Olympiade Hockey
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Hockeyveldafrastering, type

Gaas

Draadmat

1000

1000

900
40x40
3,0
Spandraad 3,8
RVS-spankabel 5,0
breuklast min. 14KN

800
200x50
draad 8/6/8
langlipbeugels

rond 41,5
5000 / 6000

rond 41,5
5000 / 6000

rond 60

rond 60

700

700

Totale hoogte
Bespanning
Hoogte
Maaswijdte
Draaddikte
Bevestiging
		
		
Bovenbuis
Buisprofiel
Lengte bovenbuis
Staanders
Buisprofiel
Grondverankering
Inheidiepte
		
		
Maatvoering in ca. mm.

UITVOERING
Constructies
• staanders: buisprofiel
• bovenbuis: buisprofiel (blind geborgd met RVS
schroeven)
• aluminium doorvoerkoppen
• gaas of draadmatten
• slagplank: hardhout (bankirai) of kunststof
Nederland
Industrieweg 187a
5683 CC Best
Postbus 66

Oppervlaktebehandeling
• thermisch verzinkt
• thermisch verzinkt, daarna gecoat

5680 AB Best
Tel.: (0499) 363 666
Fax: (0499) 399 945
info@bghekwerk.nl

Standaardkleuren
• RAL 6009 (dennengroen)
• RAL 9005 (zwart)
Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Opties
• gaaslooppoort: enkel of dubbel, op elke gewenste
plek.
Montage
Staanders
• standaard: inheien tot een diepte van circa 700 mm.
Gaasbevestiging
• RVS spankabel door bovenste maas: wordt met RVS
u-tjes tegen staanders bevestigd.
• spandraden op 180 en 450 mm: spandraden met
ty-raps aan staanders, gaas met krammen aan
spandraden (iedere 4e maas).
Draadmatbevestiging
• aan staanders met langlipbeugels.

België
Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen
Tel.: (015) 202 400
Fax: (015) 206 200
info@bghekwerk.be
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